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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážený spoluobčania,
táto výročná správa nás má previesť rokom 2021, zobrazuje
aktuálny stav a výsledky našej obce. Starostom obce som od roku
2006. Toto je už 4 volebné obdobie, čo ste do mňa vložili svoju
dôveru a opäť ste si ma zvolili do funkcie starostu obce Bajč.
Vždy sme mali základný cieľ: zveľaďovať našu rodnú obec, aby
bola prosperujúcou obcou. Tak ako pri mojom zvolení za
starostu, aj teraz zdôrazňujem, že aj Vašim pričinením, vašou
spoluprácou a zmobilizovaním všetkých síl sme dosiahli nemalé
úspechy.
Rok 2021 bol pre obec opäť náročný a pracovný. Aj napriek
bezpečnostným opatreniam súvisiace so šírením COVID-19, sme
vykonali veľa práce v rozvoji obce. V 2et. IBV sa podarilo vybudovať komunikáciu, v 3et. IBV
zatiaľ len spodnú stavbu komunikácie, kanalizáciu a verejné osvetlenie. Postupnou úpravou
jednotlivých častí obce sa snažíme skvalitňovať životné prostredie v obci. Za pomoci
spoločnosti Konfer s.r.o. Dvory nad Žitavou sa naďalej modernizuje káblová televízia a
internet v obci, ktorú aj táto spoločnosť prevádzkuje. Toto všetko sa udialo v roku 2021. Bolo
toho samozrejme omnoho viacej. Mnoho vykonaných úloh poskladaných z práce všetkých
zamestnancov OcÚ, poslancov a Vás občanov ochotných pomôcť. Kultúra a šport boli kvôli
bezpečnostným opatreniam súvisiacim so šírením COVID-19 opäť obmedzené.
Obec reagovala na rôzne výzvy Ministerstva, nadácii a fondov, kde boli podávané rôzne
projekty.
Osobne si myslím, že obec je na dobrej ceste s budovaním budúcnosti. Preto aj touto cestou
ďakujem všetkým, ktorí svojou obetavou prácou denno-denne prispievali k rozvoju našej obce.
Stále nás však čaká veľa práce. Spolieham sa na ďalšiu spoluprácu a aktívnu podporu všetkých
Vás ako aj občanov, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky v skvalitňovaní podmienok života v
našej obci, aby sme sa spoločne mohli tešiť z každého pozitívneho kroku vpred na dosiahnutí
cieľa v rozvoji našej obce.
Ďakujem
Virág Oto
Starosta obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Bajč

Sídlo:

946 54 Bajč č.130

IČO:

00306363

Štatutárny orgán obce:

Virág Oto

Telefón:

035/7681139

E-mail:

ocu@bajc.sk
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Webová stránka:

www.bajc.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Obecné zastupiteľstvo obce je zastupiteľský zbor obce Bajč zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce Bajč, ktoré sa konali dňa 10.11.2018. Skladá sa z 9-tich
poslancov zvolených na 4-ročné volebné obdobie. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých
základných otázkach života obce Bajč a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §11
ods.33 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce
v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych
vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych
vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 odst.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v
znení neskorších predpisov).
Starosta obce:
Virág Oto
Zástupca starostu obce:

Ing. Bachorec František

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Žigó Ladislav

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. František Bachorec
Ing. Tibor Kmeťo
PaedDr. Denisa Mareková
Norbert Mojzeš
Peter Pastrorek
Ing. Oľga Pogányová
Mgr. Andrea Szabóová
Kristián Tankó
Ing. Viktor Tatár

Obecný úrad:

administratíva:
hospodársky pracovníci:

Bachorecová Rozália
Tankóová Frederika
Molnárová Michaela
Kecskés Róbert, Mátyás Kristián,
Šantúr Ivan, Oľga Lakatošová,
Balogh Štefan

Rozpočtové organizácie obce: obec Bajč nemá rozpočtové organizácie
Príspevkové organizácie obce: obec Bajč nemá založené príspevkové organizácie
Neziskové organizácie založené obcou: obec Bajč nemá založené neziskové organizácie
Obchodné spoločnosti založené obcou:
Názov:

Obecné služby Bajč s.r.o.

Sídlo:

946 54 Bajč č. 1080

IČO:

54 174 830

Štatutárny orgán:

Virág Oto, starosta obce
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Zápis:

Obchodný register Okresného Súdu Nitra I, Oddiel: Sro,

Vložka č. 55762/N
Vklad do ZI:

5 000,00 €

Podiel na hlasovacích právach:

100% Obec Bajč

Predmet činnosti:

41209-Výstavba obytných a neobytných budov i.n.

