
Výročná správa Obce Veľké Zlievce za rok 2016 

 

Základná charakteristika obce Veľké Zlievce 
     Obec Veľké Zlievce je samostatný územný samosprávny 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. 

 

Identifikačné údaje 

 
Názov: Obec Veľké Zlievce 

Adresa: Veľké Zlievce č. 127, 99123 pošta Veľké Zlievce 

Telefón: 047/4892123 

e-mail: obecvelkezlievce@mail.t-com.sk 

web: www.velkezlievce.ocu.sk 

Okres : Veľký Krtíš 

IČO : 00319643 

DIČ : 2021243279 

Právna forma: právnická osoba - obec  

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. 

 

Geografické údaje : 

Celková rozloha :  1630 ha 

Nadmorská výška : 212 m.n.m 

K materskej obci sú pridružené osady Čomor, Ružiná a Mlynská dolina. 

 

Demografické údaje : 

Počet obyvateľov : 499 obyvateľov k 31.12.2016 

Národnostná štruktúra : 

- slovenská 70,7 % 

- maďarská 24,1 % 

- rómska 3,4 % 

- česká 0,4 % 

- ukrajinská 0,2 % 

 

História obce : 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1245. 

 

Symboly obce :   

Erb, pečať a vlajka 
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Základné orgány obce : 

 

1. Obecné zastupiteľstvo 

 

2. Starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych 

voľbách, ktoré sa konali 15.11.2014 na obdobie 4 rokov v počte 5. 

Poslanci obecného zastupiteľstva : 

 

 

Judita Bystrianska, Veľké Zlievce č. 221 – zástupca starostu obce 

Peter Baláž, Veľké Zlievce 165 

Viliam Berky, Veľké Zlievce č. 188 

JUDr. Gabriela Urbanová, Veľké Zlievce 92 

Ing. Štefan Rusnák, Veľké Zlievce č. 76 

 

     Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Zlievcach rozhodovalo na svojich zasadnutiach 

o základných otázkach života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch 13.01.2016, 21.02.2016, 

24.05.2016, 27.07.2016, 13.09.2016, 08.11.2016, 29.11.2016. 

 

Starosta obce 

 

Ivan Krahulec, Veľké Zlievce 109 

 

Obecný úrad 

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 

 

 

 

Zamestnanci obecného úradu 

 

Judita Ďuríková, bytom Veľké Zlievce č. 39, samostatná referentka 

Lucia Ďuríková, bytom Veľké Zlievce č. 39, referentka 

Milan Čársky, bytom Veľké Zlievce č. 117, pracovník na úseku údržby majetku obce  

Lýdia Rusnáková, bytom Veľké Zlievce č. 76, zriadenkyňa obce 

 

Hlavný kontrolór 

 

Lýdia Ivaničová, bytom Veľké Zlievce č. 11, bola zvolená do funkcie Obecným 

zastupiteľstvom vo Veľkých Zlievcach uznesením č. 02/2015 zo dňa 23.2.2015 na obdobie 6 

rokov. 

V roku 2016 hlavná kontrolórka pracovala v zmysle plánu práce schváleného obecným 

zastupiteľstvom. 

 

 

 

 



Komisie 

 

OZ má zriadené komisie : 

 

1. Komisia finančná a správy obecného majetku 

2. Komisia ochrany verejného poriadku 

3. Kultúrna komisia 

4. Športová komisia 

5. Komisia výstavby 

6. Komisia na ochranu verejného záujmu 

 

    Obec Veľké Zlievce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky, zdržuje 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. 

     Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového 

programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť 

štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj  z prostriedkov združených s inými 

obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami. 

     Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na 

plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 

nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprístupné. 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. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z. 

o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho 

rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na 

ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech 

svojho rozpočtu. 

     Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa 

zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu 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 vrátane účtovnej závierky 

rozpočtových organizácií a obcí je zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave 

podvojného účtovníctva. 

     Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré 



sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom 

účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých 

súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok. 

    Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. 

     Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia 

individuálnej účtovnej závierky a vyhodnotenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou 

závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov. 

     Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie 

účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako 

celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich 

môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia 

účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. 

Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy 

činností : 

- inventarizáciu, 

- kontrolu bilančnej kontinuity, 

- kontrolou nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, 

- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, 

- kontrolu účtu výsledku hospodárenia, 

- kontrola zaúčtovania odpisov, 

- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia, 

- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov, 

 

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne : 

- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov, 

- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov  rozpočtového hospodárenia, 

- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

 

Obec Veľké Zlievce od 1.1.2009 účtuje v mene euro. 

 

 

Inštitúcie v obci 

 

1. Základná škola Veľké Zlievce, bez právnej subjektivity, zriaďovateľ obec Veľké Zlievce 

 

Riaditeľ : Mgr. Danka Holíková 

Adresa : 99123  Veľké Zlievce 

Tel.č. : 047/4892492 

E-mail : zs.riaditel.velkezlievce@post.sk 

Počet žiakov :   15 

Vyučujúci jazyk : slovenský 

 

2. Slovenská pošta a.s. 

 

Adresa: 991 23  Veľké Zlievce 

Tel.č. : 047/4892220 
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3. Obchodné prevádzky : 

Obchody s potravinymi a zmiešaným tovarom 

- Potraviny Urbanová, 991 23 Veľké Zlievce č. 92 

- Potraviny Strenátková, 991 23 Veľké Zlievce č. 58 

 

4. Ostatné prevádzky : 

ERC v.d., 991 23  Veľké Zlievce 

 

5. Priemysel v obci : 
Eustream a.s. 

Mlynské Nivy 44/a, 825 11  Bratislava 

KS 03 Veľké Zlievce 

distribúcia plynu 

 

Poľnohospodárska výroba : 

- EUROAGRO s.r.o., Banícka 21, 991 22  Bušince, pestovanie obilnín 

 

- HYDREE AGRO, s.r.o., Dolná Strehová, 981 02 Dolná Strehová, pestovanie obilnín 

 

- PD Suché Brezovo – Veľký Lom, Veľký Lom 109, 991 03 Pôtor, pestovanie obilnín 

 

- AGRO-MOVINO s.r.o., Osloboditeľov 66, 990 01  Veľký Krtíš, pestovanie obilnín 

 

- AGRIMILUS, Suché Brezovo 37, 991 03 Pôtor, pestovanie obilnín 

 

- SHR – Ján Drugda, Fraňa Kráľa 3/252, 991 22  Bušince, pestovanie obilnín 

 

- SHR – Ing. Dušan Mihaleje, Malé Zlievce, 991 22  Bušince, pestovanie obilnín 

 

- SHR – Pavel Báťka, Veľké Zlievce č. 245, ťažba dreva a súvisiace služby 

 

- SHR – Helena Šikoulová, Banská Bystrica, ul. Švermova č. 23, pestovanie viniča  

  hroznového 

 

- SHR – Peter Baláž, Veľké Zlievce 165, rastlinná výroba kombinovaná živočíšnou výrobou 

 

- SRH Ing. Andrej Obrušník, Veľký Krtíš, Boženy Nemcovej 958/55, živočíšna výroba –  

  chov ošípaných  

 

- SALEMIX s.r.o  Jozef Šaranko, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš, rastlinná výroba 

 

- LESY SR, s.r.o., Koháryho 22, 934 43  Levice, obhospodárujú lesné pozemky 

   v k.ú. obce Veľké Zlievce 

 

- Pasienkové družstvo, Pozemkvoé spoločenstvo Veľké Zlievce, obhospodárujú lesný  

   pozemok v k.ú. obce Veľké Zlievce 

 

- Pozemkové spoločenstvo Veľké Zlievce, so sídlom Železničná 1, 991 22  Bušince, 

  obhospodarujú lesné pozemky v k.ú. obce Veľké Zlievce 

 



Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce 

 
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných zdrojov, zo štátnych dotácií, ako aj 

z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 06/2015. 

Schválení rozpočet bol v priebehu roka upravený dňa 08.11.2016 uznesením č. 07/2016. 

