Individuálna výročná správa
Obce Vieska nad Žitavou
za rok 2019

............................
starosta obce
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1. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Vieska nad Žitavou
Sídlo: Vieska nad Žitavou 64, 951 52
IČO: 00308617
Štatutárny orgán obce:

starosta obce

Telefón:

037-6334560

E-mail:

vieskanz@azet.sk

Webová stránka:

www.obec-vieskanadzitavou.sk

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

Štefan Madý

Zástupca starostu obce:

Miroslav Mladý

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Marek Mladý

Obecné zastupiteľstvo: Miroslav Mladý, Radoslav Šabík, Ivan Mladý , Ján Lévay, Igor Levický
Komisie: Verejného záujmu .................................... predseda ..................... Ján Lévay
Finančná.................................................... predseda ...................... Ivan Mladý
Obecný úrad: Mgr. Monika Badová, Mária Kunkelová, Ladislav Urge, Katarína Urbanová
MŠ: Mgr. Bibiana Skačanová, Katarína Mladá, Anna Šimková
Opatrovateľská služba: Anna Šimková, Dominika Lukačovičová

3. Poslanie, vízie, ciele
-

Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na území
obce.

-

Vízie obce: Obec Vieska nad Žitavou má potenciálne predpoklady byť pre svojich
občanov miestom pre pokojné bývanie, v zdravom a čistom prostredí.

-

Ciele obce: v max. miere čerpanie fondov EU, vytvoriť z miestnej samosprávy nástroj
na realizovanie miestnych záujmov,
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4. 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.
4.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Vieska nad Žitavou sa nachádza na západnom Slovensku,
územne patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja. Od okresného mesta Zlaté Moravce je
vzdialená 10 km. Je rozložená v kotline, ktorú vymodelovala eróznou činnosťou rieka Žitava.
Rozloha katastrálneho územia obce je 546 ha, pričom v prevahe je poľnohospodárska pôda,
v menšom zastúpení lúky a vinohrady. Vzhľadom k priaznivým klimatickým a pôdnym
podmienkam, je vhodná pre intenzívne poľnohospodárstvo. Obec sa nachádza v nadmorskej
výške od 160 m do 210 m, stred obce je v nadmorskej výške 185 metrov.
Obyvatelia obce sú prevažne Slováci (98,32%). Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2001 v obci žilo 466 obyvateľov, z toho 232 žien ( 49,79 %) a 234 mužov (50,21 %)
Rozvoj bývania sa v zásade nepriamo považuje za funkciu stavu a rozvoja hospodárskych
aktivít obce a jej blízkeho okolia (pre podmienky obce Vieska nad Žitavou zohráva významnú
úlohu najmä blízkosť miest Zlaté Moravce a Vráble), pričom rozvoj bývania je v priamej
závislosti od stavu a zmien kvantitatívnych a kvalitatívnych stránok užívateľov bývania –
obyvateľstva a miestnych podmienok.

4.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
- prisťahovaní

8

- odsťahovaní

8

- narodili sa

4

- zomreli

7

Počet obyvateľov k 31.12.2019

460

4.3. Symboly obce
História obce Prvá písomná zmienka o obci Vieska nad Žitavou je z roku 1406. Názvy obce
v archívnych materiáloch boli rôzne. V historických dokumentoch je obec spomínaná ako
Kisfalud, Barskisfalud, Warallekysfalvo, Wyfalu, Wieska, Tekovská Vieska a od roku 1927
Vieska nad Žitavou.
Erb obce má svoj význam najmä z hľadiska kultúrneho dedičstva a tradícií obce. V čiernom
štíte sú ostrím odvrátené radlice – lemeš a čerieslo – všetko zlaté. Erb posúdila Heraldická
komisia Ministerstva vnútra SR kladne a dňa 11. novembra 1996 ho odporučila na zapísanie do
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Heraldického registra SR. Zástava patrí k symbolom obce. Pozostáva z piatich pozdĺžnych
pruhov v čiernej a žltej farbe a je ukončená dvomi zostrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

4.4. Pamiatky: rímskokatolícky kostol sv. Juraja,
4.5. Významné osobnosti obce:

Juraj Selepčéni Pohronec, František Palacky, Štefan

Ambózy Migazzi

5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Materská škola vo Vieske nad
Žitavou
-

Do MŠ nastúpilo k začiatku školského roka 2018/2019 14 detí. Z toho 3 deti
predškolského veku, ktoré ukončili predprimárne vzdelávanie.

5.2. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby zabezpečuje obec. Poskytuje donášku obedov, liekov a potravín.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na rozšírenie sociálnych služieb ..
5.3. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujú pracovníci obecného úradu spolu
s materskou školou a Klubom Jednoty dôchodcov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na zachovanie tradičných kultúrnych a spoločenských

aktivít

realizovaných v obci.
5.4. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Ing. Juraj Mladý AUTOCENTRUM

-

Weigela s.r.o

-

Kaderníctvo Hudecová Žaneta,
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-

Bufet Midy, Alžbeta Klimanová,

-

Stolárstvo Hudec s.r.o,

-

SABSTAV s.r.o. Radoslav Šabík

-

Autoklampiarstvo Igor Turček,

-

PF servis s.r.o. Marek Černák

-

MH –Hudec s.r.o.

-

Foto Re print, s.r.o.

