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1. Úvodné slovo starostu obce
Prostredníctvom úvodného slova starostu obce na stránke Konsolidovanej výročnej správy
obce Červený Hrádok sa Vám ako novozvolený starosta obce prihováram po prvýkrát.
Komunálne voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali 10. novembra 2018, sľub starostu
obce som zložil 10. decembra 2018 a týmto dňom som sa ujal aj funkcie vedenia našej obce.
Výročná správa obce Červený Hrádok poskytuje ucelený pohľad na život v obci Červený
Hrádok, na jej geografické, demografické a ekonomické údaje. Čitateľovi prinášame prehľad
histórie a pamiatok obce. Zaujímavé sú symboly obce, ktorých súčasná podoba vychádza
predovšetkým z historického vzniku obce. Pre občanov, ale aj pre návštevníkov obce
predkladáme

pohľad

na

možnosti

kultúry,

hospodárstva,

sociálneho

zabezpečenia,

zdravotníctva a výchovy a vzdelávania v obci. V rámci hospodárenia obce za rok 2018 je
potrebné v prvom rade poukázať na záverečný účet obce a na celkový prebytok rozpočtového
hospodárenia. Čitateľ výročnej správy si taktiež môže pozrieť hospodárenie obce z hľadiska
účtovníctva, prehľad pohľadávok a záväzkov obce a informácie o výnosoch a nákladoch obce.
Prehľadom prijatých grantov a transferov poukazujeme na možnosti obce čerpať a používať
účelovo určené finančné prostriedky.
Heslom našej kampane bolo chceme krajšie a kvalitnejšie miesto na život pre všetkých v
Červenom Hrádku. Od prvého dňa som pripravený napĺňať toto heslo a v spolupráci s novým
zastupiteľstvom verím, že sa nám to aj podarí. Čakajú nás asi ťažšie časy ako sme si mysleli a
určite, potom ako sa presne oboznámime s tým ako vyzerajú projekty a úrad a kde je naozaj
pravda, nás čakajú aj mnohé prekvapenia. Verím a som odhodlaný urobiť všetko preto, aby
akokoľvek mnohé veci naozaj budú, aby sme dokázali prekonať prekážky a aby sme sa začali
venovať novým výzvam a projektom, na ktoré budú naši občania hrdí. Budem robiť všetko
preto, aby sme sa po profesionálnej stránke ťahali dopredu a po ľudskej stránke zbližovali.
Verím, že si v budúcom období budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety
samozrejme v rámci svojich možností a schopností, aby sme si vytvorili pekné, pokojné a
šťastné podmienky pre život v našej obci. Chcem sa poďakovať poslancom obecného
zastupiteľstva, zamestnancom obce, aktivačným pracovníkom, všetkým tým, ktorí sa v
minulom roku aktívne zapájali do činnosti v obci, mládeži a starším spoluobčanom a tak
prispeli k spokojnosti všetkých občanov obce Červený Hrádok.
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Červený Hrádok
Sídlo: Červený Hrádok
IČO: 00656127
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 037/ 6342246
Mail:

obec@cervenyhradok.sk

Webová stránka: www.cervenyhradok.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Mgr. Miroslav Kráľ
Zástupca starostu obce: Monika Furová
Hlavný kontrolór obce: Anna Šabíková
Obecné zastupiteľstvo:
Obecné zastupiteľstvo je zložené z 5 poslancov, ktorí boli zvolení v priamych komunálnych
voľbách. Dňa 10. novembra 2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí, v ktorých si
obyvatelia zvolili starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Poslanci:
Ing. Milan Brisuda
Monika Furová
Ing. Patrik Füle
Mgr. Eduard Klučiar
Peter Martinkovič
Komisie:
 Komisia finančná a správy majetku
 Komisia pre šport
 Komisia školstva a rozvoja informačných technológií
 Komisia ochrany verejného poriadku
 Komisia výstavby a územného plánovania
 Komisia životného prostredia a ochrany prírody
 Komisia rozvoja vidieka
 Komisia pre kultúru
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 Komisia sociálna, zdravotná a pre seniorov
 Komisia podľa čl. VII. ods. 5 Z.č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov
Obecný úrad:
Mgr. Miroslav Kráľ – starosta obce
Ing. Helena Tomovičová – ekonomika, účtovníctvo, administratíva
Lenka Šabíková – správa budov, pomocná administratíva
Rozpočtová organizácia obce:
Základná škola s materskou školou v Červenom Hrádku
951 82 Červený Hrádok č. 235
štatutárny zástupca: Mgr. Jana Dunčičová, riaditeľka školy
Základná činnosť: výchova a vzdelávanie
IČO: 37966472
telefón: 037 6342238
e-mail: skola@cervenyhradok.sk
web: zssmschradok.edupage.org
hodnota majetku:

767 343,17

výška vlastného imania: 377,27
Výsledok hospodárenia: 377,27

4. Poslanie, vízie, ciele
Obec je samostatný územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej
území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami,
pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. 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
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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 neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na
podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce
určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej
organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže
vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť
právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé
alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce. 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 Červený Hrádok je členom Spoločného obecného úradu vo
Vrábloch zriadeného podľa § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na prenesený
výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a úseku cestnej dopravy a pozemných
komunikácií. 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.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
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Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
Obecný úrad v Červenom Hrádku je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu
obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce
ale i orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Vnútornú organizáciu obecného úradu
určuje starosta obce, ustanovuje odborný aparát, ktorý zabezpečuje výkon obecnej správy
a bežné úlohy všetkých orgánov obce. Vykonáva odborné a administratívne činnosti, ktoré sú
potrebné pre fungovanie všetkých orgánov obecnej samosprávy. Aparát obecného úradu je
financovaný z obecných prostriedkov cez rozpočet obce.
Obecný úrad zabezpečuje:
 písomnú agendu obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou písomností
obce
 zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
a zriadených komisií
 vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom
konaní
 vykonáva nariadenie obce, uznesenie obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu
 koordinuje činnosti organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou
 organizačne – technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec
Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Vnútornú organizáciu obecného úradu,
jeho členenie, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry a tiež ich vzájomné vzťahy
upravuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Červenom Hrádku.
Starosta obce na zabezpečenie vyššie menovaných úloh riadi prácu obecného úradu, ktorý
pozostáva z:
 aparátu Obecného úradu v Červenom Hrádku
 ostatných pracovníkov obecného úradu
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Zlaté Moravce

Región:

Tekov
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Susedné mestá a obce :
Obec Červený Hrádok sa nachádza medzi mestami Zlaté Moravce, Vráble, Nitra, Levice
Susedné obce: Malé Vozokany, Nevidzany.
Celková rozloha obce : 5,5 km2, 550 ha
Nadmorská výška : 170 m n. m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 74 obyv./km2, počet obyvateľov 414
Národnostná štruktúra :
Slovenská:

406

(99,02 %)

Ukrajinská:

3

(0,73 %)

Maďarská:

1

(0,24 %)

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Väčšina obyvateľstva sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi.
Vývoj počtu obyvateľov:
Počet obyvateľov k 31. 12. 2016

421

Počet obyvateľov k 31. 12. 2017

406

Počet obyvateľov k 31. 12. 2018

414

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : klesajúci trend
Nezamestnanosť v okrese Zlaté Moravce: 3,40 %
Vývoj nezamestnanosti : klesajúci trend
5.4. Symboly obce
Erb obce :

Vlajka obce :
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Pečať obce :
Pečať obce Červený Hrádok je okrúhla s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
ČERVENÝ HRÁDOK
5.5. Logo obce
Obec Červený Hrádok logo nemá.
5.6. História obce
Malá tekovská obec Červený Hrádok sa nachádza v Západoslovenskom regióne vzdialená 11
km južne od Zlatých Moraviec a 25 km východne od Nitry. Obec sa nachádza v severnejšom
výbežku Podunajskej nížiny ako časť Horného Požitavia. V Žitavskej sprašovej pahorkatine
neďaleko údolia potoka Širočina sa nachádza obec Červený Hrádok.
Najstaršie stopy osídlenia Červeného Hrádku siahajú do mladšej doby kamennej, kedy
sa eviduje intenzívne osídlenie aj v oblasti údolia Širočina. Veľmi dobré pôdne podmienky pre
rozvoj poľnohospodárstva a chovu dobytka do tohto regiónu priviedli prvých roľníkov, ktorí
zakladali svoje osady na brehoch potoka Širočina, ktorý preteká intravilánom a extravilánom
obce. Svedčia o tom stopy sídliska kultúry s lineárnou keramikou zistené medzi areálom
Základnej školy a susednými Malými Vozokanmi.
Intenzívnejšie osídlovanie územia
Počas doby rímskej bol región Červeného Hrádku osídlený germánskym etnikom.
Prvýkrát sa obec Červený Hrádok uvádza v latinskej listine z 28. februára 1386 ako
majetková príslušnosť gýmešského panstva.
Dokladované sú názvy Veresaur, Wereswar, Verešvár. K premenovaniu na Červený
Hrádok došlo v r. 1948.
Červený Hrádok sa samostatne vyvíjal do roku 1974, keď obec bola zlúčená s Malými
a Veľkými Vozokanmi do obce Nové Vozokany. Od 23. novembra 1990, kedy sa referendom
odčlenila od zlúčenej obce je Červený Hrádok opäť samostatný a píše svoju vlastnú históriu.
Miestne názvy obce sú Mlyn, Nové funduše, Stará dedina, Pivovar, Za vodou.
Obec v priebehu svojho vývoja viackrát zmenila majiteľov. Patrila panstvu Gýmeš. Až
do začiatku 17. storočia patrila Forgáčovcom, potom Turkom a po ich odchode viacerým
šľachtickým rodom. Po potlačení Rákoczyho povstania obec patrila zemanským rodinám
Bacskády, Beliczay, Gaál, Majthényi, Tajnay a Révay
Hlavnou obživou obyvateľstva bolo poľnohospodárstvo, čo vystihuje aj erb obce.
10