 

      Príjmy  obce Veľké Zlievce sú rozpočtované vo výške a v štruktúre  nasledovne :  

 

 

 

Príjmové finančné operácie 

 

 Názov kategórie 

ekonom. klasifikácie 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

2016 

Skutočnosť  

2015 

 Zostatok prostriedkov 

finančných aktivít 

3.623,00 7.339,00 7.998,95    3.505,92 

 Prijaté úvery, pôžičky 

a návratnú finančnú 

výpomoc 

0,00 0,00 0,00  94.927,43 

 Ostatné príjmy 0,00 4.886,00 4.879,80     7.735,53 

 Príjmové finančné 

operácie celkom 

3.623,00 12.219,00 12.218,75 106.168,88 

 

                  Príjmy celkom:         234.724,00        278.816,00       277.864,35  

 

 
Plnenie príjmov celkom :  99,66 %  
         
 

Kategória  

ekonom. 

klas. 

Názov kategórie 

ekonom. klasifikácie 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

2016 

Skutočnosť  

2015 

110 Dane z príjmov a 

kapitálového majetku 

89.125,00 95.400,00 99.872,42       89.376,02 

120 Dane z majetku 60.918,00 68.568,00 68.481,39       68.154,62 

130 Dane za tovary a 

služby 

8.310,00 8.370,00 6.424,53        4.860,08 

210 Príjmy z podnikania 

a vlastného majetku 

1.531,00 2.351,00 2.208,72        2.029,67 

220 Admin. poplatky a iné 

poplatky a platby 

2.560,00 3,470,00 3.335,70      2.189,70 

240 Úroky 33,00 33,00 2,50            4,13 

290 Iné nedaňové príjmy 320,00 610,00 1.157,08     2.304,37 

310 Tuzemské granty a 

transféry 

68.304,00 78.489,00 74.857,26   73.092,54 

320 Tuzemské kapitál. 

granty a transféry 

0,00 9.306,00 9.306,00 120.884,86 

Spolu  231.101,00 266.597,00 265.645,60      362.895,99 



Výdavky obce Veľké Zlievce sú rozpočtované vo výške a štruktúre nasledovne : 
Kategória  

ekonom. 

klas. 

Názov kategórie 

ekonom. 

klasifikácie 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

2016 

Skutočnosť  

2015 

610 Mzdy, platy 

a ostatné osobné 

vyrovnania 

79.293,00 77.017,00 73.780,52   67.530,69 

620 Poistné a príspevok 

do poisťovní 

28.129,00 28.366,00 27.196,51   25.832,83 

630 Tovary a služby 91.449,00 107.044,00 106.453,62 131.744,21 

640 Bežné transféry 4.048,00 2.617,00 2.562,19     4.225,96 

650 Splácanie úrokov 

a ostatné platby 

súvisiace 

3.203,00 4.049,00 4.090,74     1.753,10 

710 Obstaranie 

kapitálových aktivít 

19.086,00 24.655,00 19.266,70 211.212,81 

Spolu :  225.208,00 243.748,00 233.350,28 442.299,60 

 

 

Výdavkové finančné operácie 

 

Kategória  

ekonom. 

klas. 

Názov kategórie 

ekonom. 

klasifikácie 

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

2016 

Skutočnosť  

2015 

 Splátky prijatých 

úverov, pôžičiek 

a nenávratných 

finančných 

výpomocí 

9.516,00 35.068,00 33.909,40 6.099,42 

 Výdavkové 

finančné operácie 

celkom 

9.516,00 35.068,00 33.909,40 6.099,42 

 

 

        Výdavky celkom  :      234.724,00      278.816,00     267.259,68 

 
 

Plnenie výdavkov celkom je   95,86 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016 

 
 Rozpočet Rozpočet 

po zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť  

k 31.12.2015 

Bežné príjmy 

 

231.101,00 257.291,00 256.339,60 242.011,13 

Kapitálové 

príjmy 

 

0,00 9.306,00 9.306,00 120.984,86 

Finančné 

operácie 

 

3.623,00 12.219,00 12.218,75 106.168,88 

Spolu : 234.724,00 278.816,00 277.864,35 469.164,87 

 

 

