Individuálna výročná správa
Obce Malé Kozmálovce
za rok 2018

............................
Ladislav Pisch
starosta obce Malé Kozmálovce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce Malé Kozmálovce za rok 2018 obsahuje základné informácie
týkajúce sa organizačnej štruktúry obce, vyjadruje prioritné poslanie, vízie a ciele, ktoré
plánujú predstavitelia obce dosiahnuť. Okrem základnej charakteristiky obce a prehľadu
o prenesených a originálnych kompetenciách obce vyjadruje výročná správa aj celistvý obraz
o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctva.
Obec bude aj naďalej pokračovať v investičných aktivitách, a to najmä rekonštrukciou
budovy Obecného úradu za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy, rekonštrukciou
budovy Kultúrneho domu a pod.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Malé Kozmálovce

Sídlo:

Malé Kozmálovce č. 1, 935 21 Malé Kozmálovce

IČO:

34076751

Štatutárny orgán obce:

Ladislav Pisch – starosta obce Malé Kozmálovce

Telefón:

036/634 28 30

E-mail:

obec@malekozmalovce.sk

Webová stránka:

www.malekozmalovce.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Ladislav Pisch

Zástupca starostu obce:

Mgr. Andrea Vinarčíková

Hlavný kontrolór obce:

Mgr. Marta Šadláková

Obecné zastupiteľstvo:
Volebné obdobie 2014-2018

Volebné obdobie 2018 - 2022

Baláž Andrej

Ing. Füleová Mária

Balážová Mária

Ing. Hudecová Hana

Ing. Hudecová Hana

Petrov Ľubomír

Szabó Jozef

Vászlavík Rastislav

Mgr. Vinarčíková Andrea

Mgr. Vinarčíková Andrea
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Obecný úrad:

Daniela Bánszka – evidencia obyvateľov, výber miestnych daní a
poplatkov, vedenie pokladne, organizovanie MOS /PN/,
Ing. Hana Uhnáková – účtovníctvo, rozpočtovníctvo, správa majetku
obce, personálna agenda, mzdy, správa cintorína.
Mária Líšková – upratovačka /neplatené voľno/,
Ing. Ľubica Darážová – evidencia obyvateľov, výber miestnych daní a
poplatkov, vedenie pokladne (od 01. 07.2018),
Eva Jašeková – iný pomocný pracovník (od 01.08.2018),
Milan Jašek - iný pomocný pracovník (od 01.08.2018),
Emil Nováček - iný pomocný pracovník (od 01.08.2018).

Rozpočtové organizácie obce: Obec Malé Kozmálovce nemá zriadené žiadne rozpočtové
organizácie.
Príspevkové organizácie obce: Obec Malé Kozmálovce nemá zriadené žiadne príspevkové
organizácie.
Neziskové organizácie založené obcou: Obec Malé Kozmálovce nemá založené žiadne
neziskové organizácie.
Obchodné spoločnosti založené obcou: Obec Malé Kozmálovce nemá založené žiadne
obchodné spoločnosti.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Obec Malé Kozmálovce je samostatný územný samosprávny celok SR, ktorý
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 o potreby jej obyvateľov.
Vízie obce: „Obec Malé Kozmálovce bude obcou so zachovalým vidieckym štýlom života,
živými tradíciami a s hodnotnými a stabilnými vzťahmi s okolitými obcami. Zámerom je
vytvoriť atraktívne miesto pre pokojné bývanie, oddych a šport a zároveň naplno využiť svoj
historický potenciál“.
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Ciele obce: Stratégia rozvoja obce Malé Kozmálovce stavia predovšetkým na rozvoj
infraštruktúry, rozvoj ľudských zdrojov, rozvoj možností kultúrneho a športového vyžitia
a zachovanie hodnôt a koloritu vidieckeho prostredia.