5.7. Pamiatky
-

rímskokatolícky kostol sv. Juraja v obci pochádza z roku 1902, ide o neoklasicistickú
jednoloďovú stavbu s polkruhovým uzáverom a vežou, vnútorné zariadenie je secesné
z čias stavby kostola

-

murované božie muky s drevenou plastikou sv. Vendelína z druhej polovice 19.stor.

-

v obci sa nachádza socha – plastika znázorňujúceho Krista opretého rukou o jedno
koleno v sede. Dielo je datované rokom 1835

-

Zaujímavá je socha Najsvätejšej Trojice v centre obce.

-

K drobným sakrálnym pamiatkam patria aj kaplnky a sochy svätých.

-

Vo viniciach sa nachádza kaplnka sv. Urbana.

-

Na cintoríne sú nevšedné náhrobné kamene s postavami svätých.

Kostol sv. Juraja vobci

5.8. Významné osobnosti obce
V obci sa narodili viaceré významné osobnosti.
Gejza (Maróti) Rintel (1875 -1941) bol významný sochár a architekt.
Július Šabík ( 1920 – 1943) bol vojenský letec, ktorý slúžil v anglickom kráľovskom
letectve (RAF).
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V obci sa v roku 1926 narodil aj historik, publicista a pedagóg František Vnuk
a literárny kritik a prekladateľ Vincent Šabík (1937).

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s materskou školou, ktorá má samostatnú právnu subjektivitu.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na zvyšovanie kompetencií skvalitňovania výchovno – vzdelávacieho procesu.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Ambulancia pre dospelých v Zlatých Moravciach – MUDR. Urban, súkromný lekár

-

Zubná ambulancia v Zl. Moravciach – MUDr. Zabáková, súkromná lekárka

-

Detská ambulancia Zlaté Moravce – MUDr. Dodoková, súkromná lekárka

-

Lekárne v mestách Zlaté Moravce, Vráble

-

Nemocnica a. s. Zlaté Moravce
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej

starostlivosti sa bude orientovať na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Obec nemá zriadené zariadenie sociálnych služieb.

