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1. Identifikačné údaje: 
 

Názov: Obec Kiarov 

Sídlo : Kiarov 25,  991 06  Kiarov 

IČO: 00319376 

DIČ: 2021243169 

Štatutárny orgán obce: Pavol Suchánsky, starosta 

Telefón: 0917 542 515 

e-mail: kiarov@slovanet.sk 

Webová stránka: www.kiarov.sk 

 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov  

 
Starosta obce: Pavol Suchánsky 

Zástupca starostu obce: Gabriel Kajtor 

Hlavný kontrolór obce: Iveta Gyürkyová 

Obecné zastupiteľstvo: Ján Déneš, Ladislav Gyürky, Ing. Ladislav Hlinica, Víťazoslav Juhász 

Komisie: Komisia na ochranu verejného záujmu 

Obecný úrad: Zita Musszerová administratívna referentka 

 

3. Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslanie obce: 

 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o 

potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo 

štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné 

zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové 

práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné 

je darovanie nehnuteľného majetku obce. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na 

podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje 

obecné zastupiteľstvo. 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. Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na 

príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu 
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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 je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

V zmysle tohto zákona účtuje obec v sústave podvojného účtovníctva. 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 

Kiarov je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Kiarov ako strednodobý strategický 

dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy. 

  

Vízie obce:  
 

- formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné 

  a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce,  

- uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom 

  a ostatným subjektom,  

- individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie občanov  

  do riešenia vecí verejných,  

- vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a živnosti, občanov obce,  

- posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života , poľnohospodárskej výroby. 

 

 Ciele obce:  
 

Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre  ekonomickú, kultúrnu a 

podnikateľskú činnosť v obci . Pre dosiahnutie cieľov a plnenie poslania uplatňuje Obec Kiarov 

nasledovné zásady:  

- plnenie právnych a ostatných požiadaviek,  

- zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom, 

 - zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie environmentálneho 

povedomia a kvality života 

 

 

 

 



4. Základná charakteristika obce 

 
Obec  Kiarov je  samostatný  územný  samosprávny  a správny  celok  Slovenskej  republiky, 

združuje osoby, ktoré majú  na jej území trvalý pobyt. 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 potreby jej obyvateľov. 

 

 

4.1. Geografické údaje : 

Celková rozloha obce : 900  ha 

 

4.2. Demografické údaje: 

Počet obyvateľov k 31.12.2021  spolu 269 

muži 132 

ženy 137 

 Predproduktívny vek (0-14) spolu 35 

 Produktívny vek (15-54) ženy 73 

 Produktívny vek (15-59) muži 89 

 Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 72 

 Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 

narodení  2 

prihlásení na trvalý pobyt  5 

odhlásení  1 

zomreli  8 

4.3. Symboly obce : 

Symboly obce / erb, vlajka, pečať/ sú zapísané v Heraldickom registri SR. Erb obce Kiarov tvorí 

v červenom štíte zlatý, striebornou šabľou ozbrojený lev s rozdvojeným chvostom a v striebornej 

zbroji. Zástava obce Kiarov pozostáva zo šiestych pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, červenej, 

žltej, červenej, žltej a červenej. Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je trojcípom, t.j. dvomi 

zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Pečať obce Kiarov  tvorí erb obce Kiarov s hrubopisom: 

“OBEC  KIAROV”. 

 

 

 



4.4. História obce: 

 

Na území dnešnej obce Kiarov bolo sídlisko lengyelskej kultúry, osídlenie slovanské a stredoveké. 

Obec sa spomína v roku 1271 ako Keer, neskôr sa premenovala na Naghkeer (1481), Kyskeer (1486); 

maďarsky Ipolykér. Dnešný názov obce Kiarov je od roku 1920. Obec patrila rodine Kéryovcov, 

Madáchovcov a i. V 15. storočí sa rozčlenila na dve lokality, ktoré spustli za vojen s Turkami v 1. 

polovici 17. storočia. Ako osady sa zase uvádzajú po roku 1680. V 2. polovici 19. storočia vzniká z 

nich jedna obec. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V rokoch 1938-1944 bola pripojená 

Maďarsku.  

Pamätihodnosti obce: 

 Kaplnka baroková z 18. storočia 

 Kúria László Oroszlányiho 

 

 

5. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

 
5.1. Výchova a vzdelávanie  

 

V súčasnosti sa výchova a vzdelávanie detí v obci neposkytuje. Deti navštevujú tieto zariadenia v  

obciach Vrbovka  a Želovce, časť aj v blízkom meste Veľký Krtíš. 

 

 5.2. Zdravotníctvo 

V súčasnosti sa zdravotná starostlivosť v obci neposkytuje. Dospelí aj deti dochádzajú do Veľkého 

Krtíša. 

 

 5.3. Sociálne zabezpečenie  

Sociálne služby v obci sa v súčasnosti nezabezpečujú.  

