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1. Úvodné slovo starostu obce  

Obec Závada leží na pomedzí Krupinskej vrchoviny a Ipeľskej kotliny v plytkej doline 

Pravického potoka, z troch strán obkolesená vrchmi na rozhraní okresov Lučenec a Veľký 

Krtíš.  

V roku 2019 sme si pripomenuli 626. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci, ktorá je pre 

mnohých z nás rodiskom. Tu sme prežili svoje detstvo, mladosť a väčšina z nás tu zapustila 

korene. Čas, túžba a okolnosti mnohých zaviedli do rozličných kútov našej vlasti i mimo nej 

a tam si našli svoj druhý domov. Rodisko však zostáva nezmenené. Každý sa s túžbou 

a radosťou vracia do rodného domova, tí ktorí sme tu zostali natrvalo i tí, ktorí sme si túto 

obec vybrali za svoj domov. 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:  Z á v a d a  

Sídlo:    Závada 54 

IČO:     00 319 708 

Štatutárny orgán obce:  Obecné zastupiteľstvo 

Telefón:  047 4877132 

Mail:  obeczavada@dtnet.sk 

Webová stránka:  http://www.obeczavada.sk  

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce:   Miroslav Kalmár 

Zástupca starostu obce:   Ing. Daniel Dudáš 

Hlavný kontrolór obce:  Ing. Slávka Čerpáková 

Obecné zastupiteľstvo:   

 Martin Caban 

 Ing. Daniel Dudáš 

 René Potkan 

 Ing. Pavel Šalamún 

 Slavomír Šedro 

 

http://www.obeczavada.sk/
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Komisie: nie sú zriadené 

Obecný úrad:   dane a poplatky – Janka Hanusová 

                         agenda obce – Jana Petrášová 

                        účtovníčka –  Mgr. Lýdia Šebová 

  

Rozpočtové organizácie obec nemá  

Príspevkové organizácie obec nemá  

Neziskové organizácie obec nemá 

Obchodné spoločnosti obec založené nemá  

 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Rozvojová vízia obce predstavuje takmer zidealizované predstavy obyvateľov obce 

i manažmentu obecnej samosprávy o tom, ako by obec v dlhodobom horizonte mala 

vyzerať, ako by mali jej obyvatelia v nej žiť, ako by sa mali v obci cítiť, akú kvalitu života 

by im obec mala v budúcnosti ponúknuť. Je to vízia predovšetkým pre ekonomicky 

aktívnu a mladú generáciu obce, ale i vízia pre pokojný a zabezpečený život občanov 

v poproduktívnom veku.  

Predstava alebo rozvojová vízia obce je prvým krokom pre stanovenie žiadaných 

rozvojových potrieb a vo vecnej rovine slúži na stanovenie dlhodobých i krátkodobých 

cieľov, priorít a opatrení, ktoré sa v dlhodobom programovom dokumente obce ďalej 

rozpracovávajú do konkrétnej vecnej podoby.  

Vízia obce vychádza z predstáv obyvateľov vyslovených v ankete, na verejných 

zhromaždeniach občanov i pri iných príležitostiach a aj zo zámerov obecnej samosprávy 

a jej volených predstaviteľov.  

 

 

ROZVOJOVÁ VÍZIA OBCE 

 

Obec Závada má potenciálne predpoklady byť pre svojich občanov miestom pre pokojné 

bývanie, v zdravom a čistom prostredí. Vízia bude pokračovaním kresťanských 

a rodinných tradícií v rozvoji a živote obce. Cieľom je postupné využitie prírodného 

potenciálu obce so zabezpečením jej ekologickej stability, vybudovanie obce urbanisticky 

usporiadanej, zabezpečenej bytovou a občianskou vybavenosťou, s potrebnou technickou 

a sociálnou infraštruktúrou. Naplnenie cieľovej rozvojovej vízie by malo priniesť nové 

možnosti pre rozvoj podnikania, vznik pracovných príležitostí v obci a jej okolí, priaznivé 

podmienky pre materiálne zabezpečený a duchovne bohatý život. Obec by mala 

poskytovať svojim obyvateľom priaznivé podmienky pre záujmové, kultúrne, športové 

a iné vyžitie, ako aj možnosti oddychu a rekreácie, pri primeranom zdravotnom 

a sociálnom zabezpečení. Neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej vízie obce je i vybudovanie 

občianskej spoločnosti na princípoch spolužitia aktivity a solidarity, s dobrými 

medziľudskými vzťahmi.  
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STRATEGICKÉ CIELE OBCE  

Naplnenie dlhodobej vízie rozvoja obce Závada vedie cez stanovenie a plnenie 

strategických cieľov rozvoja obce, ich priorít a opatrení. Tieto boli stanovené 

predovšetkým na základe problémov, ich príčin a dôsledkov v súčasnom stave obce. 

  Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných  

 

finančných zdrojov. Ide najmä o financie z verejných fondov, resp. z fondov Európskej      

únie. Ďalším predpokladom pre úspešné splnenie strategických cieľov je dôsledné   

vypracovanie a predkladanie programových zámerov a zdôvodnených žiadostí o pridelenie  

finančných prostriedkov na príslušné inštitúcie. 

Obec Závada má v súčasnosti rozpracované viacero projektov 

 

PRIPRAVENÉ  PROJEKTY 

-  „Rekonštrukcia čističky odpadových vôd“ 

-  „Rekonštrukcia domu smútku v Závade“  - projekt je spracovaný,  

- „Rekonštrukcia a modernizácia detského a športového ihriska v Závade“, - bola 

podaná žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov,  

-  „Prístavba a pestavba časti budovy ZŠ a OU Závada na požiarnu zbrojnicu,  - bola 

podaná žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov, žiadosť bola schválená a prvá 

časť sa realizovala v roku 2019 a realizácia druhej časti sa bude konať v roku 2020 

-  

 

      PRIORITY A OPATRENIA  

Plnenie hlavných strategických cieľov dlhodobého rozvoja obce sa realizuje stanovením ich  

priorít a definovaním jednotlivých konkrétnych opatrení, ktoré sa premietajú do projektov  

a projektových zámerov.  

Vzhľadom na veľkosť obce a rozsah plánovaných aktivít bude obecná samospráva  

realizovať riešenie zámerov predovšetkým predkladaním žiadostí na dotácie zo štátnych  

fondov a z príslušných fondov Európskej únie nielen samostatne, ale aj prostredníctvom  

Mikroregiónu združenia obcí strehovskej doliny, ktorý zastrešuje nielen našu obce, ale aj  

obce Červeňany, Senné, Brusník, Horná Strehová, Slovenské Kľačany, Vieska, Dolná  

Strehová, Ľuboriečka, Chrťany, Pravica, Veľké Zlievce a Bušince. 

Plnenie strategických cieľov rozvoja obce, stanovených priorít a prijatých opatrením bude  

rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať postup výstavby veľkých nadregionálnych  

a celoštátnych investícií v katastrálnom a záujmovom území obce.  

Aktualizácia stanovených priorít a prijatých opatrení, pri dodržaní hlavných strategických  

cieľov rozvoja, bude uskutočňovať obecná samospráva pri každoročnom stanovení  

hlavných úloh samosprávy a spracovaní obecného rozpočtu. Základom bude stav prípravy  

jednotlivých projektov a reálne predpoklady na získanie potrebných finančných  

prostriedkov.  

-Obec Závada ako člen Mikroregiónu – združenie obcí strehovskej doliny sa zapojilo do 

projektu vyhláseného Ministerstvom životného prostredia pod názvom - „Predchádzanie 

vzniku biologicky rozložiteľných odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny“. Tento 

projekt bol podaný, aj schválený a bola podpísaná zmluva s Ministerstvom ŽP SR.  Výstupom 

tohto projektu boli kompostéry, ktoré dostala každá domácnosť v obci roku 2019. 

 

KULTÚRA  A ŠPORT 

Obec Závada v rámci svojich možností usporiadala v roku 2019 viacero kultúrnych 

a športových akcií, 

- Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Závada 
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- Volejbalový turnaj o pohár starostu obce 

- Kultúrno športový deň obce pre všetky vekové kategórie 

- Deň úcty k starším  

- Sladká sobota, súťaž v pečení koláčov pre občanov obce Závada 

- Mikuláš, - popri vystúpení detí z MŠ Závada vystúpili aj Ľudová hudba Ďatelinka 

a folklórny súbor Jánošík , podávala sa vianočná kapustnica a vianočný punč  

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY 

Obec Závada má vybudované kompletné inžinierske siete ktoré sa budovali z vlastných 

a dotačných a európskych financií a to konkrétne, 

-vodovod 

-kanalizácia a čistička odpadových vôd 

-plynofikácia 

 

       V roku 2004 sa robila rekonštrukcia miestnych komunikácií, ktoré má obec vo       

       vlastníctve  

     

       V roku 2010 sa vybudovalo multifunkčné ihrisko 

 

        V rokoch 2015 a 2016 sa robila rekonštrukcia budovy MŠ a OU, kde sa vymenili  

        všetky okná, dvere, kompletne sa uteplila zvonka a strecha. 