-

Bigson, s.r.o.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

SHR Ján Lévay

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na poskytovanie širšieho rozsahu služieb.

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
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

2019

bol

zostavený

ako

vyrovnaný/prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet
ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.05.2019 uznesením č.19/2019

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

387625,00

563578,00

225846,00
153935,00
7844,00

238191,00
153935,00
171452,00

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

409 250,13
237799,04
0,00
171451,09

99,83
100,00
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Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

387625,00

563578,00

406918,08

195775,00
162038,00
29 812,00

212499,00
307089,00
43990,00

213866,11
149069,13
43982,84

0,00

0,00

0,00

100,64
48,54
100,00

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
7.1. Majetok
AKTÍVA
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 31.12.2019
1651219,31
1634842,40

Skutočnosť
k 31.12.2018
1601833,12
1583763,80

1548870,15
85972,25
15195,21

0
1497791,55
85972,25
17649,92

1059,88

1592,16
0

7628,19
6507,14

10328,10
5729,66

1 181,70

419,40

Majetok sú aktíva, ktoré obec vytvorila vďaka investovaniu do majetku. V roku 2019 obstarala
majetok – Multifunkčné ihrisko

v hodnote 1470190,13 EUR. Na ďalšie obdobie pripravila

projektové dokumentácie na výstavbu chodníka v hodnote 2050,00 EUR.

V aktívach sa jej

nachádzajú cenné papiere vodárenskej spoločnosti v hodnote 85972,25. Ku koncu účtovného
obdobia disponovala s finančnými účtami vo výške 6507,14 EUR. V obežnom majetku –
v zásobách sú pohľadnice obce, skladačky, brožúre, kukanádoby ale aj vlastná aktivácia majetku
– postieľky do MŠ.
7.2. Zdroje krytia
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Pasíva
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 31.12.2019
1651219,31
827350,99

Skutočnosť
k 31.12.2018
1601833,12
854392,50

827350,99
426508,08

854392,50
291376,78

2 271,73

2471,73

198237,45
15512,87
210486,03
397360,24

202779,24
12921,357
73204,46
456063,84

Vlastné imanie, ktoré nám hovorí o tom aká časť majetku pochádza z vlastných zdrojov,
pozostáva z hodnoty 827 350,99 EUR. Týmito prostriedkami je krytý majetok z vlastných
zdrojov. Záväzky máme vo výške 426508,08 EUR. Tieto prostriedky sú tvorené hlavne
z bankových úverov vo výške 210486,03 EUR. Bankový úver vo výške 139685,57 je prijatý na
pokrytie investícií z eurofondov . Krátkodobé záväzky sú voči zamestnancom a poisťovňam,
daňovému úradu. Dlhodobým záväzkom je záväzok voči ŠFRB vo výške 197415,95 EUR.

7.3.Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k31.12 2019

1666,80
5961,39

Zostatok
k31.12 2018

7686,10
2642,00

7.4.Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k31.12 2019

426508,08

Zostatok
k31.12 2018

291376,78

Horeuvedené údaje sú výsledkom účtovného výkazu súvahy. Poskytujeme informácie za
sledované obdobie ale aj za predchádzajúce.
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8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ

Prima banka
Slovensko
Prima banka
Slovensko
ŠFRB
Prima banka

Účel

Úver Dexia
Úver 1200317
DOM51
Úver
Úver multif.ihr.

Ročná splátka
istiny
za rok 2019

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019

Zostatok
úveru (istiny)
k31.12.2019

28697,13

1286,50

58524,46

2023

4596,00

304,39

12276,00

2022

10689,71
-

1883,89
57,78

180562,83
139685,57

2035
2023

Rok
splatnosti

9. Hospodársky výsledok
Obec Vieska nad Žitavou nepodniká a preto nevykazuje HV z podnikateľskej činnosti.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

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
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií

Skutočnosť k31.12.2019

237799,04
237799,04

213853 ,28
213853,28
23932,93
0
0
149069,13
149069,13
-149 069,13
-125123,37
-125123,37
171451,09
43982,84
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127468,25
409 250,13
406 905,25
2344,88
2 344,88
0

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:

a/ Obec prijala bežný transfer zo ŠR na:
Poskytovateľ

-1-

ŠR

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Voľby
Predškoláci
REGOB
Register adries
Životné prostredie
Stavebný poriadok - SSÚ
Pozemné komunikácie
Dotácia na stravu

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

1194,14
510,00
150,48
22,80
42,63
595,54
19,70
748,80

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

956,31
510,00
150,48
22,80
42,63
595,54
19,70
506,40

237,83
0
0
0
0
0
0
242,40

-5-

b/ Transfer od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR -3000,00 EUR – podpora DHZ v obci
c/
VÚC

NSK Nitra
NSK Nitra

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

1100,00
900,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1100,00
900,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
0
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10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec neposkytovala zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č......
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
10.3. Významné investičné akcie v roku 2019
-

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
Multifunkčné ihrisko

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:2020-2022
-

Oprava povrchu vozovky s rekonštrukciou mosta pri č. d. 1

-

Protipovodňové opatrenia

-

Wifi pre Teba

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec 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 vedie súdny spor voči Arborétu Mlyňany SAV o výške nájmu.

Vypracoval: Mgr. Monika Badová

Schválil: Štefan Mladý,
starosta obce

Vo Vieske nad Žitavou, 12.3.2019
Prílohy:



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