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1. Profil obce 
 

Prvá písomná zmienka o obci:  

 
Obec sa prvýkrát spomína r. 1345 pri súpise chotára Novej Bane spolu s Veľkou 

Lehotou ako „Nová plantátio Wulgariter Lehota dicta“. Ale osídlenie bolo založené v rámci 
poslednej vnútornej kolonizačnej vlny na začiatku 14. stor. Založenie obce sa pripisuje oligarchovi 
Matúšovi Čákovi, na ktorého panstve vzniklo viacero osídlení s názvom „Lehota“. Obyvatelia 
klčovaním lesov získavali pôdu a pasienky (tento proces pokračoval aj v 20. stor.).  

Prvá priama písomná zmienka o obci pochádza z r. 1388 v listine vydanej v Bude pod 
menom „Kys Lyhota“, v ktorej Ladislavovi, synovi Petra Sarov, vojakovi kráľa Žigmunda a 
vlastníka hradu Hrušov, dala kráľovná Mária do výmeny hrad Levice s niekoľkými obcami 
Hontianskej župy. Medzi nimi je spomenutá aj Malá Lehota (Kys Lehota). Vôbec hrad Hrušov 
kráľ Žigmund často dával do súkromných rúk, medzi ktorými nachádzame aj také mená ako 
Ladislav z Opole, palatín Leustach Jolsvai, bratia Kanizsaiovci a od r. 1423 vplyvný gemerský rod 
Bebekovcov. V nepokojnej dobe po smrti kráľa Alberta Bebekov kastelán Ján Gyurko kráľovský 
hrad sprvu vydal do rúk Jiskrovej rote a r. 1446 za 1000 zlatých protiprávne predal Kolomanovi 
Kistapolcsányimu. Po jeho smrti sa vdova Dorota vydala za kráľovského úradníka Pavla 
Szelcsényiho a panovník im dal hrad Hrušov ako svadobný dar. Po Szelcsényiho smrti sa hradné 
panstvo stalo majetkom rodu Záblathyovcov. Veľmi ťažko prístupná kopaničiarska obec sa r. 
1468 spomína ako Pwszta Lehota. R. 1536 obec mala 3 porty. R. 1554 sa toto panstvo stalo 
vlastníctvom rodu Kistapolcsányiovcov a pripojili ho k panstvu Topoľčianky. R. 1611 sa po 
vymretí rodu panstvo dostalo do rúk rodiny Petheoovcov. Jeho dcéra Anna sa vydala za 
krajinského sudcu Pavla Rákoczyho a tak sa panstvo spolu aj s Malou Lehotou dostalo do majetku 
tejto slávnej rodiny.  
 
 

Identifikačné údaje: 
 
Názov: Obec Malá Lehota 

Adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 966 42  Malá Lehota, s. č. 383 

Tel. a fax: 045/6897519 

e-mail: obecmalalehota@nbsiet.sk 

web: www.malalehota.ocu.sk 

Okres: Žarnovica 

Kraj: Banskobystrický 

IČO: 00320862 

DIČ: 2021111444 

Právna forma: právnická osoba 

Deň vzniku: 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: 2284 ha 

Počet obyvateľov k 31.12.2012: 918 

 

mailto:obecmalalehota@nbsiet.sk
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Stav obyvateľstva obce Malá Lehota k 31.12.2012 podľa vekových skupín 
 

 Muži Ženy Spolu 

Deti do 18 rokov 79 64 143 

z toho deti do 15 rokov 63 51 114 

Ostatní obyvatelia 395 380 775 

Spolu k 31.12.2012 474 444 918 

     
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 
 
Symboly obce: 

 
erb obce    vlajka obce    pečať obce 

                                                                 
 

Erb obce Malá Lehota má túto podobu: V červenom štíte zo zlatého oblého vŕška vyrastá 
strieborný zlatolistý dub s tromi striebornými žaluďmi, po stranách kmeňa stoja dve strieborné 
odvrátené sekery so zlatými poriskami. 
 
Vlajka obce Malá Lehota pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/10), červenej 
(3/10),  žltej (2/10), červenej (3/10) a  bielej (1/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená 
tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. 
 
Pečať obce Malá Lehota je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC MALÁ 
LEHOTA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi 
o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. 
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2. Orgány obce 
 
- Obecné zastupiteľstvo  
- Starostka obce 
 
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, 
ktoré sa konali v roku 2010 na obdobie 4 rokov v počte 7. 
Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 Anton Hubač – zástupca starostu obce 

 Mgr. Soňa Petlušová  

 Maroš Tisovský  

 Jozef Toma 

 Maroš Pacalaj 

 Pavel Blaška  

 Ing. Vladimír Baranec 
 
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života obce. 