  

             V roku 2018 sa robila Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov ulica Obchodná    

             a Družstevná“, tento projekt bol  zrealizovaný v mesiacoch  august a september.    

             Projekt bol  financovaný z prostriedkov Európskej únie v plnom rozsahu 

- „Rekonštrukcia a modernizácia vstupných a komunikačných priestorov, šatne a výdajne 

jedál v MŠ Závada, projekt zrealizovaný v mesiacoch júl a august 

 

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 sa rozprestiera na území banskobystrického kraja, v okrese 

Veľký Krtíš v regióne Novohrad. 

Susedné mestá a obce : Susedné mestá - Veľký Krtíš a Lučenec.  

                                      Susedné obce  - Ľuboreč, Chrťany – Jazaro,  Pravica. 

 

Celková rozloha obce : Je 9,61 km2 

Nadmorská výška : 220 m.n.m. 
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5.2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov :   48,70 obyvateľa na km2   

Národnostná štruktúra : národnosť slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  ausburgského vyznania 

               Katolíckeho vyznania 

Vývoj počtu obyvateľov :    465 obyvateľov k 31. 12. 2019 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :  8,15 % 

Nezamestnanosť v okrese :  8,24 % 

Vývoj nezamestnanosti :   Nezamestnanosť sa znížila 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce :  Erb obce  Závada tvorí  v modrom štíte dvoma zlatými ratolesťami protistojných 

lístkov ovenčené strieborné radlice-červenou zlato-stredou a zlato-kališnou ružou preložený 

lemeš a čerieslo. 

Vlajka obce : Pozostáva zo  siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej bielej, 

červenej, bielej, modrej a žltej. Ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do 

tretiny jej listu. 

Pečať obce :   Obec pečať nemá 

 

5.5. Logo obce  obec logo nemá 

 

5.6. História obce  Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1393, kedy sa uvádza ako Zaoud v 

Novohradskej Župe v listine z 15. decembra 1393. Ďalšie názvy z roku 1446 Zawuoda, 

1447 Zawoda (Wyfalw alio nomine Zawoda), Zawada z roku 1786 sa vysvetľujú v zhode s 

výslovnosťou, podľa miestnej legendy, presídlením niekoľkých rodín (údajne Šebovcov, 

Balovcov, Janešovcov a Kováčovcov) zo susednej Ľuboreči „za vodu“, potok, ktorý 

pretína dolinu pod vrchom Lysec. Či to boli Ľuborečania, či kolonisti z iných končín, obec 

vznikla najneskôr v 2. polovici 14. storočia organizovanou kolonizáciou, t.j. osídlením 

poddanských rodín hradného panstva. Patrila Divínskemu, od 18. storočia sčasti aj 

Modrokamenskému hradnému panstvu rodu Balšovcov, neskoršie i Zičiovocom 
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5.7. Pamiatky  

Jedinou pamiatkou v obci je Evanjelický kostol, v ktorom sa nachádza viacero kultúrnych 

pamiatok 

 

5.8. Významné osobnosti obce  

       Algöver Štefan – (21.10.1863 Záhorce - Pdlužany– 22.6.1934 Závada) – evanjelický kňaz,     

       publicista, národovec, ktorý pôsobil a v roku 1934 zomrel v Závade vo veku 71 rokov. V  

       Novohrade prežil, okrem krátkych 

       Bazovský Koloman – (28.2.1866 Závada – 25.1.1950 Banská Bystrica) – pedagóg a  

       prekladateľ, novinár, publicista. 

       Bazovský Ľudovít – (22.7.1872 Závada – 10.12.1958 Ľubochňa) – advokát, politik,  

       publicista a novinár, brat Kolomana 

 

      Helenay Karol Branislav – (29.9.1823 Banská Bystrica – 13.6.1885) – evanjelický farár v   

      Závade, národovec, publicista, zberateľ ľudových piesní. 

      Maróthy Daniel – (14.4.1825 Mašková – 19.4.1878) – V rokoch 1850 – 1851 pôsobil ako       

      evanjelický kňaz v Závade, od roku 1855 po krátkom pôsobení v Kruine, až do svojej smrti      

      pôsobil v neďalekej Ľuboreči. 