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: Katastrálne územie Malých Kozmáloviec patrí podľa územného
a správneho usporiadania do Nitrianskeho samosprávneho kraja, do okresu Levice. Malé
Kozmálovce je obec, ktorá leží na rozhraní Podunajskej nížiny a Štiavnických vrchov, čo
vplýva teplotu vzduchu, zrážky, rozloženie pôd, rastlinstva a živočíšstva. Pre obec Malé
Kozmálovce sa udávajú súradnice: 48°16‘60‘‘s.g.š. a 18°31‘00‘‘v.g.d.
Susedné mestá a obce: Katastrálne územie obce Malé Kozmálovce hraničí s katastrálnymi
územiami obcí Kozárovce, Tlmače, Veľké Kozmálovce, Nový Tekov a Nemčiňany.
Celková rozloha obce: 9,22 km2

Nadmorská výška stredu obce: 175 m.n.m.

5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2018: 378 obyvateľov
Hustota obyvateľov k 31.12.2018: 41 obyvateľov/1 km2
Národnostná štruktúra:
Národnosť
Slovenská
Česká
Maďarská
Iná
Spolu

Dospelí

Deti

Spolu

317
4
11
1
333

44
0
0
1
45

361
4
11
2
378
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: rímskokatolícke, evanjelické a kalvínske
vierovyznanie.
Vývoj počtu obyvateľov: počet obyvateľov sa výrazne nezmenil, iba mierne klesol, v porovnaní
s predchádzajúcim rokom.
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: 6,28 %.
Vývoj

nezamestnanosti:

Miera

Nezamestnanosť v okrese: 4,11 %.
nezamestnanosti

sa

postupne

znižuje

v porovnaní

s predchádzajúcimi obdobiami.

5.4. Symboly obce:
Erb obce: Erb obce Malé Kozmálovce má v bledomodrom štíte
nad strapcom viniča zobrazené čerieslo a lemeš s hrotmi nahor a
dva pšeničné klasy.
Vlajka obce: Vlajka, zástava a koruhva obce Malé Kozmálovce je
žltá, biela, žltá, biela, modrá, zelená päťkrát vodorovne (pozdĺžne)
delená s pomerom farebných pruhov 1Ž:1B:1Ž:1B:1M:1Z. Vlajka
má pomer strán 2:3 a je trojcípa, zástrihy sú vždy pravouhlé.
Pečať obce: Kolopis pečiatky je ohraničený dvomi sústredenými
kružnicami, z ktorých väčšia je tvarovaná tenšou čiarou, je umiestnený
v hornej časti medzikružia nad erbom tak, že písmená sú otočené
do stredu pečiatky. Vnútornú hranicu medzikružia tvoria dve sústredené
kružnice, z ktorých menšia je tvarovaná tenšou čiarou. Čiernobiela
varianta erbu obce Malé Kozmálovce je v pečiatke umiestnená tak, že
v najväčšej miere vyplňuje spred pečiatkového poľa, s pätou zasahuje
do medzikružia.
5.5. Logo obce
Obec Malé Kozmálovce nemá logo.
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5.6. História obce
Prvá písomná zmienka o nerozdelenej obci je z roku 1332, keď Andreas de Kozmal
pred krajinským sudcom protestuje listinou svätobeňadického konventu.
V roku 1718 sa obec dostala pod správu panstva Paluskovcov. V porovnaní
s predchádzajúcimi vlastníkmi, rodina Paluskovcov prestala podporovať protestantské cirkvi,
preto sa udalosti náboženskej intolerancie priamo dotkli aj obce.
Na základe rozhodnutia Viedenskej arbitráže bola obec pripojená spolu s ostatnými
južnými oblasťami k Maďarsku. V roku 1945 sa však obec opäť stala súčasťou
Československa.
01.01.1986 boli Malé Kozmálovce pričlenené k mestu Tlmače, kedy však nastal úpadok
neperspektívnej a zánikovej obce. Na základe miestneho referenda sa obec 01.07.1995
osamostatnila a začal sa jej nový rozvoj.
5.7. Pamiatky
Kultúrne dedičstvo obce reprezentuje najmä historická urbanistická a architektonická
štruktúra s historickou stavebnou štruktúrou.
Rímskokatolícky kostol sv. Panny Márie Ružencovej bol postavený v roku 1927 zo zbierky
milodarov.
Kalvínska zvonica je obdĺžniková nevysoká stavba krytá stanovou strechou, postavená
začiatkom 20. storočia. V objekte sú zavesené dva bronzové zvony.
Prízemný barokový kaštieľ, ktorý spočiatku slúžil ako letné sídlo rodiny Paluskovcov dal
nový majiteľ Krištof Migazzi nadstavať o poschodie a upraviť v klasicistickom slohu. V roku
1945 však kaštieľ zhorel.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí obec Malé Kozmálovce neposkytuje. Deti a žiaci
z obce navštevujú materské školy a základné školy najmä v obciach Tlmače – Lipník, Nový
Tekov, Kalná nad Hronom a Levice. Obec Malé Kozmálovce nemá zriadené žiadne inštitúcie
na mimoškolské aktivity.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja sa v súčasnosti neočakáva rozvoj vzdelávania
a výchovy v obci.
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6.2. Zdravotníctvo
Primárna zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná ambulanciami praktického lekára
pre deti a dorast, praktického lekára pre dospelých a stomatológa, ktoré sa nachádzajú
v obciach Kalná nad Hronom a Tlmače-Lipník. Vyššia zdravotná starostlivosť je v plnej miere
dostupná v okresnom meste Levice.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja nemožno očakávať rozvoj zdravotnej starostlivosti
poskytovanej v obci Malé Kozmálovce.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec Malé Kozmálovce, v rámci sociálnej starostlivosti pre svojich občanov,
sprostredkováva a zabezpečuje rozvoz stravy starším občanom.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja nemožno očakávať ďalší intenzívny rozvoj
sociálnych služieb v obci.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec v spolupráci s občianskymi
združeniami pôsobiacimi v obci, a to:
-