Zasadnutia sa konali v dňoch 10.02., 08.06., 27.09. – nebolo uznášania schopné, 30.09., 14.12. 
Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním 
zasadnutia. Každé zasadnutie bolo verejné. 
 
Starostka obce: Marta Tisovská 
 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostky obce, 
zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje 
starostka obce. 
 

Vnútorný kontrolný orgán - Hlavný kontrolór obce 
Ing. Ľudmila Rumanková zvolená do funkcie od 13.5.2011 na obdobie 6 rokov. V roku 
2012 hlavná kontrolórka pracovala v zmysle plánu práce o kontrolnej činnosti schváleného 
obecným zastupiteľstvom. 
 

Komisie  
OZ má zriadené  komisie: 
 

 Komisia finančná a správy majetku, 

 Komisia výstavby, investícií, životného prostredia, sociálnych vecí a verejného poriadku, 

 Komisia pre kultúru, mládež a šport, 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov. 

  
 

3. Personálne zabezpečenie obce 
Počet stálych zamestnancov Obecného úradu v Malej Lehote sa z dlhodobého hľadiska 

nemení. 
Organizačná štruktúra zostáva dlhoročne v zložení: 
-  na plný úväzok: starostka obce, ekonómka a účtovníčka, referentka, vodič – údržbár 
- na kratší úväzok: hlavná kontrolórka obce (úväzok 0,10), upratovačka a organizátorka aktivačnej 
činnosti (samostatne úväzok 0,27 upratovačka a 0,53 organiz. aktiv. činnosti) 
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Počet v osobách
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vek vek
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Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia a veku

ženy vek 20-40

ženy vek 40-60

muži vek 20-40

muži vek 40-60

Počet zamestnancov obecného úradu k 31.12.2012: 6 fyzických osôb. 

Počet zamestnancov podľa pohlavia a veku 

ženy 

v
e

k
 

20-40 2 
40-60 3 

muži 

v
e

k
 

20-40 1 
40-60 0 

 

 
Obec zároveň dáva možnosť dlhodobo nezamestnaným pracovať na aktivačných službách, 

resp. menších obecných službách pre obec - prostredníctvom §-u 52 zákona o službách 

nezamestnanosti. Tieto osoby sa starali o verejné priestranstvá (park, cintorín, miestne 

komunikácie, upratovanie okolo veľkokapacitných kontajnerov, upratovanie obecných priestorov 

a iné práce podľa potreby). Časť nákladov na výkon tejto činnosti bola uhrádzaná prostredníctvom 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici z prostriedkov Európskeho sociálneho 

fondu a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.  

 

 

4. Zaujímavosti z histórie a súčasnosti obce: 
 

Osudy obce v časoch tureckej okupácie neboli radostné. Ľudia sa v okolitých horách 
skrývali pred Turkami a útlakom zemepánov a zaoberali sa hlavne pastierstvom a 
drevorubačstvom, čo im predsa dávalo možnosť obživy. Až na konci 17. a začiatkom 18. stor. v 
časoch stavovských protihabsburgských povstaní (do r. 1711) sa sem húfne sťahujú vojenskí 
zbehovia, zbojníci a roľníci utekajúci z okolitých panstiev. Prichádzali sem Slováci, Maďari a 
Nemci, ako to dosvedčujú názvy jednotlivých štálov. Preto je obec zapísaná ako Malá Lehota, Kis 
Lehota a Klein Hai.  

V r. 1717 tu bolo 17 daňovníkov, 2 mlyny a krčma. Obec sa vzmáhala a vynikajúci uhorský 
štatistik András K. Vályi r. 1799 opísal obec takto: „Lehota, Malá a Veľká Lehota. Dve dediny v 
Tekovskej župe. Zemepánom Malej Lehoty je panstvo grófov Keglevichovcov a Koháryovcov, 
Veľkej Lehoty zas banskobystrický biskup. Obyvatelia sú katolíkmi, ležia od Novej Bane 
(Királyhegy) na jednu míľu, pôdy v chotári sú obstojné, lesy sú užitočné, pasienkov je dostatok, 
pôdy sú horské.“ 
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 Centrom obce sa postupne stával Domčekov štál. R. 1828 tu bolo 102 domov, žilo 641 
obyvateľov. Obec tvorilo 11 štálov – nemecká verzia lazu či kopanice – (Blaskoviza, Gleun, 
Hontzagi, Landeszmann, Paczalay, Schuster, Valuch a iné). Na konci 19. stor. sú tu zaznačené 
nasledovné štále – Blaska, Debnár, Domček, Hubač, Hucovcy (Hucócy), Hudec, Jazvinsky, 
Kopanica, Pacalay, Paulov, Petlus, Rajnoha, Smihňár, Šajba, Toma, Udička, Zimmermann (neskôr 
Závoz). V podstate je situácia podobná aj dnes.  