 

 

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

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

       Materská škola Závada 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na rovnakej úrovni ako doteraz 

  

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť priamo  v obci poskytujeme: 

Poskytuje ju: 

- Poliklinika n.o. Veľký Krtíš 

- Nemocnica s poliklinikou Lučenec 

Obvodný lekár je: 

MUDr. Marian Ilenčík v Dolnej Strehovej, v prípade neprítomnosti ho zastupuje 

MUDr. Koncová v Pôtri 
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      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti 

sa bude orientovať na doterajšej úrovni.  

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečené nie sú 

 Zatiaľ nie je o ne záujem. 

 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- Materská škola – kultúrne programy 

- Obec Závada – kultúrno-športové činnosti 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa 

bude orientovať na doterajšej úrovni 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- COOP Jednota SD –nákupné stredisko 

- RaL – obchod s potravinami a zmiesaný tovar 

- Slovenská pošta 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- Podnik s priemyselnou výrobou v obci nie je 

  

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Agrodružstvo Senné so sídlom v Závade 

  

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na doterajšej úrovni 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2019. Obec na rok 2019 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.  
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Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2018 uznesením č.4/2018 

Rozpočet nebol zmenený rozpočtovým opatrením 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 172.400,- 172.400,- 377286,95  

z toho :     

Bežné príjmy 172,400,- 172.400,- 212.606,16  

Kapitálové príjmy 0,- 0,- 127.540,25  

Finančné príjmy 0,- 0,- 37.140,54  

Výdavky celkom 172.400,- 172.400,- 344.923,83  

z toho :     

Bežné výdavky 159.900,- 159.900,- 204.263,70  

Kapitálové výdavky   36.463,40  

Finančné výdavky 12.500,- 12.500,- 104.196,73  

Rozpočet obce  0 0 32.363,12  

 

Príjmy: Medzi najvýznamnejšie príjmové položky rozpočtu patrili: v bežnom rozpočte 

podielové dane, v kapitálovom rozpočte príjmy z transferu a vo finančných operáciách prijatie 

bankového úveru na prefinancovanie projektu obce – rekonštrukcia miestnych komunikácií 

a vybudovanie chodníkov v obci, ktorý je krátkodobý a bude splatený z finančných 

prostriedkov od PPA. 

 

 

Výdavky: Najvýznamnejšie položky bežného rozpočtu sú výdavky spojené s chodom obecného 

úradu a MŠ a to mzdové a odvodové výdavkové položky. Kapitálový rozpočet tvoria najmä 

výdavky spojené s projektovou dokumentáciou a samotnou realizáciou obnovy-rekonštrukcie 

obecných komunikácií a výstavba chodníkov. Finančné operácie predstavujú v výdavkovej 

časti splátky istín bankových úverov. 

 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   

 

Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2019 

 
Bežné  príjmy spolu 212.606,16 

Bežné výdavky spolu 204.263,70 

Bežný rozpočet 8342,46 

Kapitálové  príjmy spolu 127.540,25 

Kapitálové  výdavky spolu 36.463,40 
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Kapitálový rozpočet  91.076,85 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 99.419,31 

Vylúčenie z prebytku  
 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 99.419,31 

Príjmy z finančných operácií 37.140,54 

Výdavky z finančných operácií 104.196,73 

Rozdiel finančných operácií -67.056,19 
PRÍJMY SPOLU   377.286,95 

VÝDAVKY SPOLU 344.923,83 

Hospodárenie obce  32.363,12 
Vylúčenie z prebytku 32000,00 

Upravené hospodárenie obce .363,12  

 

   

Prebytok rozpočtu v sume  363,12 € 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 znení neskorších predpisov bol pridelený do rezervného fondu obce 

v plnej výške  t.j.  363,12 €. 

 

         

 Rozpočet na roky 2020 - 2022      

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet  na rok 

2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Príjmy celkom 358.694,43 158900 158900 158900 

z toho :     

Bežné príjmy 236.070,40 158900 158900 158900 

Kapitálové príjmy 20.000,-- 0 0 0 

Finančné príjmy 102624,03 0 0 0 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet  na 

rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom 322.902,73 158900 158900 158900 

z toho :     

Bežné výdavky 194.043,-- 153900 153900 153900 

Kapitálové výdavky 117.870,12 0 0 0 

Finančné výdavky 10.989,61 5000 5000 5000 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Predpoklad 

na  rok 2021 

Majetok spolu 1149076,26 1075978,44 1037600  1041755  

Neobežný majetok spolu 1014492,16 1016497,28 1006310 1008330 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 296,73 0,- 330 330 
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Dlhodobý hmotný majetok 910971,43 913273,28 902750 904000 

Dlhodobý finančný majetok 103.224,-- 103.224,-- 103250 104000 

Obežný majetok spolu 133349,81 58758,98 30290 32400 

z toho :     