 

5.4. Kultúra  

Obec má svoj Kultúrny dom, ktorý je využívaný prevažne na náhodné akcie. Pravidelne sa 

usporadúva  deň matiek,  posedenia s dôchodcami, Mikuláš pre deti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5. Hospodárstvo  

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

Obchody: 

 1. Predajňa potravinárskeho tovaru 

Priemysel v obci: 

1. AMARANTE Kiarov – drevovýroba 

2. Erik Juhás, Kiarov č. 101, – kamenárske práce 

3. Erik Kozma, Kiarov č. 116 - kovová výroba 

 

Poľnohospodárska výroba : 

1. Euroagro Bušince 

2. Agripeľ Balog nad Ipľom 

3. Uhrík Zoltán Želovce 

4. Urbán Gabriel 

5. Vinica a.s., Vinica 

 

 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva  
 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec v roku 

2020 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.  

 
 

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2020 uznesením č. 26/2020. 

 

Rozpočet bol dvakrát upravovaný 

 
- prvá zmena   schválená dňa 30.092021 uznesením č. 20/2021 

- druhá zmena schválená dňa 11.12.2021 uznesením č.36/2021 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 (v EUR) 
  

 

 

  

  

Schválený 

rozpočet 

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Skutočné plnenie 

príjmov/ čerpanie 

výdavkov k 

31.12.2021 

Príjmy celkom 

 

 

353 600,00 522 700,00 

 

417 706,87 

z toho : 

 

 

  

 

Bežné príjmy 

 

 

122 900,00 132 000,00 

 

134 489,50 

Kapitálové príjmy 

 

 

90 300,00 250 300,00 

 

159 896,00 

Finančné príjmy 

 

 

140 400,00 140 400,00 

 

123 321,37 

  

 
  

 

Výdavky celkom 

 

 

353 600,00 378 700,00 

 

240360,08 

z toho : 

 

 

  

 

Bežné výdavky 

 

 

122 900,00 132 000,00 

 

110 115,79 

Kapitálové výdavky 

 

 

134 000,00 150 000,00 

 

123 594,49 

Finančné výdavky 

 

 

96 700,00 96 700,00 

 

6 649,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 (v EUR) 

 

 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 

  
Bežné  príjmy spolu 

 
134 489,50 

z toho : bežné príjmy obce  

 
134 489,50 

Bežné výdavky spolu 

 
110 115,79 

z toho : bežné výdavky  obce  

 
110 115,79 

Bežný rozpočet 
 

24 373,71 

Kapitálové  príjmy spolu 

 
159 896,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  

 
159 896,00 

Kapitálové  výdavky spolu 

 
123 594,49 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  

 
123 594,49 

Kapitálový rozpočet  

 
36 301,51 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 
 

60 675,22 

Príjmové finančné operácie  

 
123 321,37 

Výdavkové finančné operácie  

 
6 649,80 

Rozdiel finančných operácií 
 

116 671,57 

  

PRÍJMY SPOLU   

 

 

 

417 706,877 

 VÝDAVKY SPOLU 
 

240 360,088 

HOSPODÁRENIE OBCE  
 

177 346,799 

 VYLÚČENIE Z PREBYTKU 

 
161  896,000 

 UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE 

 
15 450,790 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 

tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

citovaného zákona, z prebytku vylučujú : 
- nevyčerpané prostriedky poskytnuté z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  poskyt-

nuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2000,00  EUR  na divadelné predstavenie 

- nevyčerpané prostriedky poskytnuté z Environmentálneho fondu poskytnuté v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku v sume 159 896,00  EUR na projekt: Zvýšenie energetickej hospodárnosti obec-

ného domu v obci Kiarov 



- O túto sumu sa pre tvorbu rezervného fondu upraví zostatok finančných prostriedkov, ktorý                           
v konečnom zúčtovaní predstavuje sumu 15 450,79 EUR. 

- Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 
15 450,79 EUR.  

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 
7.1. Majetok 

 

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR 

 

KZ  k  31.12.2021 v EUR 

 

Majetok spolu 1 355 077,58 
1 513 839,09 

 

Neobežný majetok spolu 1 262 753,53 
1 294 866,20 

 

z toho :   
  

 

Dlhodobý nehmotný majetok   
  

 

Dlhodobý hmotný majetok 1 203 763,53 

 

1 235 876,20 

 

Dlhodobý finančný majetok 58 990,00 

 

58 990,00 

 

Obežný majetok spolu 92 324,05 

 

218 972,89 

 

z toho :   
  

 

Zásoby   
  

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   
  

 

Dlhodobé pohľadávky   
  

 

Krátkodobé pohľadávky 12 515,73 

 

6 789,58 

 

Finančné účty 79 808,32 

 

212 183,31 

 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlhodobé 
  

  

 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krátkodobé 
    

Časové rozlíšenie   
 

 

 



 
7.2. Zdroje krytia  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR 

 

KZ  k  31.12.2021 v EUR 

 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 355 077,58 

 

1 513 839,09 

 

Vlastné imanie  436 790,64 

 

443 620,26 

 

z toho :   
 

 

Oceňovacie rozdiely 0,00 
0,00 

 

Fondy 0,00 
0,00 

 

Výsledok hospodárenia 436 790,64 
443 620,26 

 