Život v lone lesov bol vždy ťažký. Obyvatelia obce ťažko pracovali na nie príliš úrodných 
políčkach a v okolitých lesoch. Samozrejme dôležitou súčasťou zabezpečovania živobytia pre 
rodinu bolo aj pasene dobytka či oviec. Vypuknutie II. svetovej vojny prinieslo aj tunajšiemu 
občanovi iba utrpenie a žiaľ, na jej bojiskách padlo 42 a v Nemecku pracovalo vyše 200 
Malolehoťanov. Vojna sa tu skončila 30. marca 1945, keď sem vpochodovali rumunskí vojaci. 
Zanedlho bolo založené MNV a od r. 1948 sa Malá Lehota menila na sociálnu dedinu.  
 

Kultúrne pamiatky: 
 

Najhodnotnejšou pamiatkou obce je klasicistický rímskokatolícky kostol Narodenia 

Panny Márie postavený r. 1820 na štále Domčeky. Budova svojmu poslaniu slúžila do septembra 
1999. Kostol je jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, ktorá bola prístavbou 
rozšírená na pôdorys s tvarom L. Nástenné maľby z r. 1964 sú dielom maliara Jána Tonku. 
Klasicistický hlavný oltár pochádza z čias stavby kostola a dnešný ústredný obraz Narodenia 
Panny Márie je dielom J. Šinkoviča z rokov 1975 – 1976 (jeho dielom je viacero kostolných 
obrazov). Na oltári je socha Madony, po stranách plastiky cherubínov. Je zvláštne, že pôvodný 
klasicistický ústredný oltárny obraz Narodenia Panny Márie je zavesený pri novšom vchode do 
kostola, hoci je oveľa krajší a hodnotnejší ako dnešný. Krížová cesta je dar farského úradu vo 
Vysokej pri Banskej Štiavnici z r. 1964. Púťová zastávka z 2. polovice 19. stor. má obraz sv. 
Barbory. Klasicistický organ z 1. polovice 19. stor. bol sem dodaný r. 1890 z iniciatívy farára 
Martincseka a r. 1964 bol nahradený novým. Vo vežičke sú zavesené dva bronzové zvony, ktoré r. 
1924 dali tunajší veriaci odliať u R. Manouška a spol. v Brne ako náhradu za zvony zničené spolu 
s vežičkou, ktorá za I. svetovej vojny dostala plný zásah.  
Nový moderný rímskokatolícky kostol Panny Márie Matky Cirkvi bol postavený v rokoch 1993 – 
1999 za prispenia tunajších farníkov a zahraničia podľa plánov architekta J. Ďurku, ktorého 
základy posvätil arcibiskup Ján Sokol. Interiér kostola je dielom P. Hermana z Trnavy. Posviacka 
kostola sa konala 16. októbra 1999. V strede priečelia modernej stavby zložitého pôdorysu je 
predstavaná štvorcová veža. V kostole je pamätná tabuľa z čierneho mramoru, ktorú r. 1990 
požehnal pápež Ján Pavol II. Druhú tabuľu požehnal arcibiskup Ján Sokol. Zaradenie kostola je 
moderné a jednoduché.  
Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny pilierového tvaru v miestnom cintoríne bol postavený r. 
1946 a opravený r. 1996. Na mramorovej tabuli jednoduchého pomníka je vyrytých 12 mien obetí 
I. svetovej vojny a 42 mien obetí II. svetovej vojny. Na vrchole pamätníka je osadená plastika 
vojenskej prilby a novšie aj malý kríž. 
 