 Rozpočet Rozpočet 

po zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť  

k 31.12.2015 

Bežné výdavky 206.122,00 219.093,00 214.083,58 231.086,79 

Kapitálové 

výdavky 

19.086,00 24.655,00 19.266,70 211.212,81 

Finančné 

operácie 

9.516,00 11.895,00 10.735,67 6.099,42 

Spolu : 234.724,00 278.816,00 267.259,68 448.399,02 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet na roky 2017-2019 

 
Príjmy 
 Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Bežné príjmy 232.656,31 242.011,13 256.339,60 

Kapitálové príjmy 11.940,00 120.984,86 9.306,00 

Finančné príjmy 33.883,45 106.168,88 12.218,75 

Príjmy celkom   278.479,76 469.164,87 277.864,35 

 

 
 Rozpočet na rok 

2017 

Rozpočet na rok 

2018 

Rozpočet na rok 

2019 

Bežné príjmy 227.457,00 227.457,00 227.457,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 2.730,00 2.730,00 2.730,00 

Príjmy celkom   230.187,00 230.187,00 230.187,00 

 

 
Výdavky 
 

 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Bežné výdavky 241.315,27 231.086,79 214.083,58 

Kapitálové výdavky 21.150,46 211.212,81 19.266,70 

Finančné výdavky 4.772,58 6.099,42 10.735,67 

Výdavky celkom 267.238,31 448.399,02 267.259,68 

 
 

 

Rozpočet na  

rok 2017 

Rozpočet na rok 

2018 

Rozpočet na rok 

2019 

Bežné výdavky 197.801,00 197.801,00 197.801,00 

Kapitálové výdavky 20.386,00 20.386,00 20.386,00 

Finančné výdavky 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Výdavky celkom 230.187,00 230.187,00 230.187,00 

 

 

 

 

 

 

 



Prebytok/ schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 
Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie rozpočtu obce 

 

                                                                                                             Hospodárenie obce 

     Príjmy Výdavky +Prebytok/ -Schodok 

              rozpočtu 

___________________________________________________________________________ 

 

Bežný rozpočet   256.339,60        214.083,58              42.256,02 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kapitálový rozpočet      9.306,00           19.266,70              - 9.960,70 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rozpočet spolu :   265.645,60         233.350,28             32.295,32 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Finančné operácie                12.218,75           33.909,40            -21.690,65 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rozpočet c e l k o m :  277.864,35        267.259,68           + 10.604,67 

 

 

Prebytok BR a KR          + 32.295,32 

 

Zostatok FO            - 21.690,65 

 

Spolu : BR +KR+ FO          + 10.604,67 

 

      Zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 písmena c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

zdrojom rezervného fondu. 

      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 z.n.p. sa na účely tvorby 

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písmena a) a b) 

citovaného zákona z toho prebytku vylučujú : 

      - nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené, ktoré je možné použiť v rozpočtovom 

roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 503/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

 

        Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok 

kapitálového rozpočtu kryla prebytkom bežného rozpočtu a z prostriedkov rezervného fondu 

(príjmová finančná operácia). 

        Výdavkové finančné  operácie boli o 21.690,65 € vyššie, ako príjmové finančné operácie. 

        Obec zrealizovala mimoriadnu splátku úveru 24.393,40 € zo zdrojov NFP na projekt „ 

Rekonštrukcia objektu na komunitné centrum“.  

 



Tvorba rezervného fondu z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 32.295,32 €, 

po odpočítaní zostatku finančných operácií v sume -21.690,65 € a po odpočítaní nevyčerpaných 

finančných prostriedkov zo ŠR v sume 2.631,85 € je vo výške 7.972,82 €.  

 

      Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo 

výške 7.972,82 €. 
   