Organizácie obce bez právnej subjektivity:
V obci Bajč sa nachádza materská škola a základná škola bez právnej subjektivity, ktorých
zriaďovateľom je Obec Bajč. Sú súčasťou rozpočtu obce.
Základná škola
Organizačná jednotka obce bez právnej subjektivity
Riaditeľka: Mgr. Hruškárová Gabriela
Adresa:
946 54 Bajč č.251
Tel. č.:
035/7681172
E-mail:
zs.bajc@zoznam.sk
Počet žiakov: 11
Jej súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň.
Materská škola
Organizačná jednotka obce bez právnej subjektivity
Riaditeľka: Bc. Božena Hegedűšová,
Adresa:
946 54 Bajč č.251
Tel. č.:
035/7681142
E-mail:
mat.skola.bajc@gmail.com
Počet žiakov: 19
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania
a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce
alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu.
Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so
samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce
možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady
hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok
do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo
môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania
majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia
s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z.
o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho
rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na
ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech
svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou
v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej
štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva,
poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden
celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu
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ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej jednotke. Informácie
v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia individuálnej
účtovnej závierky a výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený
audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších doplnkov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie
účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako
celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich
môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia
účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky.
Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy činností:
1

- inventarizáciu,

2

- kontrolu bilančnej kontinuity,

3

- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,

4

- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,

5

- kontrolu účtu výsledku hospodárenia,

6

- kontrola zaúčtovania odpisov,

7

- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,

8

- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
9

- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,

10

- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,

11

- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. Základnými
dokumentmi strategického plánovania Obce Bajč je Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Obce Bajč ako strednodobý strategický dokument, ktorý určuje smerovanie
samosprávy.
Vízie obce:
Spokojnosť obyvateľov obce Bajč
Ciele obce:
Cieľom obce Bajč je budovať infraštruktúru tak, aby plnila všetky potreby občanov obce.
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5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 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.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce: obec leží v Podunajskej nížine, 22 km severovýchodne od Komárna
a 8 km južne od Nových Zámkov. Nachádza sa v Nitrianskom kraji v okrese Komárno
Susedné mestá a obce:

Nové Zámky, Hurbanovo, Pribeta

Celková rozloha obce:

3 648 ha

Nadmorská výška:

121 m.n.m

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: k 31.12.2021 bol počet obyvateľov 1229
Národnostná štruktúra: Slováci, Maďari, Rómovia, Česi, Rusíni
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: Rímskokatolícke, Reformovaná
kresťanská cirkev, Evanjelická cirkev
5.3. Symboly obce
Symboly obce Bajč tvorí erb, vlajka, pečať. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu,
ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú
miestnosť starostu obce.
Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce na rozhodnutia, oprávnenia a
osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.
Symboly obce Bajč sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod.č. B-191/02
Erb obce: v zelenom poli štítu je žltá agátová vetvička

Vlajka obce: obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej/1/8/ Žltej /1/8/
, zelenej 1/8, žltej1/8, zelenej1/8, žltej1/8 a zelenej 1/8. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená
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je tromi cípmi a dvomi zástryhmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce: na pečati s kruhopisom Obec Bajč je vyobrazená agátová vetvička.