Jednota dôchodcov Malé Kozmálovce,

-

OZ Kozmálovčan a

-

FK Juventus Malé Kozmálovce.

Obec tradične organizuje Maškarný ples pre deti a dospelých, Stavanie mája, Pálenie
Vatry a rôzne ďalšie.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na zintenzívnenie organizovania kultúrnych a športových podujatí.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejším poskytovateľom služieb v obci je COOP Jednota Levice, spotrebné
družstvo. Najvýznamnejším predstaviteľom poľnohospodárskej výroby v obci je Peter Farma –
Peter Zelei (SHR).
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude naďalej orientovať na poľnohospodársku produkciu, vzhľadom na zvyšujúci sa záujem
o podnikanie v tejto sfére.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Malé Kozmálovce bol rozpočet
obce na rok 2018.
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 Malé Kozmálovce na rok 2018 bol zostavený ako
prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a

kapitálový

rozpočet ako

prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 125/2017.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 24.08.2018 uznesením č. 168/2018,

-

druhá zmena schválená dňa 13.12.2018 uznesením č. 11/2018.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

183 931,00

210 797,00

169 451,59

80,39 %

157 431,00
20 000,00
6 500,00

168 124,00
21 173,00
21 500,00

161 972,29
1 173,00
6 306,30

96,34 %
5,54 %
29,33 %

0,00

0,00

0,00

170 868,00

184 906,00

159 162,01

86,08 %

130 368,00
10 000,00
30 500,00

137 466,00
17 640,00
29 800,00

136 973,53
8 397,50
13 790,98

99,64 %
47,60 %
46,28 %

0,00

0,00

0,00

-

+ 13 063,00

+ 25 891,00

+ 10 289,58

X

Schválený
rozpočet

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

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

-
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
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
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
161 972,29
161 972,29
0,00

