Individuálna
výročná správa
Obce Malá nad Hronom
za rok 2020

Ing. Rita Pásztorová
starostka obce

OBSAH

str.

1. Úvodné slovo starostu obce
2. Identifikačné údaje obce
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
4. Poslanie, vízie, ciele
5. Základná charakteristika obce
5.1. Geografické údaje
5.2. Demografické údaje
5.3. Ekonomické údaje
5.4. Symboly obce
5.5. Logo obce
5.6. História obce
5.7. Pamiatky
5.8. Významné osobnosti obce
6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
6.2. Zdravotníctvo
6.3. Sociálne zabezpečenie
6.4. Kultúra
6.5. Hospodárstvo
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
7.3. Rozpočet na roky 2021 - 20223
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
8.2. Zdroje krytia
8.3. Pohľadávky
8.4. Záväzky
9. Hospodársky výsledok za rok 2020 - vývoj nákladov a výnosov
10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
10.2. Poskytnuté dotácie
10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
2

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

3

1. Úvodné slovo starostu obce
V roku 2020 sme sa snažili zabezpečovať, tak ako po iné roky, chod samosprávy pre najväčšiu
spokojnosť našich občanov.
Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2020 sa organizovali kultúrne podujatia: Deň
matiek, Stavanie mája, Deň detí, Deň obce, Rodinný športový deň, Oberačková slávnosť,
Vianočné posedenie dôchodcov, Slávnosť jubilantov.
V roku 2020 sme zrealizovali projekt :
Projekt: „ Rekonštrukcia oplotenia obecného cintorína a vybudovanie prístrešku pred Domu
smútku“.
Projekt :“ Obnova zastaralého zariadenia KD a jeho kuchyne“. Z dotácie boli zakúpené nové
stoly a stoličky do KD.
Projekt: „ Budovanie bezplatnej WIFI siete v obci Malá nad Hronom“.
Aby sme toto a mnoho ďalších vecí mohli zrealizovať patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa
a tom podieľali.
Tiež sa chcem poďakovať občanom obce, ktorí nás reprezentujú a taktiež občanom, ktorí
sa podieľali a podieľajú na skrášľovaní našej obce, na jej zveľaďovaní a prispievajú k
skrášleniu životného prostredia a dobrému menu obce.
2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC
Sídlo: Malá nad Hronom
IČO: 00309079
Štatutárny orgán obce: starostka obce
Telefón: 036/ 7534260
E-mail: obecmalanadhronom@gmail.com
Webová stránka: www.malanadhronom.sk

3.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Rita Pásztorová
Zástupca starostu obce: Agáta Ölvediová
Prednosta obecného úradu: Hlavný kontrolór obce: Mgr. Tímea Vojteková
Obecné zastupiteľstvo:

Ján Hendrík
Krisztina Bálint
Marietta Rajnoha
Tibor Vígh
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Komisie: nie sú zriadené
Obecný úrad: Hovanová Zuzana, dane a poplatky, kultúra, UoZ na MOS
Szőcsová Helena, účtovníctvo, evidencia obyvateľstva, správa majetku, overenie
Rozpočtové organizácie obce (uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základnú činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webovú stránku): Príspevkové organizácie obce (uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základnú činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webovú stránku): Neziskové organizácie založené obcou (uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webovú stránku): Obchodné spoločnosti založené obcou (uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti,
IČO, telefón, e-mail, webovú stránku): -

4.Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov a návštevníkov obce.
Zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt.
Obec vykonáva činnosť , ktoré sú ustanovené zákonom :
- vykonáva úkony súvisiace a hospodárením majetkom obce, s majetkom vo vlastníctve štátu
prenechaním obci do užívania
- zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce
- usmerňuje ekonomickú činnosť v obci
-zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu MK, verejných priestranstiev , obecného
cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení
- zabezpečuje verejnoprospešné služby,
- zabezpečuje verejný poriadok v obci
Vízie obce
- zvýšená kvalita života občanov a podnikateľského prostredia
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Ciele obce:
- zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a
environmentálnej stránke.
- vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov. Zachovávať kultúrne dedičstvo.

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:
Susedné mestá a obce: Kamenín, Kamenný Most, Nána, Štúrovo, Kamenica nad Hronom
Celková rozloha obce: Celková rozloha obce: 772 ha.
Nadmorská výška: 118 m.n.m
Hustota obyvateľov na 1 km2 : 50,25
5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov: 388 obyvateľov k 31.12.2020
Národnostná štruktúra: najpočetnejšou národnosťou je maďarská národnosť
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: je tu zastúpené katolícke náboženstvo
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese k 31.12.2020

5,47%

5.4. Symboly obce
Erb obce:
Erb obce: v zelenom štíte nad zvlnenou striebornou pätou štítu vpravo zlatá vetvička, vľavo
zlatý lemeš. Návrh na erb obce Malá nad Hronom bol vypracovaný na základe xerokópie
historickej pečate obce na listine z 31. októbra 1732. V jej pečatnom poli sú schematicky
znázornené vetvička a lemeš, ktoré poukazujú na zamestnanie tunajšieho obyvateľstva. Zatiaľ
nie je celkom jasný význam vetvičky, ale jej uloženia v pečatnom poli sa dá usudzovať, že jej
význam nie je iba dekoračný. Pri spracovaní návrhu erbu bola vetvička znázornená ako vŕbová,
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čím poukazuje na hojný výskyt vŕby bielej v obci. Pôvodná symbolika je v erbe doplnená o
striebornú pätu štítu oddelenú vlnovkou, ktorá symbolizuje rieku Hron.