5.4. História obce
Obec patriaca medzi najstaršie majetky Ostrihomského arcibiskupstva. Vyvinula sa zo staršieho
osídlenia a prvýkrát sa spomína roku 1312 ako Poss. Archiepiscopalis Boych, keď ju násilím
obsadil Chellus vodca žoldnierov Matúša Čáka, (ako ostatne aj okolité majetky Ostihomského
arcibiskupstva) proti čomu sa arcibiskup sťažoval u kráľa. Neskôr sa obec vrátila do rúk
arcibiskupstva. Roku 1332 je dedina zapísaná ako Jo. Sac. S. Thome de Boyg, kde 6 farárov
farnosti zasvätenej Sv. Tomášovi platilo pápežské desiatky. Bajč rozhodne nebol
bezvýznamnou obcou, veď tu stál gotický kostol paulínov zrejme aj s kláštorom. Roku 1404 sa
obec spomína pod menom Poss. Baychy. Od 16. storočia arcibiskupstvo obec prenajímalo. Z
rokov 1550-1554 sa zachoval súpis tunajších zemanov. Po prehratej bitke pri Moháči sa v
Uhorsku značne oslabila svetská cirkevná moc a značnú časť krajiny na dlhú dobu obsadili
Turci. Nečudo, že po celej krajine sa začalo šíriť učenie protestantskej cirkvi, dokonca aj na
majetkoch Ostrihomského arcibiskupstva. V Oláhovej vizitácii z rokov 1561-1562 sa píše, že v
29-tich farách v župe Komárno nebolo farára a medzi nimi sa spomína aj Bajč. Okolo roku
1590 sa sťažujú aj obyvatelia Bajču, že hradný kapitán Komárna Mikuláš Pálffy im násilím
zobral pasienky. Roku 1626 sa tu objavuje ako jeden zo zemepánov Štefan Bajcsy
/pravdepodobne pôvodne poddaný Ostrihomského arcibiskupa/, ktorý svoje majetkové diely
predal
pred
ostrihomskou
kapitulou
Ondrejovi
Szalaiovi.
Učenie protestantskej cirkvi zapustilo korene aj v Bajči. Roku 1634 bol odtiaľ vyhnaný
protestantský kazateľ. Neskôr roku 1650 podžupan nevyznačil miesto na stavbu kalvínskeho
kostola, fary a školy, hoci to bola jeho povinnosť. Aj tu podobne ako v iných obciach nebol
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kalvínsky kňaz, ale kalvínov nútili aby aj oni platili za katolíckeho farára. V súpise z roku 1652
je aj v Bajči zaznamenaná kalvínska farnosť. Roku 1663 obsadili Turci pevnosť Nové Zámky a
tak obec získala nebezpečného suseda. Podľa súpisu tureckých vyberačov daní z roku 1664 tu
bolo 49 domácností, ktoré platili dane a 60 daňovníkov. Obyvatelia platili spolu 15890 akče
daní , čo bolo viac ako mnohé okolité obce, teda Bajč bola ľudnatou dedinou. Desiatky sa
platili za pšenicu, úle, šošovicu, hrach, ľan a konope, je tu zapísaný aj dvojnásobný desiatok.
Dane sa odvádzali za hájného, pasenie, ovce, mladuchu, sudy, súdy a používanie pôdy, za
ošípané,
drevo
a
seno.
Slovom
muselo
sa
platiť
za
všetko.
V kanonickej vizitácií z 1. mája 1780 sa dozvedáme, že kostol v Imeli mal polia určené na
osev aj v Bajči. Nová kapitola v histórii Bajču sa začína arcibiskupom Jozefom Batthyánym,
ktorý dal odvodniť tunajšie rozsiahle močiare a vybudovať cestu. Navyše dal na samote v roku
1790 postaviť pre vlastnú potrebu klasicistický letný kaštieľ s malým majerom, čím osada
predsa len získala na význame, hoci arcibiskup sa tu zdržiaval zriedka. Až na začiatku 19. stor.
význam Bajču stúpol a postupne sa stáva sídlom arcibiskupských majetkov v Komárňanskej
župe. Už roku 1836 tu stojí kostol prestavaný z pôvodného kaštieľa z roku 1831, budova bytov
správcovstva veľkostatku /neskôr letný kaštieľ Ostrihomského arcibiskupa/ , majere, byty
želiarov, sýpka, maštale. Spolu tu stálo 12 väčších budov. V roku 1828 mal Bajč 131
domácností s 866 obyvateľmi. Timonovo bolo príčinou súdneho sporu medzi obcou Imeľ a
Ostrihomským arcibiskupom, ktorý nakoniec vyhralo arcibiskupstvo. Obce sa dotkli aj udalosti
maďarských národno-oslobodzovacích bojov 1848/49.
27. januára 1849 prišlo z Nových Zámkov asi 80 cisárskych vojakov so 150 vozmi
rabovať drevo na kúrenie, ale kvôli poplachu, že sa blížia maďarskí domobranci z Komárna
zutekali. Maďarskí vojaci tu 28. januára 1849 chytili 8 cisárskych pešiakov. 30. júla 1849
domobranci z Komárňanskej pevnosti napadli cisárske vojsko majora Potta pri Sv. Petri, ktoré
tu rozprášili. Cisárske vojsko utekalo cez Bajč a
Vlkanovo do Nových Zámkov a cestou spálili 600
krížov obilia. Bajč a majer na pravej strane obsadili
pešiaci domobrany s ôsmymi delami. Aj po potlačení
revolúcie bol Bajč majetkom Ostrihomského
arcibiskupa. Arcibiskup Ján Simor si tu dal z bytov
správcovstva veľkostatku postaviť letný kaštieľ, z
miestnej krčmy zasa postaviť kúriu pre správcu
veľkostatku. Stavali sa nové hospodárske budovy, nemocnica, nová škola, byty čeľadníkov. Ján
Simor dal roku 1871 opraviť kostol. To sa už od roku 1865 Bajč osamostatnil ako obec,
podobne ako okolité väčšie dvory v jeho majetku. Poľnohospodárskej obci arcibiskupstvo
venovalo značnú pozornosť a postupne tu vznikalo vzorové hospodárstvo. Arcibiskup Ján
Simor bol výborným hospodárom a sám viedol svoje majetky.
V roku 1910 bola postavená železničná trať Komárno-Nové Zámky a jednou zo zastávok bol
aj Bajč. Tým sa zlepšilo spojenie obce s okolím. Rozvoju dediny neprospeli časy 1. svetovej
vojny /1914-1918/, pretože na bojiskách padlo 38 tunajších občanov.
Po roku 1918 sa stal Bajč súčasťou 1. ČSR. Akoby nebolo dosť krviprelievania v
predchádzajúcich rokoch, v boji proti Maďarskej červenej armáde Bélu Kuna tu padlo 23. júna
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1919 deväť vojakov čs. domobrany, práporu č. 7. Majetok Ostrihomského arcibiskupa bol na
území Československej republiky skonfiškovaný a naň uvalená štátna správa. Neskôr ho
prevzal trnavský apoštolský administrátor. Za prvej ČSR tu obyvateľstvo pracovalo ako roľníci
a poľnohospodárski robotníci na miestnom veľkostatku. V tom čase v Bajči viackrát štrajkovali
poľnohospodárski robotníci, v roku 1936 zase stavební robotníci. Po viedenskej arbitráži 2.
novembra 1938 bola obec pripojená k Maďarsku a Ostrihomský arcibiskup samozrejme získal
svoje majetky späť. Boli to aj majere Vlkanovo, Kotelnica a Chrasť v chotári Bajču, majer Sv.
Ján v
chotári mesta Nové Zámky, Aňala a Stará Gúta v chotári Nesvád. Aj v druhej svetovej vojne
zomrelo tiež 38 tunajších obyvateľov. Sovietski vojaci sem vpochodovali 30.marca 1945.
Po skončení vojny prebehla reslovakizácia. Arcibiskupský majetok bol opäť skonfiškovaný a
bola naň uvalená štátna správa. 6. októbra 1946 bol biskupom Ambrózom Lazíkom vysvätený
obnovený kostol poškodený vojnovými udalosťami. Na verejnej schôdzi občanov sa rozhodli,
že cirkevný majetok nebudú deliť medzi sebou, a tak 1.októbra 1948 tu vznikol štátny majetok,
prvý svojho druhu na Slovensku.
V roku 1959 bol odovzdaný nový kultúrny dom, hneď
vedľa kaštieľa, čo neskôr umožnilo tieto dva objekty spojiť a