6.4. Kultúra
Chvíle oddychu, uvoľnenia, relaxu a utuženia medziľudských vzťahov sa obec snažila
priniesť pri rôznych príležitostiach počas celého roka. Podarilo sa pripraviť niekoľko podujatí
ktoré veríme, že sa zúčastneným páčili a odniesli si z nich so sebou dobrý pocit. Pre svojich
občanov i návštevníkov obec pripravuje rad podujatí.
Detský maškarný ples, ktorý sa konal v kultúrnom dome bol prvým podujatím, ktorým
sa kultúrny rok otvoril.
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Deň matiek sme oslávili v širokom kruhu. Starosta obce zablahoželal všetkým ženám
a poďakoval za prácu, ktorú pre obec vykonali. V kultúrnom programe vystúpili deti z miestnej
ZŠ a MŠ.
Medzinárodný deň detí patrí k najobľúbenejším podujatiam v obci. Podujatie sa nieslo
v znamení súťaží, zábavy, radosti, smiechu a prekvapení.
V letnom období bola obec organizátorom Farského festivalu. Súbežne sa konalo aj
stretnutie rodákov obce.
Poďakovanie za úrodu s výstavou ovocia a obrazov vytvorených z prírodných plodov
v interiéry kostola sv. Juraja sa uskutočnilo v mesiaci október.
Október je aj mesiacom úcty k starším, starosta opäť poprial dôchodcom a jubilantom
hlavne veľa zdravia.
V decembri sme uvítali do života deti, ktoré sa v predchádzajúcom roku v našej obci
narodili.
V mesiaci december aj do našej obce zavítal Mikuláš so svojim sprievodom. Deti si za
prednes Mikulášovi vyslúžili poďakovanie v podobe sladkých balíčkov.
V mesiaci december sa spevácky zbor pod vedením Mgr. Art. Adriany Kráľovej
zúčastňuje Vianočného koncertu Mikroregiónu Požitavie Širočina, ktorý sa každoročne koná
na území niektorej členskej obce Mikroregiónu Požitavie Širočina. Súbor z našej obce
odprezentoval prekrásne vianočné piesne a koledy.
V obci má mnohoročnú tradíciu vinárstvo, včelárstvo, ovocinárstvo (pestovanie jabloní,
hrušiek, sliviek) a zeleninárstvo (pestovanie koreňovej zeleniny, strukovín)
Obec s charakteristickými vínnymi domčekmi je súčasťou náučného chodníka vínnou
cestou mikroregiónu.
Ku krojom majú obyvatelia blízky vzťah. Obliekajú si ho pri rôznych kultúrnych
a pamätných podujatiach.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský
život v obci bude orientovaný na usporiadanie kultúrnych akcií za účelom stretávania sa
občanov, kultúrne vyžitie detí a mládeže.
6.5. Hospodárstvo
Celková výmera pôdy v obci Červený Hrádok predstavuje 550 ha. Obec sa nachádza
v nadmorskej výške 170 až 220 m n. m.

13

V obci sú 2 subjekty, ktorí obhospodarujú prevažnú časť produkčnej plochy a zaoberajú
sa rastlinnou výrobou. Časť pôdneho fondu obhospodaruje spoločnosť AG HN s.r.o.
Nevidzany a SHR Milan Horný.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci
sa bude orientovať na skvalitnenie služieb, ktoré sú poskytované občanom.

Pohľad na vinohrady súkromných vlastníkov
V obci sa v r. 2018 poskytovali tieto služby:





predaj potravín
pohostinstvo
predaj záhradkárskych potrieb
kamenárstvo

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
- AG H-N s. r. o. Červený Hrádok
Obec v roku 2018 zabezpečovala:











prenájom kultúrneho domu
prenájom športového areálu
cintorínske služby a dom smútku
vývoz TKO, separovaný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad, zber textilu
vysielanie v miestnom rozhlase
kopírovacie služby
štiepkovanie
kosenie
roznos stravy pre dôchodcov
výpožičky kníh v obecnej knižnici
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce 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 na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 05. 03. 2018 na 18. zasadnutí OZ.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 13. 04. 2018 na 19. zasadnutí OZ

-

druhá zmena schválená dňa 4. 12. 2018 na 24. zasadnutí OZ

-

tretia zmena schválená dňa 29. 12. 2018 na 1. zasadnutí OZ

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

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
k31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 721 916

817 566,64

817 966,60

100,04

565 097
105 547
1 031 072
20 200

587 457
160 000
41 322,44
28 787,64

587 856,52
160 000
41 322,44
28 787,64

100,07
100
100
100

1 716 388

813 341,81

812 965,69

99,95

142 308
1 134 943
24 000
415 137

160 614,30
220 291,44
0
432 435,81

160 242,89
220 286,99
0
432 435,81

99,77
100,00
0
100

5 528

4 224,83

5 000,91
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k31.12.2018

616 644,16

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/ Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavky z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

587 856,52
28 787,64

592 678,70
160 242,89
432 435,81

23 965,46
160 000,00
160 000,00
0,00

220 286,99
220 286,99
0,00
- 60 286,99

- 36 321,53
3 353,40
- 39 674,93
41 322,44
0,00

4 322,44
817 966,60
812 965,69
5 000,91
3 353,40
1 647,51

Schodok rozpočtu v sume – 36 321,53 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 3 353,40. EUR bol v rozpočtovom
roku 2018 vysporiadaný :
-

z rezervného fondu

20 146,44 EUR

-

z finančných operácií (prostriedky z predch.r.)