 

 

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 celých eurách 

 

Súvaha 31.12.2015 31.12.2016 

AKTÍVA 1.473,052,01 1.442.012,08 

Neobežný majetok 1.418.627,13 1.388.874,36 

Dlhodobý nehmotný 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný 1.330.159,13 1.300.406,36 

Dlhodobý finančný 88.468,00 88.468,00 

Obežný majetok 53.589,15 52.545,11 

Zásoby 0,00 0,00 

Pohľadávky 15.151,82 15.577,99 

Finančný majetok 37.904,95 36.585,54 

Poskyt. návrat. fin. výpom. 532,38 382,38 

Časové rozlíšenie 835,73 591,81 

PASÍVA 1.473.052,01 1.442.012,08 

Vlastné zdroje krytia majetku : 557.041,60 585.943,06 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 557.041,60 585.943,06 

Záväzky 141.378,33 100.708,04 

Rezervy 4.441,75 3.849,10 

Zúčtovanie medzi subjektami 

verejenej správy 

7.338,95 2.639,85 

Dlhodobé záväzky 272,31 265,05 

Krátkodobé záväzky 12.402,73 10.940,83 

Bankové úvery 116.922,61 83.013,21 

Časové rozlíšenie 774.632,06 755.360,98 

 

 

 

        Podrobná skladba aktív a pasív je uvedená vo výkaze súvaha za rok 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pohľadávky obce k 31.12.2016 

 
- daňové                          13.714,07 € 

- nedaňové                  1.667,25 € 

- voči zamestnancom                            0,00 € 

- poskytnuté prevádzkové preddavky                 169,67 € 

 

Spolu                             15.577,99 € 

 

 

Záväzky obce k 31.12.2016 

 
- voči bankám – úver OTP banka     83.013,21 € 

- voči dodávateľom                    1.647,99 € 

- voči štátnemu rozpočtu                              2.639,85 € 

- voči zamestnancom         5.403,71 € 

- voči poisťovniam                                3.127,91 € 

- voči daňovému úradu                                                     697,94 € 

- sociálny fond                                  265,05 € 

- iné záväzky               63,28 € 

- rezervy na nevyfakturované dodávky a služby     3.849,10 € 

 

Spolu                   100.708,04 € 

 

 

 

 

Rekapitulácia majetku – dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

v obstarávacej cene tak ako je uvedený vo výkaze súvaha a v poznámkach  k 31.12.2016 

 

 Stav k 31.12.2015 Stav k 31.12.2016 

013- Softvér    506,27    506,27 

018 – Drobný DNM 2.131,05 2.131,05 

S p o l u  2.637,32 2.637,32 

 

 Stav k 31.12.2015 Stav k 31.12.2016 

031 – Pozemky             19.400,40 19.400,40 

021 – Stavby        1.692.223,75 1.710.228,55 

022 – Stroje, prístroje a  

zariadenia 

 

            25.564,81 

 

25.564,81 

023 – Dopravné 

prostriedky 

 

              2.859,53 

 

2.858,53 

028 – DDHM             22.068,30 21.848,30 

029- Ostatný DHM                  829,85 829,85 

042 – Obstarávanie DLHM             34.969,71 36.231,61 

S P O L U         1.797.915,35 1.816.962,05 

 

 

 



Hospodársky výsledok v eurách 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Náklady  429.012,08 262.903,86 

50 - Spotrebované nákupy             70.320,12 44.711,89 

51 - Služby            46.512,59 39.881,94 

52 – Osobné náklady           104.309,90 113.654,22 

53 – Dane a poplatky               1.580,57 1.429,20 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

           

    148.496,67              

 

834,61 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

  

48.922,27 

 

 

52.686,57 

56 – Finančné náklady               7.319,99 7.973,43 

57 – Mimoriadne náklady                  0,00 0,00 

58 – Náklady na transféry 

a náklady z odvodov príjmov 

 

1.550,00 

 

1.550,00 

Výnosy 418.289,92 291.805,53 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

 

4.950,46 

 

6.934,20 

61 – Zmena stavu  

Vnútroorganizačných služieb 

 

0,00 

 

0,00 

62 - Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

 

158.234,02 

 

168.837,84 

64 – Ostatné výnosy            3.895,00 3.455,80 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

 

153.904,87 

 

                

 

4.441,75 

66 – Finančné výnosy                   4,13  2,50 

67 – Mimoriadne výnosy                        0,00 0,00 

69 – Výnosy z transférov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

 

97.301,44 

 

              

 

108.133,44 

59- Splatná daň z príjmov 0,21 0,21 

Hospodársky výsledok po 

zdanení 

/+kladný HV, - záporný HV/ 

 

-10.722,37 

               

 