vytvoriť tam priestory pre kultúrne a spoločenské vyžitie
obyvateľov obce. Boli tam otvorené priestory pre knižnicu,
modelársky krúžok a daná možnosť pre činnosť organizácií a
spolkov ako boli Červený kríž, športový klub, Zväz žien,
Csemadok, Československý zväz mládeže a v neposlednom
rade pre požiarny zbor. Nevídaný rozkvet obce sa spája s
menom riaditeľa štátneho majetku pána Maťašovského. V 1953-1957 bol postavený Dom
pracujúcich, v ktorej bol umiestnená závodná kuchyňa s jedálňou a internát pre študentov
poľnohospodárskej učňovskej školy.
V akcii „Z“ bol vytvorený pekný športový areál pre športové vyžitie obyvateľov. V tom čase
pôsobilo v obci aj ochotnícke divadlo a obec mala aj jazdecký oddiel, pingpongové družstvo,
futbalové mužstvo. Vtedy našu obec navštívilo mnoho domácich i zahraničných osobností pri
rôznych príležitostiach, napr. Lajos Czinege minister obrany MĽR. Veľa mladých ľudí sa tu
zišlo pri príležitosti svetového stretnutia mládeže v roku 1959 vo Viedni. V roku 1960 bolo
vybudované kúpalisko Krym v arcibiskupskom parku.
Upravovali sa voľné plochy, skrášľovala obec, spevňovali
cesty a chodníky, postupne vyrástli nové domy v rámci
individuálnej bytovej výstavby. V 70-tych rokoch bolo
postavené nové nákupné stredisko v akcii „Z“ a po roku 1985
otvorená nová budova materskej školy. V roku 1990 bola
odovzdaná nová budova pošty. Do roku 1990 obec takmer
úplne žila z produkcie štátneho majetku. V roku 1995 za
účelom lepšieho využitia budovy materskej školy bola v nej zriadená aj základná škola.
Zvyšuje sa nezamestnanosť, časť obyvateľstva chodí za prácou do Nových Zámkov alebo
Hurbanova. Štátny majetok bol pretransformovaný na Bajčprodukt a.s., v obci začalo pôsobiť
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viacero súkromných podnikateľov. V súčasnej dobe by obec chcela nadviazať na arcibiskupské
tradície a rozvíjať turistický ruch.
Osada Vlkanovo bola kedysi starou významnou osadou s kostolíkom, ale pomerne rýchlo
zanikla, možno už za tatárskeho vpádu a už nebola obnovená v pôvodnej veľkosti. Písomné
správy sa o dedine nezachovali. Až na začiatku 19. storočia tu bol arcibiskupstvom založený
majer s kúriou správcu, hospodárskymi budovami a bytmi želiarov. Podľa nariadenia
arcibiskupa Jána Scitovszkého z Veľkého Kýra, v roku 1865 bola zriadená škola vo Vlkanove.
Učitelia Štefan Viszolay a František Misák svedomite písali kroniku školy. Škola sa stala
slovenskou v roku 1924 a zanikla v druhej polovici 70-tych rokov. Neskôr bol majer
rozširovaný a od roku 1948 ho prevzal štátny majetok Bajč. Dnes ale väčšina hospodárskych
stavieb je už zbúraná.
Osada Chrasť bola založená okolo roku 1840, keď tu stál jeden ovčín a dom pastiera oviec.
Až za arcibiskupa Jána Simora tu bol vybudovaný rozsiahli hospodársky dvor, ktorý v roku
1948 tiež pripadol ŠM Bajč. Dnes viacero budov osady je prázdnych a hrozí im zánik.
Osada Kotelnica bola založená koncom 19. stor. neskôr rozšírená najväčší hospodársky dvor
s obydlím správcu, kde bola aj škola, hospodárskymi budovami a bytmi čeľadníkov. V roku
1948 sa osada stala hospodárstvom štátneho majetku, v súčasnosti pustne. V roku 1951 vznikla
päťročná základná škola v Kotelnici. Koncom školského roka 1979 škola zanikla.
Zaujímavý je vývoj počtu obyvateľov v obci. V roku 1869 tu žilo 521 obyvateľov a ich
počet sa dlhý čas neustále zvyšoval, v roku 1890 ich bolo 822 a do roku 1910 sa ich počet
zvýšil na 1451. Do roku 1930 ich počet klesol na 1399 a do roku 1940 tu žilo len 1246
obyvateľov. Po založení ŠM sa sem prisťahovalo mnoho občanov, a preto sa ich počet opäť
zvyšoval, kým v roku 1948 tu žilo 1312, do roku 1961 sa ich počet zvýšil na 1476, do roku
1970 nepatrne klesol na 1425. V roku 1991 tu žilo len 1234 obyvateľov.
5.5. Pamiatky
Zachovalo sa málo kultúrnych pamiatok a tie, ktoré sa aj zachovali boli v dobe socializmu
prestavané, čím stratili svoju pôvodnú podobu. Kaštieľ z r 1790 bol v rokoch 1827-1830
prestavaný na Kostol Jána Krstiteľa, čím sa táto stavba považuje za najstaršiu stavbu v obci.
Prestavba kostola bola realizovaná na pokyn arcibiskupa Rudnaya na základe projektu Packh
Jánosa. V roku 1945 sa zničilo pôvodné zariadenie kostola a o rok neskôr bol kostol opäť
vysvätený biskupom Ambróz Lazíkom. Nad vchodom do kostola sa nachádza mramorová
doska označujúca rok výstavby kostola. Maľby v kostole pochádzajú z roku 1960 a sú dielom
miestneho maliara. Orgán pochádza z roku 1920 a bol vyrobený novozámockým majstrom
Ferencz Tatingerom. Najväčší spomedzi 3 zvonov pochádza r roku 1860.
Sakrálne pamiatky
Kríž nachádzajúci sa vedľa kostola bol v roku 1926 osadený miestnymi veriacimi. Pred
kaštieľom sa nachádza ružový mramorový stĺp ktorého pôvod nie je známy na základe nápisu
bol postavený v roku 1877. Popri ceste smerom na Štúrovo sa nachádza kamenný kríž
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postavený v roku 1865. Kríž , ktorý sa nachádza na cintoríne je z ružového mramoru
a pochádza z roku 1819. V roku 1997 bol odhalený pomník padlých v I. a v II. Svetovej vojne .
(architect Ing. Istenes Jozef, akademický sochár Július Mág). Ideový zámer výtvarného
riešenia vychádza z formovania pamätníka ako brány života a smrti, postavenej z leštenej sivej
žuly. V otvore brány je umiestnený bronzový relief ľudských hláv v životnej veľkosti – obetí
svetových vojen.Reliéf, ktorý však bol v roku 2003 odcudzený. Na budove postavenej v roku
1885 (toho času obytný dom so súp. číslom 93) sa nachádza pamiatková mramorová tabuľa
Simora Jánosa, Pomník československých legionárov nachádzajúci sa vedľa kostola bol
postavený úradníckym zborom cirkevných veľkostatkov a v roku 2006 bol obnovený za
pomoci príspevku ministerstva vnútra SR.
5.6. Významné osobnosti obce
Gróf Jozef Batthyány (1727 Viedeň – 1799 Ostrihom) – zaslúžil sa o znovuosídlenie Bajču,
lebo dal odvodniť močiare, vybudovať cestu a postavil tu klasicistický kaštieľ.
Alexander Rudnay (1760 Kríž nad Váhom (dnes časť Považian) – prestaval bajčský kaštieľ na
kostol, založil tu farnosť a povzniesol celú osadu.
Ján Simor (1813 Székesfejérvár – 1891 Ostrihom) – ako skvelý hospodár podstatne rozšíril
Bajč, až sa osada stala samostatnou obcou. Arcibiskup tu dokonca istý čas pobýval, dal si v
obci postaviť letná kaštieľ. Bajč sa stal sídlom časti majetkov ostrihomského arcibiskupstva.
V miestnom cintoríne je pochovaný Ferenc Borbóczy (1807 – 1880), správca veľkostatku
prímasa Uhorska a Emánuel Turek (1796 – 1843), lovčí veľkostatku ostrihomského
arcibiskupa v Bajči.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola /roč. 1.-4./