21 176,00 EUR

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a)nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 353,40 EUR, a to na :
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-

prenesený výkon v oblasti školstva v sume

1 760,00 EUR

-

nedočerpané fin. prostriedky na dopravné v sume

1 593,40 EUR

Zostatok finančných operácií 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 v sume 1 647, 51 € navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 100 %

1 647,51 €

7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť
k31.12.2018

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

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

817 966,60
587 856,52
160 000
41 322,44
28 787,64
Skutočnosť
k31.12.2018

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

625 411
87 000
30 000

625 411
0
0

625 411
0
0

7 000,00

7 000,00

7 000,00

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

812 965,69
160 242,89
220 286,99

153 397
117 000

153 397
0

153 397
0

0
432 435,81

0

0

0

456 920,00

456 920,00

456 920,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
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

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 719 631,60
1530698,08

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 842 249,58
1690633,37

0
1444735,98
85962,10
188452,34

0
1604671,27
85962,10
150962,96

314,63

651,17
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Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0
0
8505,87
179631,84
0
0
481,18

0
0
6696,37
143615,42
0
0
653,25

Skutočnosť
k 31.12.2017
1719631,60
713346,06

Skutočnosť
k 31.12.2018
1842249,58
709899,51

0
0
713346,06
64038,47

0
0
709899,51
55601,90

1300,00
21175,47
1489,13
40073,87
0
942247,07

1300,00
3353,40
690,82
50257,68
0
1076748,17

8.2. Zdroje krytia
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

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov majetku

-

predaja/kúpy/zámeny dlhodobého majetku

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov

-

prijatých dlhodobých úverov zo ŠFRB

-

tvorba opravných položiek k pohľadávkam, k nedokončeným investíciám ...

-

tvorba rezerv

8.3. Pohľadávky
Zostatok
k31.12 2017

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

331,49

Zostatok
k31.12 2018

396,85
6 299,52

8.4. Záväzky
Zostatok
k31.12 2017

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

41 563,00
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Zostatok
k31.12 2018

50 948,50

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Významné položky pohľadávok sú nezaplatené dane, komunálny odpad.

-

Významné položky záväzkov predstavujú nevyplatené mzdy zamestnancom za
12/2018.

9. Hospodársky výsledok

za 2018 - vývoj nákladov a výnosov za

konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2017

Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
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/

Skutočnosť
k 31.12.2018

585775,65
59951,42
55056,90
390840,94
1248,80
16346,70

661398,60
68484,58
59536,23
443968,93
532,51
22233,75

58437,60

61651,70

3593,24
0
300

4690,90
0
300

27,33
606108,45
24596,13

25,74
657977,79
27278,68

0

0

0
207526,30

0
228444,65

9414,50
1300,00

8554,06
1300

255,83
0
363015,59

277,69
0
392122,71

20305,47

-3446,55
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Hospodársky výsledok v sume – 3446,55 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: V porovnaní s rokom 2017 sú náklady konsolidovaného celku vyššie o 75 622,95 €.
Výnosy sú vyššie o 51 869,34 €. Vyšší nárast je u osobných nákladoch, čo je zapríčinené
zákonným zvýšením miezd, nákladmi na originálne kompetencie, vyplatenie odstupného.
Nárast výnosov bol zaznamenaný hlavne z výnosu podielových daní.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec, rozpočtová prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
KŠÚ Nitra
Kr. stav. úrad
Obv. úrad NR
ÚPSVaR NR
ÚPSVaR NR
ÚPSVaR NR
ÚPSVaR NR
ObÚ NR
Env.fond

Účelové určenie grantov a transferov
Prenesené kompetencie - ZŠ s MŠ
Životné prostredie
Register adries a evidencia obyv.
Školské potreby pre deti v HN
Stravné pre deti v HN
Osobitný príjemca
Refundácie VPP
Komunálne voľby konané v r. 2018

Kanalizácia

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
346 033,00
39,40
159,09
66,40
321,18
212,96
6 542,28
503,66
160 000,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
Obec v roku 2018 prijala kapitálový transfer na budovanie kanalizačnej siete.
Významný bežný transfer obec prijala z Krajského školského úradu v Nitre na prenesené
kompetencie pre školstvo.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
a) obec
- budovanie kanalizačnej siete
- kamerový systém
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-

závlahový systém na športovom ihrisku
rozšírenie verejného osvetlenia pri cintoríne

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

pokračovať v dobudovaní kanalizačnej siete
vybudovanie čistiarne odpadových vôd
výstavba obecných bytov
modernizácia miestneho rozhlasu
rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec ani zriadená rozpočtová organizácia nevedie súdny spor.

Vypracoval: Ing. Tomovičová

Schválil: Mgr. Miroslav Kráľ
starosta obce
V Červenom Hrádku, jún 2019
Prílohy:



Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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