Zásoby 3059,11 1632,48 3280 3300 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 65829,65 677,14 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 2740,68 0 2760 2780 

Krátkodobé pohľadávky  19888,11 18698,22 15000 17000 

Finančné účty  41832,26 37751,14 9250 9320 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,- 0,- 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,- 0,- 0 0 

Časové rozlíšenie  1234,29 722,18 1000 1025 

 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Predpoklad 

na rok 2020 

Predpoklad 

na  rok 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1149076,26 1075978,44 1037600  1041755  

Vlastné imanie      

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondy   0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  327621,49 334213,89 308500 309000 

Záväzky 174894,38 76316,54 81700 81800 

z toho :     

Rezervy  650,- 7332,68 600 600 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0, 0, 0 0 

Dlhodobé záväzky 2076,91 1970,65 1800 1800 

Krátkodobé záväzky 12001,70 11044,17 9300 9400 

Bankové úvery a výpomoci 160165,77 55969,04 70000 70000 

Časové rozlíšenie 646560,39 665448,01 647400 650955 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov majetku  -  boli prírastky v časti dlhodobého hmotného majetku  a v časti 

obežný majetok 

- predaj  dlhodobého majetku  - pozemky predané neboli  
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- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov úver bol jednorázovo splatený 

z dotácie PPA   

 

 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2018 

Zostatok 

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   3133,41 4816,22 

Pohľadávky po lehote splatnosti   16754,70 16121,08 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2018 

Zostatok 

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   14078,61 13014,82 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Pohľadávok –  zvýšenie pohľadávok, tvorba opravnej položky na pohľadávky 

- Záväzky – zníženie záväzkov 

9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

rok 2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Náklady 242098,26 265779,24 248000  253500  

50 – Spotrebované nákupy 48936,63 45300,19 35000 36000 

51 – Služby 36233,99 36707,13 44500 45500 

52 – Osobné náklady 94341,88 122960,38 96000 98000 

53 – Dane a poplatky 918,36 1407,32 1000 1100 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
2408,11 4555,33 3500 3600 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

53669,23 48995,92 63000 64000 

56 – Finančné náklady 5590,06 5852,97 5000 5300 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
0 0 0 0 

59 – Dane z príjmov 29,88 0,59 0 0 
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Výnosy 226658,38 244.020,40 252700  254100  

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
10114,96 7160,55 8900 9200 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0 0 0 0 

62 – Aktivácia 0 0 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

176718,38 188452,91 165000 163000 

64 – Ostatné výnosy 1749,21 16881,32 3800 3900 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

750,- 650,- 0 0 

66 – Finančné výnosy 33,82 265,78 0 0 

67 – Mimoriadne výnosy 33,99 17,16 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

54620,04 58944,51 75000 78000 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

1892,26 6592,40 4700 600 

 

Hospodársky výsledok za rok 2019  v sume 6592,40 € bude v roku 2020 zúčtovaný na účet 428  

- Tvorba rezervného fondu obce – 363,12 € 

- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 6269,24 € 

Ostatné  dôležité informácie  

 

9.1. Prijaté kapitálové granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

ŠR Rekonštrukcia DS – prenos na čerpanie do roku 

2020 

25000 

ŠR Kamerový systém-prenos čerpania do roku 

2020 

7000 

PPA Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

a vybudovanie chodníkov v obci-

prefinancovanie úveru na investície dokončené 

v roku 2018 

95 540,25 
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Obec v roku 2019 prijala bežné transfery, ktoré boli použité na daný účel (Projekt „Šanca na 

zamestnanie, REGOB, Voľby, dotácia pre MŠ, preteky, CO – odmena skladníka, register 

adries, DHZO -osobné ochranné pracovné prostriedky pre požiarnu ochranu, strava pre deti 

MŠ v hmotnej núdzi.) 

 

9.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN   o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce:  

 

9.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

- Prístavba a prestavba budovy na Požiarnu zbrojnicu 

- Rekonštrukcia časti spoločenskej miestnosti 

- Rekonštrukcia sociálnych zariadení  

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 

 

9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Pokračovanie v rekonštrukcii ČOV 

- Modernizácia rozhlasu 

- Realizácia kamerového systému 

- Rekonštrukcia domu smútku 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

- Prístupová cesta k požiarnej zbrojnici 

 

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

 

9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie súdny spor. 
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Vypracoval:                                                                                            Schválil: 

Mgr. Lýdia Šebová                       Miroslav Kalmár,    

                                                                                                                starosta   

 

 

V Závade, dňa 03. 06. 2020 
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