136 973,53
136 973,53
0,00

24 998,76
1 173,00
1 173,00
0,00

8 397,50
8 397,50
0,00

- 7 224,50
+ 17 774,26
915,44
16 858,82
6 306,30
13 790,98

- 7 484,68
169 451,59
159 162,01
10 289,58
915,44
9 374,14

Prebytok rozpočtu v sume 17 774,26 EUR 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, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 915,44 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
9 374,14 EUR,
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 7 484,68 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume – 7 484,68 EUR 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 znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadať z:
- prebytku rozpočtu
7 484,68 EUR.
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 tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 115,88 EUR (odmena skladníka CO),
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b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z. n. p. v sume 799,56 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo
výške 9 374,14 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

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

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

169 451,59

196 493,00

173 493,00

174 493,00

161 972,29
1 173,00
6 306,30

168 493,00
20 000,00
8 000,00

163 493,00
0,00
10 000,00

164 493,00
0,00
10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skutočnosť
k 31.12.2018

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

159 162,01

186 623,00

162 123,00

160 123,00

136 973,53
8 397,50
13 790,98

140 623,00
26 500,00
19 500,00

137 623,00
5 000,00
19 500,00

137 623,00
2 000,00
20 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

1 022 811,60
968 825,92

1 017 527,24
944 715,72

1 659,70
898 396,54
68 769,68
53 351,10

1 659,70
874 286,34
68 769,68
72 055,84

79,80
0,00
0,00
15 217,63
38 053,67
0,00
0,00
634,58

226,80
0,00
0,00
18 296,49
53 532,55
0,00
0,00
755,68
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8.2. Zdroje krytia
Skutočnosť
k 31.12.2017

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

Skutočnosť
k 31.12.2018

1 022 811,60
345 978,13

1 017 527,24
346 873,98

0,00
0,00
345 978,13
461 267,36

0,00
0,00
346 873,98
465 580,55

1 000,00
0,00
414 018,14
25 518,56
20 730,66
215 566,11

1 000,00
0,00
386 149,31
48 358,50
30 072,74
205 072,71

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Obec Malé Kozmálovce v roku 2018 nezaznamenala žiadne významné zmeny týkajúce sa
prírastkov alebo úbytkov majetku obce. Obec ako najvýznamnejší záväzok eviduje úver zo
ŠFRB, ktorý bol prijatý v roku 2013 na výstavbu obecných bytových domov (16 b. j.).
Zostatok nesplatenej istiny úveru k 31.12.2018 predstavuje 393 538,75 EUR. Ďalšou
významnou položkou záväzkov obce je bankový úveru, ktorý obec prijala v roku 2016 od
Prima banky Slovensko, a.s., pričom zostatok nesplatenej istiny úveru k 31.12.2018
predstavuje sumu 16 000,00 EUR.
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

15 217,63

18 296,49

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

461 267,36

465 580,55

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Obec Malé Kozmálovce eviduje k 31.12.2018 pohľadávky v sume 18 296,49 EUR, čo
predstavuje navýšenie v porovnaní s rokom 2017. Najvýznamnejšiu časť pohľadávok
predstavujú pohľadávky na daniach z nehnuteľností.
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Obec Malé Kozmálovce eviduje k 31.12.2018 záväzky v sume 465 580,55 EUR.
Najvýznamnejšiu časť záväzkov predstavuje úver od ŠFRB, ktorý bol prijatý na výstavbu
obecných bytových domov.