-

Materská škola

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Školský klub detí ako súčasť Základnej školy

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť

sa v obci neposkytuje. Najbližšie zdravotnícke centrá sú

v mestách Hurbanovo a Nové Zámky. Avšak obvodný lekár občanov z Hurbanova
ordinuje každý utorok od 11.00h do 12.30h v budove Centra sociálnych služieb Margaréta.
6.3. Sociálne zabezpečenie
V obci sa nachádza Centrum sociálnych služieb Margaréta, ktorá bola príspevkovou
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organizáciou obce.
6.4. Kultúra
Obec má svoj Kultúrny dom, ktorý je využívaný prevažne na náhodné akcie. Pravidelne sa
usporadúva detský karneval, mikuláš pre deti, posedenia s dôchodcami, hodová a
fašiangová zábava a spoločenský ples. V roku 2021 boli kultúrne akcie obmedzené z
dôvodu šíriacej sa pandémie COVID-19.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
COOP Jednota s.d. Nové Zámky
Pohostinstvo- ubytovanie 7 T
Caffe bar
Racio – súkromná predajňa potravín
NIKIN s.r.o. – oprava a výmena strešných krytín, predaj stavebného materiálu
Vaubex – redistribučný sklad na zásobovanie a veľkoobchod s potravinami
AGRALL s.r.o - predaj poľnohospodárskych strojov ,náhradných dielov, servis
Slovenská pošta a.s.
KB Paper s.r.o. – triedenie a lisovanie separovaného papiera
Virex s.r.o. – spracovanie ovocia, výroba hroznového vína a ovocného vína
Agrovat Trnovec nad Váhom
Agromliečna farma Dubník
Poľnohospodárska výroba sa vykonáva na území obce cca na výmere 25 244 ha právnickými
a fyzickými osobami ,ktorí nemajú trvalý pobyt v obci.
Pozemky , nachádzajúce sa v k.ú obce, poľnohospodárskeho charakteru, sú vo vlastníctve
arcibiskupského úradu Trnava.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2020 uznesením č. 12/B/52020
Rozpočet bol zmenený raz:
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-

