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1. Základná charakteristika Obce Šrobárová
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
Územie obce tvorí katastrálne územie Šrobárová.
Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Šrobárová leží 19 km severovýchodne od Komárna, na ceste
do Bátorových Kosíh. Obec sa rozprestiera na Podunajskej nížine na južnom úpätí Pohronskej
pahorkatiny. Zakladateľmi obce boli obyvatelia Kysúc a Terchovej. V súčasnosti v nej žije
489 obyvateľov.
Susedné obce : Modrany, Marcelová, Mudroňovo
Celková rozloha obce : ha
Nadmorská výška : Obec sa nachádza v nadmorskej výške obce 166-215m.
Demografické údaje
Počet obyvateľov : k 31.12. 2015 žilo v obci 484 obyvateľov..
Deti do 15 rokov: počet 65, počet dospelých: 408.
Priemerný vek 41,36 roka.
Národnostná štruktúra : 95,66 % slovenská národnosť, 3,10 % maďarská národnosť,
ukrajinská 0,83% a iná 0,41%.
Vývoj počtu obyvateľov : Obec Šrobárová vykazuje v roku 2015 oproti predchádzajúcemu
roku úbytok o 3 obyvateľov. V roku 2015 sa do obce prisťahoval 1 občan a odsťahovali sa 6
občania, narodila sa 4 občania a zomreli 3 občania obce. Možno konštatovať, že v
reprodukcii obyvateľstva pretrváva nepriaznivý vývoj. V posledných rokoch sa prejavuje
starnutie obyvateľstva dôsledkom poklesu živonarodených detí a následnej zmeny vekovej
štruktúry obyvateľstva.
Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : Nezamestnanosť v obci Šrobárová je pomerne nízka, k 31.12.
2015. Celkový počet evidovaných nezamestnaných k 31.12.2015 bol 41.
Vývoj nezamestnanosti : Vývoj miery nezamestnanosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom
dosiahol mierny pokles.
Symboly obce
Erb obce : Pri tvorbe erbu si obec zvolila za svoj symbol motív kostola, dvojitého kríža
a vinohradníctva, symbolicky vyjadreného dvoma strapcami hrozna.
Erb obce bol vypracovaný ako novotvar v roku 2006. Erb obce má podobu: v modrom štíte na
zlatom návrší zlatým dvojitým krížom prevýšený strieborný kostol s červenou strechou, so
zlatým dvojitým oknom na veži, v horných rohoch štítu po jednom zlatom strapci hrozna na
striebornej jednolistej stopke.

História obce
Chotár obce bol kedysi časťou chotárov susedných obcí Marcelová a Modrany, od ktorých sa
Šrobárová odlúčila v roku 1926 s dnešnou výmerou svojho chotára. Od 13. stor. patrili tieto
zeme k majetkom hradu Posádka. Odveká roľníkova túžba po pôde, túžba po úrodnej zemi
priviedla sem, na doľniaky, slovenských vrchárov z Kysúc a z Oravy, z Trenčianskej
a Zvolenskej župy, aj z iných kútov Slovenska. Začiatok ďalších udalostí obce sa počíta od
21.septembra 1921. Pozemky dostali kolonisti od Štátneho pozemkového úradu. Starý názov
Silošpusta sa po viacerých návrhoch na návrh Ondreja Škrobáka as so súhlasom ministra Dr.
Vavra Šrobára premenoval a obec dostala názov Šrobárová. V roku 1928 bola postavená
škola. V roku 1929 bol vysvätený kostol Sedembolestnej Panny Márie.
Pamiatky
Kostol Sedembolestnej Panny Márie. Kostol je jednoloďová stavba pozostávajúca z troch
častí, najširšia je vstupná časť, stredná je užšia a presbytérium s rovným zakončením je
najužšie. Na veži sú také zvukové otvory. Pred vchodom do objektu je otvorená arkádová
terasa. Nad vchodom do kostola je tabuľka s letopočtom L 1929 P.
Jubilejná škola bola postavená v r. 1928 ako dvojtriedna škola. Je to prízemná
funkcionalistická budova v obdĺžnikovom pôdoryse.
Na dolnom konci obce stojí prícestný kríž s plastikou Ukrižovaného, postavená v 40. rokoch
20. storočia. Na miestnom cintoríne je ústredný kríž s plastikou Ukrižovaného, postavený
v roku 1920.
Asi 1,5 km severne od obce stojí osamotená budova bývalej Pálfyovskej sýpky postavenej
v 1. polovici 19. stor.
Pamätná tabuľa : Zakladateľom obce umiestnená na pomníku pri budove obecného úradu.
Pamätník: Obetiam 2. sv. vojny v miestnom parku.
Jaskyňa: Panny Márie Lurdskej je postavená pri kostole Sedembolestnej Panny Márie.
Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola
- Materská škola
Na mimoškolské aktivity je zriadený školský klub detí ako súčasť Základnej školy.
Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť v obci nie zabezpečená. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje
občanom v susednej obci Marcelová.
Sociálne zabezpečenie
Sociálne zabezpečenie v obci zabezpečuje pracovníčka obce.
Kultúra

Kultúrne tradície a zvyky v obci v súčasnosti zachováva spevácky súbor Lipa, ale i tunajšie
škola a škôlka.
Organizačná štruktúra obce
Starosta obce:

Anna Šušoliaková

Zástupca starostu obce:

Ján Gere

Hlavný kontrolór obce:

Eva Zmečková

Obecné zastupiteľstvo:

Mgr. Ján Šušoliak
Kristián Cabada
Ján Gere
Peter Czibor
Vladimír Novák

Obecný úrad:

Alžbeta Naňová
Mgr. Lea Pavlusíková
Pavol Novák
Darina Pavljuková

Materská škola:

Bc. Mária Gažová
Alena Horváthová
Viera Jurčová

Základná škola:

Mgr. Ivana Murcinová
Mgr. Ján Kobliška

2. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 ustanovujúcim
uznesením OZ.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- zmena schválená dňa 03.12.2015 uznesením č. 05/2015
Rozpočet obce k 31.12.2015 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
Z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

143 565

Rozpočet
po zmenách
338648

143 565
143 565

207912
4236
126500
338648

142 370
1195
143 565

210905
126548
1195
338648

Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v celých €
Rozpočet na rok 2015
143 565

Skutočnosť k 31.12.2015
343515

% plnenia
239,27

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
120380

Skutočnosť k 31.12.2015
155187

% plnenia
128,91

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 95 000 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 127602 €, čo predstavuje plnenie na
134,31 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 25880 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 27585 €, čo je 106,58 %
plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18479 €, dane zo stavieb boli v sume 4390 €
a dane z bytov boli v sume 51,00 €.
c) Daň za psa: 536 €.

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 4 125 €
e/ Daň za užívanie verejného priestranstva 4€
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
11350

Skutočnosť k 31.12.2015
15474

% plnenia
136,32

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5000 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 8409 €, čo je 168,16 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 3435 €, a príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov v sume 4974 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 6350 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 7065 €, čo je 111,25 %
plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery vo výške 22202 €, z čoho čerpala 22202 €.
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ
OÚŽvP Nitra
NSK

Suma v €
47
0

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Krajský stavebný úrad Nitra
Krajský školský úrad
Obvodný úrad Komárno
ÚPSVaR Komárno
MDVaRR CI
OÚ Komárno
KŠÚ MŠ
UPSVaR

470
18863
167
413
22
640
977
15140

Účel
Životné prostredie
Kultúra, šport, školstvo, zdravotn.
...
Spoločný stavebný úrad
Školstvo
REGOB
Stravné pre deti v HN
Cestná infraštruktúra
Voľby
Predškolské deti dotácia
§50j

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
0

Skutočnosť k 31.12.2015
4236

% plnenia

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných ––– € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4236 €. Ide o príjem za
predaj pozemkov.

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

% plnenia

0
Poskytnutie pôžičky od fyzickej osoby.

126500

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v celých €
Rozpočet na rok 2015
143 565

Skutočnosť k 31.12.2015
334206

% plnenia
232,79

Skutočnosť k 31.12.2015
202199

% plnenia
142,02

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2015
142370

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Správa cintorína a domu smútku
Kultúra
Miestny rozhlas a VO
Šport
Služby pre občanov
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Dotácie
Školské stravovanie

Spolu

Rozpočet
78060
780
4000
4050
1500
12330
25050
15200
1400

142370

Skutočnosť
112169
769
6339
5065
1923
9015
30182
18875
17862

% plnenia

202199

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 62200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 93819 €. Patria sem
mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a pracovníkov školstva.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 23900 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 26564 €. Sú tu
zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 55970 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 81126 €. Ide
o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby a iné.
d) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 300 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 690€.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015
126548

% plnenia

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie - predškolská výchova
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie
Sociálne zabezpečenie
Spolu

rozpočet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skutočnosť
0
0
126548
0
0
0
0
0
0
0
126548

% plnenia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

a) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí
Ide o nasledovné investičné akcie:
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
1195

Skutočnosť k 31.12.2015
1195

% plnenia
100

Z rozpočtovaných 1195 € na splácanie úverov a pôžičky bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014
v sume 1195 €, čo predstavuje 100 %.

Hospodárenie za rok 2015
Rozpočet po
zmenách 2015
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Nerozpočtované
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Nerozpočtované
Hospodárenie obce za rok 2015

Skutočnosť
k 31.12.2015
v celých €

338648

343515

207912
4236
126500
0
338648

207402
4236
126500
5377
334206

210905
126548
1195
0
0

202199
126548
1195
4264
9309

Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.201

1161

Prírastky - povinný prídel -

1%

842

- povinný prídel -

%

0

- ostatné prírastky

0

Úbytky - závodné stravovanie

1043

- regeneráciu PS, dopravu

0

- dopravné

0

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2015

960

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v celých €
AK T ÍVA
Názov

ZS k 31.12.2015

KZ k 01.01.2015

Majetok spolu

1312733

323900

Neobežný majetok spolu

1280602

282865

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1177448

282 865

Dlhodobý finančný majetok

0

0

32130

41035

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :

Krátkodobé pohľadávky

5195

23009

Finančné účty

26695

16976

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

240

1050

0

0

ZS k 31.12.2015

KZ k 01.01.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

1312733

323 900

Vlastné imanie

910457

22622

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

910457

22622

Záväzky

167638

44487

Časové rozlíšenie

PA S Í VA
Názov

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

890

1385

140723

15882

26025

27220

234638

256789

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči orgánom social. a zdravot. poistenia
- voči Daňovému úradu

26025
1127
8044
4200
585

€
€
€
€
€

Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-3-

-4-

-5-

KŠÚ ZŠ

-1-

Bežné výdavky

-2-

18863

18863

0

KŠÚ MŠ

Bežné výdavky

977

981

-4

NSK

Bežné výdavky

0

0

0

ÚPSVaR

Bežné výdavky

15553

15542

11

OÚ

Bežné výdavky

876

723

153

KSÚ

Bežné výdavky

470

480

-10

Vypracovala: Alžbeta Naňová

V Šrobárovej dňa 05.09.2016.
Schvaľuje: OZ dňa 09.09.2016 uznesením č. 3/2016

