Výročná správa obce Malé Kozmálovce
za rok 2012

História obce

Obec leží 15 km severozápadne od Levíc na styku alúvia Hrona so Štiavnickým pohorím.
Z histórie obce - v chotári obce na našlo neolitické a slovanské sídlisko, podobne aj
veľkomoravské hradisko s valmi. Slovanské pohrebisko pochádza z čias Veľkomoravskej
ríše. Hrob v intraviláne obce pochádza z 9.–10. stor. V ňom sa pri výkopových prácach roku
1938 našiel železný dvojsečný karolínsky meč, dve ostrohy a hrncovitá nádoba. Na
vyvýšenine medzi obcou a Tlmačami pri ťažbe piesku sa r. 1943 našlo pohrebisko z 9.–10.
stor. Boli tu 3 kostrové hroby, v nich nádoby a železná kopija. Malé Kozmálovce sú vstupom
do mocne opevnenej Slovenskej brány, vedúcej do banských miest Horného Uhorska .
V katastri Malých Kozmáloviec, severovýchodne od obce sa nachádzala stredoveká osada
villa Braina. Z roku 1332 je prvá písomná zmienka o Malých Kozmálovciach v spojitosti s
„Andreas de Kozmal“ – Ondrejom z Kozmáloviec. V roku 1372 obce patrila zemanom „de
Sáró“ – zo Šaroviec, Ladislavovi zo Šaroviec. Od roku 1489 sú Malé Kozmálovce súčasťou
panstva Jelenec.
Začiatkom l7.storočia Malé Kozmálovce získava rodina Paluska de Aranyosmaróth. Po
vymretí rodu Paluska po mužovi sa stáva vlastníkom Malých Kozmáloviec gróf Migazzi
a koncom l9.storočia grófka Erdodyová, Irma Migazzi.
V roku 1601 mala obec 35 domov, r. 1828 89 domov a 583 obyvateľov.
Po r. 1918 došlo k parcelácii grófskeho veľkostatku; obyvatelia sa stali poľnohospodárski
robotníci. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradnictvím
27. júna 2006 bola obec zasiahnutá povodňou, po tom, ako sa vylial miestny potok pri prietrži
mračien, v niektorých miestach siahala voda až do výšky 80 cm a nebol možný prejazd
smerom na Nemčiňany. Povodeň spôsobila veľké materiálne škody.
Kultúrne pamiatky –
V obci sa nachádzal kaštieľ zo začiatku 18. stor., neskôr poškodený a následne zbúraný. V r.
1927 bol postavený rímskokatolícky secesný kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii,
okrem neho stoja v obci aj evanjelický a kalvínsky kostol.
Odtlačky prvej známej pečate obce Malé Kozmálovce sa našli na urbárskych písomnostiach
z rokov 1774-1784. Pečať oválneho tvaru o výške 31 milimetrov a šírke 28 milimetrov má
kruhopis: KIS.KOSZMALY.PECSETNYOMO - čiže – PEČATIDLO OBCE MALÉ
KOZMÁLOVCE.

Erb obce:
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Identifikačné údaje
Názov: Obec Malé Kozmálovce
Adresa: Malé Kozmálovce č.l 935 21 pošta Tlmače
Telefón: 036/6342830
e-mail: ocu.malekozmalovce@mail.t-com.sk
web: www.malekozmalovce.sk
Okres: Levice
IČO: 34076751
DIČ: 2021030682
Právna forma: právnická osoba
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.
Rozloha obce: 922 ha
Počet obyvateľov k 31.12.2012: 397

Demografické údaje obce za rok 2012
Počet obyvateľov celkom k 31.12.2012:
z toho:
- Občanov /nad 15 rokov/
- Detí
- Priemerný vek
Deti do 15 rokov:
- Dievčatá
- Chlapci
- Spolu
Mládež od 15 rokov do 18 rokov:
- Dievčatá
- Chlapci
- Spolu
Dospelí:
- Ženy
- Muži
- Spolu

397
345
52
41,68 roka
30
22
52

8
9
17
176
152
328
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Národnostné zloženie občanov obce Malé Kozmálovce:
Národnosť
Slovenská
Česká
Maďarská
Iná
Spolu