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

171 244,04

174 485,44

50 – Spotrebované nákupy

28 548,26

20 526,32

51 – Služby

28 179,24

37 208,43

52 – Osobné náklady

66 479,08

68 920,38

64,88

64,88

5 189,20

5 481,46

34 483,80

34 014,62

5 123,47

5 032,31

0,00

0,00

3 176,11

3 237,04

0,00

0,00

204 161,12

175 381,30

1 200,24

906,51

0,00

0,00

0,00

0,00

125 932,65

129 761,13

25 276,68

24 268,85

1 000,00

1 000,00

102,04

88,88

0,00

0,00

50 649,51

19 355,93

+ 32 917,08

+ 895,86

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
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/
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Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 895,86 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: Časť nákladov a výnosov v roku 2018 v porovnaní s nákladmi
a výnosmi v roku 2017 možno považovať za porovnateľné. Výraznejší pokles nákladov účtovej
skupiny 50 – Spotrebované nákupy oproti predchádzajúcemu roku bol spôsobený
predovšetkým poklesom objemu spotrebovaného materiálu a poklesom spotrebovaných
energií. Výraznejšie zvýšenie nákladov v roku 2018 nastalo na účtoch účtovej skupiny 51 –
Služby, a to z dôvodu vynaloženia zvýšených nákladov na opravu miestnej komunikácie.
Nárast na výnosových účtoch bol zaznamenaný na účtoch účtovej skupiny 63 – Daňové
a colné výnosy a výnosy z poplatkov. Nárast bol spôsobený navýšením daňových výnosov
samosprávy. Na účtoch účtovej skupiny 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC bol spôsobený poklesom
refundovaných miezd pracovníkov zamestnaných prostredníctvom projektov a zmenou
spôsobu účtovania výnosov samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov
VS.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
MDaV SR
MDaV SR
MV SR
MV SR

Účelové určenie grantov a transferov
Prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy.
Prenesený výkon štátnej správy na úsek stavebného
poriadku.
Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra
obyvateľstva SR.
Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra
adries.

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
14,39
369,63
109,89
24,40

MV SR

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018.

444,28

MV SR

Refundácia odmeny skladníka CO.

231,76

MV SR

Prenesený

výkon

štátnej

správy

na

starostlivosti o životné prostredie.

ÚPSVaR

Rodinné prídavky – osobitný príjemca.

ÚPSVaR

Dávka v hmotnej núdzi – osobitný príjemca.

úseku

31,77
568,00
2 059,50
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ÚPSVaR
ÚPSVaR

Refundácia

pracovníkov

zamestnaných

1 297,92

prostredníctvom projektu „Praxou k zamestnaniu“.
Refundácia

miezd

pracovníkov

zamestnaných

3 109,20

prostredníctvom projektu „§50j“
Refundácia

ÚPSVaR

miezd

miezd

prostredníctvom

pracovníkov
projektu

zamestnaných

„Cesta

z kruhu

519,21

nezamestnanosti“

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Najvýznamnejšiu položky prijatých grantov a transferov predstavuje refundácia miezd
pracovníkov

zamestnaných

prostredníctvom

projektov

„Cesta

z kruhu

nezamestnanosti“, „§50j“ a „Praxou k zamestnaniu“.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 02/2017
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

FK JUVENTUS
Malé Kozmálovce
OZ Kozmálovčan

Účelové určenie dotácie
Bežné výdavky na poplatky pre ObFz, materiálne
zabezpečenie hráčov, registračné preukazy a pod.

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

1 700,00 EUR

Bežné výdavky na občerstvenie, dopravu a pod.

400,00 EUR

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
-

„Rekonštrukcia a modernizácia budovy Obecného úradu“ – pokračovanie.

-

„Vybudovanie chodníka pred Kultúrnym domom“.

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

„Rekonštrukcia a modernizácia budovy Obecného úradu“ – pokračovanie.

-

„Rekonštrukcia a modernizácia budovy Kultúrneho domu“.

-

„Vybudovanie prístrešku pred Domom smútku“.

-

„Vybudovanie chodníkov v obci“.
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec Malé Kozmálovce 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 Malé Kozmálovce neeviduje žiadne riziká a neistoty a nevedie žiadny súdny spor.

Vypracoval: Ing. Hana Uhnáková

Schválil: Ladislav Pisch

V Malých Kozmálovciach, dňa 21. mája 2019
Prílohy:



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