prvá zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č. 17/B/2-2021

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

743 715,00

1 119 838,99

1 069 893,37

95,54

723 715,00
20 000,00
0,00
743 715,00

766 896,03
20 000,00
332 943,96
1 119 838,99

733 868,57
3 512,44
332 512,36
1 050 650,47

95,69
17,56
99,87
93,82

542 126,00
156 526,00
45 063,00

641 321,99
414 704,00
63 813,00

585 724,78
401 113,24
63 812,45

91,33
96,72
99,99

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021

Bežné príjmy spolu

733 868,57

z toho: bežné príjmy obce

733 868,57

bežné príjmy PO

0,00

Bežné výdavky spolu

585 724,78

z toho: bežné výdavky obce

585 724,78

bežné výdavky PO
Bežný rozpočet

0,00
148 143,79

Kapitálové príjmy spolu

3 512,44

z toho: kapitálové príjmy obce

3 412,44

kapitálové príjmy PO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

401 113,24

z toho: kapitálové výdavky obce

401 113,24

kapitálové výdavky PO

0,00

Kapitálový rozpočet

-397 600,80

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-249 457,01

Vylúčenie prebytku/úprava schodku

11 353,43

Upravený prebytok/schodok bežného a kapit.rozpočtu

-260 810,44

Príjmy finančných operácií

332 512,36

Výdavky finančých operácií

63 812,45
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Rozdiel finančných operácií

268 699,91

PRÍJMY SPOLU

1 069 893,37

VÝDAVKY SPOLU

1 050 650,47

Hospodárenie obce

19 242,90

Vylúčenie prebytku

11 353,43

Upravené hospodárenie obce

7 889,47

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume -249 457,01 € zistený podľa ustanovenia
§10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 11 353,43 € bol v rozpočtovom roku
2021 vysporiadaný:
- z finančných operácií vo výške 260 810,44 €
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o:
a) nevyčerpané prostriedky z úradu vlády účelovo určené na kapitálové výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na detské ihrisko v sume 431,60 €
b) nevyčerpané prostriedky k stravovacím návykom dieťaťa (obedy) v sume 1 527,80 €
c) nevyčerpané prostriedky z SODB 2021 v sume 648,42 €
d) nevyčerpané prostriedky na prídavky na deti v sume 51,00 €
e) nevyčerpané prostriedky poskytnuté v súvislosti s pandémiou COVID-19 v sume 1
188,90 €
f) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §
140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v sume 361,00 €
g) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia §18 ods.
3 zákona č. 443/2010 Z.z. od dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 7 144, 71 € ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zostatok finančných operácií v sume 260 810,44 € bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 260 810,44 €
Zostatok finančných operácií podľa §15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p v sume 7 889,47 € navrhujem použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 7 889,47 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
7 889,47 €.
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7.3. Rozpočet na roky 2022 – 2024

Príjmy celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

1 069 893,37
733 868,57
3 512,44
332 512,36

771 981,00
706 891,00
65 000,00
0,00

724 681,00
704 681,00
20 000,00
0,00

724 681,00
704 681,00
20 000,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

1 050 650,47
585 724,78
401 113,24
63 812,45

771 981,00
574 137,00
119 390,00
78 454,00

724 681,00
540 299,00
105 533,00
78 849,00

724 681,00
539 939,00
105 532,00
79 210,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 659 934,19

Skutočnosť
k 31.12.2021
3 970 068,87

Neobežný majetok spolu

3 480 680,50

3 772 775,13

29 605,32

26 655,24

Dlhodobý hmotný majetok

3 451 075,18

3 741 119,89

Dlhodobý finančný majetok

0,00

5 000,00

176 434,70

195 340,42

Zásoby

12,44

18,73

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

58 508,32

58 561,61

Finančné účty

116 863,91

136 103,81

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

1 050,04

656,27

Časové rozlíšenie

2 818,99

1 953,32

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho:

Rekapitulácia dlhodobého majetku tak ako je uvedený v súvahe k 31.12. 2020 a 31.12.2021
Stav k 31.12.2020

Stav k 31.12.2021

244 647,38

243 945,20

2 891 438,00

2 806 702,64

022-082 Samostatné hnuteľné
veci a súbory hnuteľných vecí

20 828,48

16 587,34

023-083 Dopravné prostriedky

16 062,42

4 251,54

738,97

0,00

29 605,32

26 655,24

0,00

5 000,00

031

Pozemky

021-081 Stavby

028-088 DDHM
019-079 Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
061-096 Podielové cenné
papiere a podiely v dcérskej účt.j.
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 659 934,19

Skutočnosť
k 31.12.2021
3 970 068,87

Vlastné imanie

1 425 865,85

1 490 771,73

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1 425 864,85

1 490 771,73

986 757,99

1 290 935,28

Rezervy

1 520,00

30 080,47

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

44 873,03

24 992,27

Dlhodobé záväzky

851 688,50

806 710,96

Krátkodobé záväzky

88 676,46

112 901,58

0,00

316 250,00

1 247 311,35

1 188 361,86

z toho:

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12. 2020

Zostatok
k 31.12. 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2 050,64

6 791,09

Pohľadávky po lehote splatnosti

64 217,21

59 433,40

Záväzky

Zostatok
k 31.12. 2020

Zostatok
k 31.12. 2021

Záväzky do lehoty splatnosti

933 878,94

906 124,33

Záväzky po lehote splatnosti

6 486,02

13 488,21

Záväzky celkom /r.126 súvahy/

Zostatok
k 31.12. 2020

Zostatok
k 31.12. 2021

Z poskytnutého úveru zo ŠFRB /2008/

325 494,31

308 794,78

Z poskytnutého úveru zo ŠFRB /2011/

501 592,63

479 929,67

Voči dodávateľom

17 874,50

39 717,10

Voči štátnemu rozpočtu

44 873,03

24 992,27

Voči zamestnancom

14 391,39

15 767,21

Voči poisťovniam

8 815,98

9 197,55

Pohľadávky

8.4. Záväzky
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Voči daňovému úradu

2 101,58

2 406,15

Finančná zábezpeka

36 153,00

36 813,00

Sociálny fond

2 802,66

2 617,69

3,00

0,00

1 520,00

30 080,47

427,56

361,00

30 708,35

24 008,39

0,00

316 250,00

986 757,99

1 290 935,28

Iné záväzky
Rezervy
Prijaté preddavky v ŠJ
Záväzok voči BFF Central
Bankový úver - Prima banka a.s.

Výpočet zadlženosti obce Bajč v zmysle § 17 zákona o rozpočtových pravidlách
k 31.12.2021:
V zmysle § 17, ods.7 celkovou sumou dlhu obce sa na účely zákona o rozpočtových pravidlách
rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku
koncu rozpočtového roka a suma ručiteľských záväzkov obce.
V zmysle § 17, ods.8 do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov
poskytnutých zo ŠFRB.... a záväzky z návratných zdrojov financovania na zabezpečenie
predfinancovania spoločných programov SR a EÚ.....
Hodnota istín k 31.12.2021 : účet 461
účet 479/101-102-201-202/
účet 479/601-602/
spolu

316 250,00
788 724,45 /ŠFRB/
24 008,39 /Dlh BFF Central/
1 128 982,84 €

Skutočné bežné príjmy za rok 2020
883 200,62,Splátky úverov za rok 2021 =38 362,49+6 699,96+13 750,00= 58 812,45
Úroky z úverov za rok 2021 = 8 896,75
Ukazovatele : §17, ods.6, bod a/ = 340 258,39/ 883 200,62 = 38,53 %, t.j. celková suma dlhu obce je
38,53 %, /čo je menej, než 60%/
§17, ods.6, bod b/ = (58 812,45 + 8 896,75)/ 808 075,67 = 8,38 %, t.j. obec má splnenú aj
túto požiadavku zákona o rozpočtových pravidlách / suma ročných splátok vrátane úrokov je nižšia ako
25%/.

Ukazovateľ
Celkový dlh obce v € (§17 ods.7 a 8 zákona č.
583/2004 Z.z.) - zostatok istín
Prima banka úver č. 51/003/14
Prima banka úver č. 20/004/21
Autokredit úver č. 918299
Spotrebiteľský úver Orange A2846692
Spotrebiteľský úver Orange A2838864

Skutočnosť
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
6 761,5
1 361,99
30 708,35
2 038,00
0,00
4 444,20
175,00
104,3

0,00
0,00
1 361,99
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31.12.2021
340 258,39
0,00
316 250,00
0,00
0,00
0,00
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Dlh BFF Central
Suma ročných splátok návratných zdrojov
financovania
Splátky istín
Z toho: Prima banka úver č. 51/003/14
Prima banka úver č. 20/004/21
Úver ŠFRB 2008
Úver ŠFRB 2011
Autokredit úver č. 918299
Spotrebiteľský úver Orange A2846692
Spotrebiteľský úver Orange A2838864
Dlh BFF Central
Splátky úrokov
Z toho: Prima banka úver č. 51/003/14
Prima banka úver č. 20/014/20
Úver ŠFRB 2008
Úver ŠFRB 2011
Autokredit úver č. 918299
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok
podľa FIN 1-12
Zníženie /dotácie 312/
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rokponížené o dotácie
Ukazovateľ dlhu v %:
a) § 17 ods. 6 písm. a), t.j. ˂ 60%
b) § 17 ods. 6 písm. b), t.j. ˂ 25%

0,00
58 577,63

0,00
52 238,39

30 708,35
51 879,80

24 008,39
67 709,20

48 470,21 43 018,59
7 992,00
2 038,00
0,00
0,00
16 179,55 16 374,94
20 984,05 21 244,14
2 835,81
3 082,21
300
175
178,8
104,30
0,00
0,00
10 107,42
9 219,8
198,95
13,21
0,00
0,00
3 742,73
3 547,34
5 664,11
5 404,02
501,63
255,23
619 111,73 666 458,59

43 015,96
0,00
0,00
16 531,08
21 444,47
1 361,99
344,88
541,89
2 791,65
8 863,84
0,00
240,35
3 391,20
5 203,69
28,61
774 191,97

58 812,45
0,00
13 750,00
16 699,53
21 662,96
0,00
0,00
0,00
6 699,96
8 896,75
0,00
688,80
3 222,75
4 985,20
0,00
883 200,62