Dospelí
326
4
15

Deti
49
1

Spolu
375
5
15
2
397

2
52

345

%
94,46
1,24
3,73
0,50
100

Základné orgány obce
1. Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo
OBECNÝ ÚRAD:
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne práce. Prácu a činnosti obecného úradu organizuje a riadi
starosta obce: Ladislav Pisch, bytom Malé Kozmálovce č.49.
Starosta obce je predstaveným obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Zvoláva a vedie
zasadnutia obecného zastupiteľstva, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,
právnickým a fyzickým osobám, vykonáva obecnú správu a rozhoduje o veciach,
ktoré nie sú vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Zamestnanci obecného úradu:

 Daniela Bánszka, bytom Malé Kozmálovce č.165 – evidencia obyvateľstva, dane
a poplatky,
 Anna Uhnáková, bytom Malé Kozmálovce č.96 – účtovníctvo, mzdy
 Mária Líšková, bytom Malé Kozmálovce č.74 - upratovačka

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali v roku 2010 na obdobie 4 rokov v počte 5.
Poslanci obecného zastupiteľstva:
 Klára Otepková Malé Kozmálovce č.42 – zástupca starostu
 Zdenka Nováková, Malé Kozmálovce č.10
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 Alica Szakáčová, Malé Kozmálovce č.135
 Jozef Tencer, Malé Kozmálovce č.99
 Július Vinarčík, Malé Kozmálovce č.176
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo a schvaľovalo na svojich zasadnutiach základné otázky
zo života obce ako aj jej občanov. Zasadnutia sa konali v dňoch 29.02.2012, 16.04.2012,
27.04.2012, 29.06.2012, 27.09.2012, 12.11.2012, 14.12.2012.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali v budove bývalej Materskej školy Malé
Kozmálovce. Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva boli zverejnené na úradnej
tabuli obce najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Zasadnutia obecného zastupiteľstva boli
verejné.

HLAVNÝ KONTROLÓR:
Mária Dékaiová, bytom Malé Kozmálovce č.79. V roku 2012 hlavný kontrolór pracoval
v zmysle plánu kontrolnej činnosti schváleného obecným zastupiteľstvom.

Samospráva obce
Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon.
Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a a
záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva
ich správu. Ďalej obec vykonáva správu a údržbu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych zariadení. Zabezpečuje verejnoprospešné
služby medzi ktoré patrí nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci,
správu a údržbu verejnej zelene a podobne.

Financovanie obce
Obec financuje svoje potreby hlavne z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a
ďalších zdrojov.

Rozpočet obce
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie
jedného kalendárneho roka.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Bežné príjmy:
 Daňové príjmy:
5






Daň z príjmov FO
Daň z nehnuteľnosti (daň z pozemkov, daň zo stavieb)
Dane za špecifické služby (príjem za odpady, za psa)
Daň za jadrové zariadenia

 Nedaňové príjmy:
 Príjmy z vlastníctva (z prenajatých pozemkov, budov a ostatných zariadení,
ostatné)
 Administratívne poplatky (správne)
 Poplatky, platby z nepriemyselného predaja
 Za hlásenie v miestnom rozhlase, ostatné
 Ďalšie administratívne a iné poplatky
 Z vkladov
 Ostatné príjmy


Granty a transfery


Transfery

Kapitálové príjmy:



Príjem z predaja kapit.aktív
Granty a transfery

Bežné výdavky:
 Výdavky verejnej správy (mzdy, platy, služobné príjmy, tarifný,
základný funkčný plat, príplatky – za riadenie, odmeny – za splnenie
úlohy, zákonné poistenie)
 Tovary a služby (cestovné výdavky)
 Energia, komunikácie (elektrická energia, telefón, rozhlas, internet
a pod.)
 Materiál a služby (výpočtová technika, telekomunikačná technika,
kancelárske potreby, materiál, a pod.)
 Ostatné tovary a služby
Kapitálové výdavky


Rekonštrukcia budovy Obecného úradu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 uznesením č57.
Rozpočet bol upravovaný 27.04.2012 uznesením č.87, 12.11.2012 uznesením 104 a
14.12.2012 uznesením č.109.
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Daňové príjmy

Rozpočet

Skutočnosť

Výnos dane z príj.poukáz.ÚS

51816

49193,72

Daň z nehnut. - pozemky

14274

12517,43

6407

7705,27

Daň za psa

110

149,28

Daň za užívanie ver.priestr.