Ľudová architektúra:  

Do dnešných dní sa ľudová architektúra štálov zachovala dosť útržkovite, napriek tomu 
dáva dosť jasnú predstavu, ako sa behom stáročí vyvíjala. V Rajnohovom štále sa nachádza 
typický dom č. 286, ktorý bol postavený r. 1942 a vychádza z tunajších typických vzorov ľudovej 
architektúry. Sú v ňom tri obytné miestnosti (predná čistá izba, pitvor a zadná izba). Dom je do 
dvora obrátený podstením. K nemu sa primkýna hospodárska budova a viacero samostatných 
stavieb stojí vo dvore. V Debnárovom štále dom č. 217 je do dvora otvorený pilierovou chodbou a 
v nike na priečelí so secesnou úpravou je umiestnená soška Nepoškvrnenej Panny Márie. Je to 
typický dom pre túto oblasť. Viaceré dvojosové domy boli stavané na svahu a preto na priečelí sú 
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poschodové s priamym vstupom z predzáhradky do pivnice. Takýto dom reprezentuje objekt č. 

174 v Palacajovom štále. Podobný dom č. 137 má secesnú úpravu priečelia. Priečelia niektorých 
domov sú zakončené murovanými trojuholníkovými štítmi. Domy za I. ČSR boli poistené u 
Banky Slávie, tak ako to hlásajú tabuľky na niektorých domoch (napr. Pacalajov štál č. 158). V 

Hubačovom štále sa pri dome č. 94 zachoval pozoruhodný jednoosový kamenný dom s jednou 
obytnou izbou stavaný na predkom svahu, preto je dole priamy vstup do pivnice. V súčasnosti je 
to najpozoruhodnejší dom Malej Lehoty, ktorý by sa v pôvodnom stave mal zachovať aj pre 
budúcnosť. V Pavlom štále sa zachoval pôvodný malý dom č. 29, v nike priečelia soška patróna 
chýba. Vedľa objektu sa zachovala typická drevenička s jednou izbou, charakteristická pre štále. 
Mala by sa zachovať pre budúce generácie.V Rajnohovom štále sa zachovala pozoruhodná 
kolesová studňa vykladaná kameňmi a krytá drevenou nástavbou. Pozoruhodné sú náhrobné kríže 
z 19. stor. vyrobené z jedného kusa dreva, na začiatku 20. stor. už z dvoch kusov. Na týchto 
krížoch je charakteristická geometrická výzdoba. Sú tu aj liatinové a kamenné náhrobné kríže. 

Aktivity obce: 

 
V rokoch 1950 – 1954 bol vybudovaný vodovod Debnárovho štálu, r. 1956 sa začal stavať 

nový kultúrny dom, bola zriadená predajňa potravín a pohostinstva v Rajnohovom štále. V rokoch 
1963 bol vybudovaný vodovod do Rajnohovho štálu a začalo sa budovať verejné osvetlenie (do r. 
1973). R. 1966 sa začala výstavba štátnej cesty z Brodu k MNV, r. 1971 sa začala I. etapa 
budovania celo obecného vodovodu. Komplexne ukončený bol r. 2000 s vybudovaním 
doplňujúceho vodovodného zdroja. Do obce bol zavedený telefón, vybudovaný miestny rozhlas. 
R. 1973 bol v Hubačovom štále postavený lyžiarsky vlek. V rokoch 1974 – 1978 bola postavená 
budova požiarnej zbrojnice a pošty, r. 1975 bola zriadená drobná prevádzkareň pri MNV (zrušená 
r. 1990), v rokoch 1976 – 1982 bola postavená nová budova nákupného strediska a závodu 
verejného stravovania a bola zahájená rekonštrukcia kultúrneho domu. V rokoch 1978 – 1979 bola 
postavená nová budova domu smútku. Spevňovali sa cesty (ich výstavba trvá dodnes), v rokoch 
1982 – 1983 bola postavená nadstavba zasadačky MNV, v rokoch 1985 – 1987 bola postavená 
budova predajne v Adamcovom štále. R 1991 bola dokončená rekonštrukcia zdravotného 
strediska, otvorené bolo r. 1995 a od r. 1996 praktický lekár ordinuje aj tu. Bola zosilnená 
elektrická sieť (do r. 2000), v celej obci zavedená telefónna sieť (1996 – 1998), bol regulovaný 
potok v Adamcovom štále, r. 1997 sa začalo s úpravami terénu na obecný park. V r. 2000 sa 
vybudovalo športové ihrisko všestranného využitia s asfaltovým povrchom. V rokoch 2001 – 2002 
bol rozšírený miestny cintorín a vybudované jeho nové oplotenie. 
V roku 2010 obec zrekonštruovala budovu starej základnej školy / nocľaháreň SAD/, miestne 
komunikácie, postavila chodník pri miestnom parku, chodník v miestnom cintoríne, nové 
oplotenie Základnej školy s materskou školou v Malej Lehote (doteraz neoplotená časť). Ďalej sa 
vykonali udržiavacie práce na budove domu smútku, opravilo sa staré oplotenie ZŠ s MŠ, 
vymenili sa okná a dvere na bývalej rímskokatolíckej škole (s.č.458), vchodové dvere kultúrneho 
domu a obecného úradu, opravila sa strecha na budove pošty. Obec získala prevodom Hasičské 
vozidlo KAROSA na základe Darovacej zmluvy č.HZUB-522-5/2010. 
V roku 2011 bola v dňoch 26.09.2011-05.10.2011 odstránená budova Štátnej ľudovej školy s. č. 
459 na základe právoplatného povolenia na odstránenie stavby, potvrdenie o odstránení stavby zo 
dňa 23.11.2011.  
V roku 2012 sa zrealizoval projekt „Rekonštrukcia Obecného úradu a Domu kultúry v obci Malá 
Lehota“ (okrem výmeny strešnej krytiny).  
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Inštitúcie v obci 