Záväzky 278 557,36 
466 569,73 

 

z toho :   
 

 

Rezervy 1 000,00 
1 368,42 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 45 000,00 
161 896,00 

 

Dlhodobé záväzky 203 718,70 
198 692,53 

 

Krátkodobé záväzky 4 659,66 
3 472,41 

 

Bankové úvery a výpomoci 24 179,00 
101 140,37 

 

Časové rozlíšenie 639 729,58 
603 649,10 

 

 

 
7.3. Pohľadávky 
 
Pohľadávky 

 
Zostatok k 31.12 2020 Zostatok k 31.12 2021 

 
Pohľadávky do lehoty splatnosti  

12 515,73 6 789,58 

 

Pohľadávky po lehote splatnosti 
0,00 

 
0,00 

 
 

 

 

 



7.4. Záväzky 

 
Záväzky 

 
Zostatok k 31.12 2020 Zostatok k 31.12 2021 

 
Záväzky do lehoty splatnosti  

278 557,36 466 569,73 

 

Záväzky po lehote splatnosti 
0,00 

 
0,00 

 
 

 

8. Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov 

 

Náklady – popis a výška významných položiek /v EUR/ 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v EUR 

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu 15 718,00 

 502 – Spotreba energie 5 768,41 

Služby 511 – Opravy a udržiavanie 465,00 

 512 – Cestovné 1 149,10 

 513 – Náklady na reprezentáciu 1 716,67 

 518 – Ostatné služby 20 803,38 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady 38 267,99 

 524 - Zákonné sociálne poistenie 13 158,50 

 527 – Ostatné sociálne poistenie 1 356,63 

Dane a poplatky 538 – Ostatné dane a poplatky                912,50 

   

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 – Zost. cena predaného DHNM 0,00 

 548 – Ostatné náklady na prev. činnosť 1 547,87 

   

Odpisy, rezervy a opravné položky 551 – Odpisy DNM a DHM 94 533,32 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie 

552 - Tvorba zákonných rezerv 0,00 

časového rozlíšenia   553 - Tvorba ostatných rezerv 1 200,00 

Finančné náklady 562 – Úroky 1 000,98 

 568 – Ostatné finančné náklady 2 042,80 

Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov 

  

Splatná daň z príjmov 591 - Splatná daň z príjmov 0,00 

Spolu  199 641,23 



  Výnosy  - popis a výška významných položiek /v EUR/ 
 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v EUR 

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 1 458,08 

   

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob   

Aktivácia   

   

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 – Daňové výnosy samosprávy            95 299,01 

 633 – Výnosy z poplatkov 4 699,53 

Ostatné výnosy 641-  Tržby z predaja DHNM 0,00 

 648 - Ostatné výnosy z prev. činnosti 13 090,30 

 653 - Zúčtovanie zákonných rezerv 831,58 

   

 

Finančné výnosy 662 -  Úroky 82,80 

 666 - Výnosyy z krátkod. fin. majetku 0,00 

   

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 693 - Výnosy samospr. z bež. transf. 5 063,14 

 694 - Výnosy samosprávy z kapit. 

transferov zo ŠR 

82 967,62 

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 
obcou 

695 - Výnosy samospr. z bež.transf. od 

EU 

5 862,37 

alebo VÚC 696 – Výnosy samosprávy 

z kapitálových transferov od EÚ 

 

0,00 

 698 – Výnosy samosprávy z kap. 

Transferov od ost. Subjektov VS 

 

0,00 

Spolu  209 354,43 

 

 

 

 

Výsledok hospodárenia za rok 2021 -   rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6  

a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5. Za rok 2021 predstavuje  9 713,20 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Ostatné dôležité informácie 
 

9.1. Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:  

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR 

 

ÚPSVaR Veľký Krtíš 

 

Menšie obecné služby, 

Zosúladenie rodinného a prac. života,  

Praxou k zaamestaniu 

 

4 944,60 

 

ÚPSVaR Veľký Krtíš 

 

Zosúladenie rodinného a prac. života, 

Rodinné prídavky – osob. príjemca 

 

1 045,27 

 

Ministerstvo vnútra SR 

 

Regob a evidencia obyvateľov 

 

117,18 

 

Ministerstvo vnútra SR 

 

Civilná ochrana 

 

 
85,92 

FPKNM Divadlo, Deň obce 

 
3 500,00 

Štatistický úrad SR SODB 2021 

 
2 322,02 

Environmentálny fond Zvýšenie energetickej hospodárnosti 

obecného domu 

159 896,00 

 

 

9.2. Poskytnuté dotácie 

 

V roku 2021 obec poskytla finančný príspevok vo výške 350,00 Eur pre Rímskokatolícku cirkev 

Vrbovka. 

 

9.3. Významné investičné akcie v roku 2021  

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:  

 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 21 185,54 EUR 

- Výmena strešnej krytiny budovy denného stacionára  24 096,02 EUR 

 

 

 9.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

 

 Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

 

V Kiarove, dňa 23.02.2022 

 

Vypracovala: Zita Musszerová 

 

Pavol Suchánsky v. r. 

Starosta obce 



 
 

 