260

236,10

Za komunálne odpady

4050

2821,83

stavby

Daň za jadrové zariadenia

35964

35964,82

Rozpočet

Skutočnosť

Nedaňové príjmy
Z prenajatých pozemkov

420

413,51

Z prenajatých budov

100

70,51

Z prenajatých stroj.a zariadení

350

436,19

Ostatné poplatky /správne/

3000

2741,74

Za predaj výr.tov.služieb/RR/

3914

3009,76

Z vkladov

20

28,22

Dotácie
Zo štát.rozpočtu /Akt.činnosť,
staveb.správa,živ.prostr.ev.ob/

Rozpočet

Skutočnosť

3200

1537,36

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Príjmy kapitálového rozpočtu
Rozpočet

Skutočnosť

Z predaja pozemkov

200

0

Z predaja kapit.aktív

8000

8000

Granty

9150

9150
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Výdavky bežného rozpočtu /v EUR/

Rozpočet na rok 2012
122085,00

Skutočnosť k 31.12.2012
110089,14

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Finančná oblasť
Miestne komunikácie
Nakladanie s odpadmi
Verejná zeleň
Verejné osvetlenie
Športové služby
Nábož. a iné spoloč. služby
Klubové a kult.zariadenia
Kód zdroja 111
Knižnica - energie
Bežné transfery
Spolu

Rozpočet
84503,48
360,34
4516,00
10968,98
4055,23
7123,04
2488,53
1000,00
3513,88
1479,18
6,44
2069,90
122085,00

Výdavky kapitálového rozpočtu _/v EUR/
Rozpočet
Nákup pozemkov
2000
Rekonštr. Ocu
10000

% plnenia
90,17
Skutočnosť
80775,56
360,34
30,03
10968,98
4024,43
6779,19
1473,43
941,55
1580,11
1479,18
6,44
1669,90
110089,14

Skutočnosť
767,33
9943,95

Celková rekapitulácia
Rozpočet po
zmenách 2012
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodárenie obce za rok 2012

Skutočnosť
k 31.12.2012
v celých €

141235,00

133976,00

123885,00
17350,00
0
132085,00

116826,00
17150,00
0
120033,00

122085,00
10000,00
0

110089,00
9944,00
0
13943,00
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% plnenia
95,58
100,00
0,66
100
99,24
95,17
59,22
94,15
44,97
100
100
80,71

Hospodárenie fondov _/v EUR/
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2012

2778,45

Prírastky - z prebytku hospodárenia

3818,02

- ostatné prírastky-úroky

4,77

Úbytky - použitie rezervného fondu :

0

- uznesenie č.

zo dňa ......... nákup budovy

- uznesenie č.

zo dňa ......... splácanie istiny

- krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky –popl.banke

4,77

KZ k 31.12.2012

6596,47

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2012

1076,24

Prírastky - povinný prídel -

1 %

164,01

Prítastky-úroky

4,18

Úbytky - čerpanie

174,60

- ostatné úbytky - poplatky banke

3,79

KZ k 31.12.2012

1066,04

Bilancia aktív a pasív obce k 31.12.2012 /EUR/
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Majetok spolu

237928,84

384303,59

Neobežný majetok spolu

180345,80

312731,04

9

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

109850,27

217544,77

Dlhodobý finančný majetok

68769,68

68769,68

Obežný majetok spolu

56797,65

70881,80

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

47028,90

47155,19

Finančné účty

23726,61

9768,75

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

785,39

690,75

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Vlastné imanie a záväzky spolu

237928,84

252688,92

Vlastné imanie

21263,28

216614,73

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

212263,28

216614,73

Záväzky

12124,79

23010,06

5750,97

5290,40

0

0

Dlhodobé záväzky

1076,24

1066,04

Krátkodobé záväzky

5758,15

16193,05

0

0

13540,77

13064,13

z toho :

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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Zostatky na účtoch
Zostatok na účte v banke k 31.12.2012 :
VÚB bežný účet

- 16 064,10 eur

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
Obec Malé Kozmálovce k 31.12.2012 neeviduje žiadne krátkodobé ani dlhodobé úvery.
Prehľad o poskytnutých zárukách
V roku 2012 obec neposkytla žiadnu záruku na úver, ani pôžičku pre právnické
osoby.
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Malé Kozmálovce 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.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Nitre
v písomnej aj elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Po ukončení účtovného
obdobie nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto
výročnej správe.

V Malých Kozmálovciach, dňa 13.06.2013
Vypracovala: Anna Uhnáková

Starosta obce
Ladislav Pisch
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