37 544,36 109 134,61
581 567,37 557 323,98

45 283,62
728 908,35

75 124,95
808 075,67

3,97
9,37

38,53
8,38

1,09
8,98

0,20
10,07

9. Hospodársky výsledok za 2021 – vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Náklady

667 230,57

730 159,83

50 – Spotrebované nákupy

61 607,64

70 770,31

51 – Služby

102 825,33

140 806,26

52 – Osobné náklady

332 472,65

328 657,84

53 – Dane a poplatky

1 352,46

2 318,66

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

29 059,55

10 906,98

126 106,22

159 491,46

12 805,91

14 208,32

0,00

0,00

Názov

57 – Mimoriadne náklady
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58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

1 000,00

3 000,00

0,81

0,00

Výnosy

780 656,21

795 066,71

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

33 203,56

32 673,73

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

535 645,13

546 371,55

106 663,23

82 131,78

1 520,00

1 535,58

77,21

676,80

0,00

0,00

103 547,08

131 677,27

113 425,64

64 906,88

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
(+ kladný HV, - záporný HV)

Hospodársky výsledok (kladný) v sume 64 906,88 € bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery:
Poskytovateľ
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Krajský úrad
ŽP
Okresný úrad
Nitra – odbor
školstva
Okresný úrad
Nitra – odbor
školstva
Okresný úrad
Nitra – odbor
školstva
Okresný úrad
Nitra – odbor
školstva
ÚPSVaR
Komárno
ÚPSVaR
Komárno
Okresný úrad
Nitra-odbor
školstva
Okresný úrad
Nitra-odbor
školstva
Ministerstvo
vnútra SR
Štatistický
úrad SR
UPSVAR
Komárno

Účelové určenie grantov a transferov
REGOB

Suma prijatých
prostriedkov v €
403,26

Register adries

24,40

Životné prostredie

119,76

Predškoláci MŠ

1 342,00

Školstvo - NFP

32 516,00

Školstvo - SZP

150,00

Školstvo - vzdelávacie poukazy

352,00

Školské potreby pre deti v HN

99,60

Stravné pre deti v HN

2 560,50

Učebnice 1.-4.ročník

204,00

Špecifiká-testovanie, dezinfekcia

375,00

Testovanie COVID19

33 115,00

SODB 2021

3 710,43

Prídavky na deti

153,00
75 124,95

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Príjem dotácií podľa FIN 1-12 za rok 2021/EK 312/
75 124,95 €
Zúčtovanie dotácií podľa HK za rok 2021/účet 693/
72 091,58 €
Rozdiel
3 033,37 €
Nepoužitá dotácia na SODB 2021
Nevyčerpaná dotácia – testovanie COVID19

648,42 €
1 188,90 €
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Nevyčerpaná dotácia za stravu pre deti v HN 2021
Nevyčerpané prídavky na deti 2021
Nepoužitá dotácia na školské potreby 2021/vrátená v priebehu roka 2021/
Použitie dotácie SODD 2020

1 527,80 €
51 €
33,20 €
-415,95 €
3 033,37 €

V roku 2021 obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v €

V roku 2021 obec prijala nasledovné kapitálové granty od subjektov mimo VS:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v €

V roku 2021 obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery z fondov:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v €

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.3/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

TJ

Účelové určenie dotácie

Dynamo Bežné výdavky na prevádzku futbalového

Bajč

Suma poskytnutých
prostriedkov v €

3 000,00

klubu
3 000,00

Výška dotácií z rozpočtu obce bola aj v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID19. Dotácie boli krátené, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom
sektore.
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
-

Vybudovanie komunikácie v 2.etape stavebného obvodu

-

Vybudovanie spodnej časti komunikácie a kanalizácie v 3.etape stavebného obvodu

-

Verejné osvetlenie v 3.etape stavebného obvodu

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Obec vo svojom rozvojovom programe na rok 2022 mieni uskutočniť nasledovné akcie:
zrealizovať vonkajšie úpravy na budovách v majetku obce, naďalej pokračovať v budovaní
nového stavebného obvodu, vybudovaním cesty v 3.etape stavebného obvodu, rekonštrukcií
tribúny na futbalovom ihrisku, miestnych chodníkov v obci a chodníka pri dome smútku. Z
hľadiska budúcich cieľov Obec Bajč aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov plniť
hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je
to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný
cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021. Účtovná
závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Nitre v
elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Po ukončení účtovného obdobia nenastali
žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
Audit účtovnej závierky Obce Bajč za rok 2021 uskutoční Ing. Henrieta Godány Vaššová,
zodpovedný audítor, CA licencia UDVA č. 1142, schválená uznesením OcZ č. 1/B/10-2018
dňa 17.12.2018. Po vykonaní auditu bude správa nezávislého audítora tvoriť prílohu k
výročnej správe.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
a) Obec vedie súdny spor za pohľadávku na nájomnom voči bývalému nájomníkovi.
b) Pandémia ochorenia COVID-19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenie
obce: Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19
(koronavírus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a
negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Uvedené negatívne vplyvy majú aj v roku 2021 za
následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe ktorých bol
zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným
obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie
ukazovateľov zadlženosti a je predpoklad, že bude mať vplyv aj na hospodárenie obce v
nasledujúcom roku.
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Vypracoval:

Schválil:

Tankóová Frederika

Virág Oto

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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