28.901,46 

 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume   28.901,46 € bol zúčtovaný na účet 428 –

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 

 



Ostatné dôležité informácie 

 

Prijaté granty a transféry 

 

        V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transféry 

 
Poskytovateľ Účelové určenie 

grantu, transferu, 

uviesť bežné, 

kapitálové výdavky 

Suma 

poskytnutých 

prostriedkov 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

Rozdiel 

ÚPSVaR 

Veľký Krtíš 

Strava v ZŠ 

bežné výdavky 

     1.823,00     1.823,00 0,00 

ÚPSVaR 

Veľký Krtíš 

Školské potreby 

V ZŠ 

bežné výdavky 

        315,40        315,40 0,00 

Okresný úrad,  

Veľký Krtíš 

Hlásenie trv. 

pobytu a reg.  

bežné výdavky 

        176,97        176,97 0,00 

OÚ B.Bystrica 

odbor školstva 

Školstvo ZŠ 

Veľké Zlievce 

bežné výdavky 

   36.575,00            0,00 2.631,85 

presun do roka 

2017 

ÚPSVaR 

Veľký Krtíš 

Rodinné prídavky 

bežné výdavky 

        352,80        352,80 0,00 

Okresný úrad, 

Veľký 

Krtíš 

Voľby do NR SR         837,44       837,44 0,00 

Okresný úrad, 

Veľký 

Krtíš 

Odmena 

skladníkom CO 

bežné výd.  

          82,64          82,64 0,00 

ÚPSVaR 

Veľký Krtíš 

Dávka v HN 

bežné výdavky 

            0,00            0,00 0,00 

ÚPSVaR 

Veľký Krtíš 

Aktivačná činnosť 

v roku 2016 

Bežné výdavky 

     14.326,28     14.326,28 0,00 

MPRV SR 

Bratislava 

 

Rekonštrukcia 

objektu na 

komunitné 

centrum 

Bežné výdavky 

     19.867,73     19.867,73 0,00 

MPRV SR 

Bratislava 

 

Rekonštrukcia 

objektu na 

komunitné 

centrum 

Kapitálové 

výdavky 

      3.306,00     3.306,00 0,00 

Nadácia SPP 

Bratislava 

 

Rekonštrukcia 

obecnej knižnice 

Kapitálové 

výdavky 

      6.000,00      6.000,00 0,00 

 



Prehľad investičných akcií v roku 2015 

 

ROZVOJ OBCE 
     Rozpočet Rozpočet  Skutočnosť 

       po zmenách  k 31.12.2015  

 

Nákup pozemkov    0,00 7.000,00 7.000,00 

 

Realizácia novej stavby –  

kompost arén                  18.086,00        5.650,00           990,00 

 

Prípojky Ka ČOV                        1.000,00       1.000,00           271,90 

 

Rekonštrukcia objektu 

knižnice      0,00   11.005,00      11.004,80 

 

 

Spolu                    19.086,00      24.655,00       19.266,70 

 

 

 

 

 

Majetkový podiel obce v obchodných spoločnostiach 

 

 

Majetkový podiel obce v obchodných spoločnostiach  

 

 

Spoločnosť IČO Počet akcií Menovitá 

hodnota 1 

akcie v € 

Celková 

hodnota akcií v 

€ 

Stredoslovenská 

vodárenská 

spoločnosť a.s. 

Banská Bystrica 

0036056006 2602 34,00 88.468 

 

 

 

      Obec Veľké Zlievce nadobudla akcie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská 

Bystrica v roku 2003 zmluvou o bezodplatnom prevode akcií. Akcie majú podobu 

zaknihovaného cenného papiera v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Akcie sú 

evidované na účte majiteľa cenných papierov. 

 

 

 

 

 

 



       Z hľadiska budúcich cieľov Obec Veľké Zlievce 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 1.1.2016 do 31.12.2016. 

 

 

 

 

 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

 

 

      Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného 

obdobia. 

 

 

 

 

Vo Veľkých Zlievcach, dňa  24.04 .2017 

 

 

 

 

 

 

 

       Ivan Krahulec 

        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa   25.04.2017 

Zvesené z úradnej tabuli  dňa      15.05.2017 

 

  

 

 