Vlajka obce: Návrh vlajky obce tvorí päť pozdĺžnych pruhov v poradí farieb: zlatá (1/11),
zelená (3/11), strieborná (3/11), zelená (3/11), zlatá(1/11).
Pečať obce: Malá nad Hronom je okrúhla uprostred s obecným symbolom s kruhopisom OBEC
MALÁ NAD HRONOM.
5.6. História obce
Obec bola osídlená v neolite, na území obce je archeologicky dokázané eneolitické sídlisko
s kanelovanou keramikou, pohrebisko severopanónskej kultúry zo staršej doby bronzovej,
žiarové hroby podolskej kultúry z mladšej doby bronzovej, hallštattské žiarové pohrebisko
kalenderberskej kultúry, rímsko-barbarské a staroslovanské sídlisko.
Tunajšia fara je založená od roku 1932 – 37, obec od roku 1523, keď ju obsadili Turci.
Pôvodný názov obce bol Kychyn (1523), neskôr Kicsind, Kičind (1927), Malá nad Hronom
(1948), maďarsky Kicsind. Od roku 1613 patrila obec ostrihomskej kapitule a semináru v
Trnave. V roku 1699 mala 80 domov a 376 obyvateľov, v roku 1828 mala 74 domov a 405
obyvateľov. Začiatkom 20. storočia založili v obci gazdovský spolok. Po roku 1918 to bola
poľnohospodárska obec. V rokoch 1938 – 1945 bola pripojená k Maďarsku. Za 2. svetovej
vojny bola 3 mesiace vo frontovom pásme a bola značne zničená.
5.7. Pamiatky
- rímskokatolícky kostol Svätých anjelov strážcov z roku 1781,
- pamätník padlých vojakov divízie Szent László,
- pamätná tabuľa Mihálya Bozókyho – rodáka obce, kantora a zakladateľa cirkevných piesní,
- pamätník padlých vojakov I .a II. svetovej vojny.
5.8. Významné osobnosti obce
Bozóky Mihály – slávny rodák obce, kantor a zakladateľ cirkevných piesní,ktorý sa narodil
v obci v roku 1755.
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Prenesený výkon štátnej správy na úseku :
- stavebného poriadku
- školstva
- starostlivosti o životného prostredia
- hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov
6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

1.Materská škola s vých.jaz.maď. – Óvoda, 943 65 Malá nad Hronom č.3
Riaditeľka: Tóthová Andrea od 01.01.2012
Adresa: 943 65 Malá nad Hronom č.3
Kontakt: 0915/401563
Počet žiakov: 8
Materská škola s vých.jaz.maď. – Óvoda v Malej nad Hronom je organizácia bez
právnej subjektivity. Financovaná je z rozpočtu obce a dotácií na prenesené
kompetencie.

6.2 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť sa v obci neposkytuje. Je zabezpečená prostredníctvom
Polikliniky v Štúrove.
6.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci nezabezpečuje:
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje: miestna samospráva a Miestna
organizácia Csemadoku.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
-

Predaj potravín a zmiešaného tovaru
COOP Jednota SD Nové Zámky
Pohostinské zariadenia
Pohostinstvo – Hypokrates s.r.o.
Stolárske a pohrebnícke služby
Tibor Színai
Samostatne hospodáriaci roľník
Juraj Sáska

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
-

KTJ Parmel, s.r.o so sídlom v Kameníne
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7.Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec 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/preb.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet bol zostavený ako
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom

dňa 13.12.2019

uznesením č

uznesením č. 62
Zmeny rozpočtu:
Úprava rozpočtu bola schválená
- dňa 12.03.2020 čís. uznesenia 67
- dňa 04.06.2020 čís. uznesenia 76
- dňa 26.10.2020 čís. uznesenia 91
- dňa 15.12.2020 čís. uznesenie 101
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

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
subjektivitou

Rozpočet obce

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31. 12. 2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

187000

203424

189926,38

93,36

163600
23400
0
0

172075
1000
30349
0

161685,45
795,96
27444,97

93,96
79,59
90,43
0

187000

203424

186575,26

91,71

153100
23400
10500
0

168504
24420
10500
0

166010,88
16978,66
3585,72
0

98,52
69,52
34,15
0

0

0

0

0
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31. 12.
2020

161 685,45

Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce

161 685,45
0

166 010,88
166 010,88
0

bežné výdavky RO

- 4 325,43
795,96

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

795,96
0

16 978,66
16 978,66
0

- 16 182,70
- 20 508,13
7 860,00
27 444,97

3 585,72
23 859,25
189 926,38
186 575,26
3 351,12
3 351,12

Príjmy spolu
Výdavky spolu
Hospodárenie obce
Upravené hospodárenie obce
Poznámka: Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2020
1.Skutočné plnenie rozpočtu 2020– výkaz FIN 1-12
Príjmy
bežné
161 685,45
kapitálové
795,96
finančné operácie
27 444,97
spolu:
Hospodársky výsledok :

189 926,38

Výdavky
166 010,88
16 978,66
3 585,72
186 575,26
3 351,12 Eur

Na základe uvedených skutočností je možné tvorbu rezervného fondu za rok 2020 z prebytku
hospodárenia .
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7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023
Skutočnosť k
31. 12. 2020

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2021

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2023

189 926,38

172 180

164 680

165 060

161 685,45
795,96
27 444,97
0

164 680
7 500
0
0

164 680
0
0
0

165 060
0
0
0

Skutočnosť k
31. 12. 2020

Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

186 575,26

172 180

164 680

165 060

166 010,88
16 978,66
3 585,72
0

161 380
7 500
3 300
0

161 380
0
3300
0

161 760
3300
0

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté
návratné
fin.
výpomoci dlh.
Poskytnuté
návratné
výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

fin.

Skutočnosť
k 31. 12. 2019
701 894,62
678 312,19
0
609 542,51
68 769,68
23 582,43

Skutočnosť
k 31. 12. 2020
875 614,15
865 898,99
797 129,31

68 769,68
9 715,16

0
5 293,95
18 288,48
0

2 944,24

6 770,92

0

0

0

0

0
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky

Skutočnosť
k 31. 12. 2019
701 894,62

Skutočnosť
k 31. 12. 2020
695 724,05

216 059,59

365 889,30

0
0
365 889,30
94 889,03

0
0
368 935,38
88 263,81

23 691,42
2 931,22
30 914,59
40 715,08
241 116,29

7 860
3 498,73
36 190
37 351,8
238 524,86

spolu
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov majetku

-

predaja dlhodobého majetku

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov :

-

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o úvere 53000,00 € Úver je rozdelený
nasledovne:
úver splatnosťou 01.07.2030, k 31.12.2020 vo výške
…….33 766,08 Eur
dlhodobý s dobou splatnosti do r.2030, splátky úveru budú mesačné a splátky úrokov
tiež mesačné.

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31. 12. 2019

5 293,95

Zostatok
k 31. 12. 2020

6 770,92

8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31. 12. 2019

15 161,31
18 684,50

Zostatok
k 31. 12. 2020

0
27 511,62

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast/pokles pohľadávok

-

nárast/pokles záväzkov
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9. Hospodársky výsledok za 2020- vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31. 12. 2019

Náklady
163 686,92
50 – Spotrebované nákupy
18 385,64
51 – Služby
41 270,32
52 – Osobné náklady
88 189,63
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
318,83
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
11 572,48
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
1 723,92
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
1 794,10
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
143 561,59
60 – Tržby za vlastné výkony a
0
tovar
61 – Zmena stavu
0
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
0
63 – Daňové a colné výnosy
144 452,12
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
157 644,72
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
0
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
950
67 – Mimoriadne výnosy
0
69 – Výnosy z transferov
10 502,90
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
149 862,82
(+ kladný HV, –- záporný
HV)
Hospodársky výsledok (záporný) v sume

Skutočnosť
k 31. 12. 2020

184 229,71
28 365,64
37 339,83
95 644,75
1 872,92
16 988,00

2 582,55
1 256,56
313 549,74
0
0
0
150 426,93
6 639,52
0

0
0
27 019,23

- 144,03

- 144,03 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov .
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
NSK
ŠÚ SR
ÚPSVaR
Spolu:

Účelové určenie grantov a transferov
Register obyvateľov
Register adries
Voľby
Materská škola – výchova detí
Rodinný športový deň obce
SDOB
Rodinné prídavky

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
128,04
18,00
606,17
407,00
500,00
1 392,00
223,94
3 275,15

V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie - transfery
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

MO Csemadok Podpora kultúry – Oberačková slávnosť
Farský úrad
Oprava budovy
Rod.združenie Nákup materiálu – učebných pomôcok

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

300,00
200,00
100,00

pri MŠ

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Obec v roku 2020 realizovala nasledovné investičné akcie:
-

rekonštrukcia oplotenia obecného cintorína a vybudovanie prístrešku pred Domu
smútku,
vybudovanie bezplatnej wifi-siete v obci

-

Výmena zastaralého zariadenia kultúrneho domu a jeho kuchyne. Táto akcia bola
realizovaná čiastočne.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
v roku 2021 obec bude zabezpečiť výmenu zastaralého zariadenia kuchyňu KD.
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor .
Vypracovala: Helena Szőcsová

Schválil:

V Malej nad Hronom, dňa 22.06.2021
Prílohy:



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