1. Základná škola s materskou školou Malá Lehota 

Rozpočtová organizácie Obce Malá Lehota 
Riaditeľka: Mgr. Erika Priclová 
Tel. č.: 045/6897618 
e-mail:  
web: zsmalale.edupage.org 
Počet žiakov: 81 (ZŠ 66 + MŠ 15) 
Jej súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň. 

2. Slovenská pošta a. s. 

 
PSČ Malá Lehota: 966 42  
Tel. č.: 045/6897610 
 

3 . Zdravotné ambulancie  

a) MUDr. Juraj Drinka : lekár pre dospelých, 966 42  Malá Lehota č. 383, tel. č. 
0917506214 
 
b) MUDr. Vladimír Ostatník: lekár pre deti a dorast, 966 42  Malá Lehota č. 383, detská 
poradňa 
 
 
5. Obchodné prevádzky v obci 
 
a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom: 

– Potraviny JEDNOTA, 96 42 Malá Lehota Blaškov št. 
– Potraviny JEDNOTA, 96 42 Malá Lehota Adamcov št. 
– Potraviny JEDNOTA, 96 42 Malá Lehota Rajnohov št. 
– Potraviny U DANIELY, 96 42 Malá Lehota  Blatina. 

 
b) Obchody s priemyselným tovarom: 

– Obchod s priemyselným tovarom – Presso Market - Maroš Tisovský,                      
96 42 Malá Lehota Blaškov št. 

 
c) Reštaurácie a pohostinstvá: 

– Pohostinstvo Presso Market – Maroš Tisovský, 96 42 Malá Lehota Blaškov št. 
 
d) Ostatné prevádzky: 

– POĽAN, s. r. o. , Nová Baňa, poľnohospodárska činnosť 
 

Ciele obce 
 

Z hľadiska budúcich cieľov Obec Malá Lehota 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 
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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. 

 

5. Financovanie a majetok obce 
 

Obec Malá Lehota je samostatný územný samosprávny a správny 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 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 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. 
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Názov

Schválený                         

v €

 Po poslednej úprave v 

€

Bežné príjmy 329 500 369 144

Bežné príjmy ZŠ s MŠ 3 000 4 261

Spolu bežné príjmy 332 500 373 405

Kapitálové príjmy 0 0

Kapitálové príjmy ZŠ s MŠ 0 0

Spolu kapitálové príjmy 0 0

Príjmové  finančné operácie 46 540 156 340

Celkom príjmy 379 040 529 745

Bežné výdavky 145 205 159 625

Bežné výdavky ZŠ s MŠ 164 575 190 194

Spolu bežné výdavky 309 780 349 819

Kapitálové výdavky 69 260 179 926

Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ 0 0

Spolu kapitálové výdavky 69 260 179 926

Výdavkové  finančné operácie 0 0

Celkom výdavky 379 040 529 745

Prehľad finančnej situácie obce za rok 2012 

 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Obec v roku 2012 

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 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2011 uznesením č.59-A1/2011 

Rozpočet bol zmenený osemkrát: 

- prvá zmena na vedomie dňa 08.06.2012 uznesením č. 9- A2/2012 

- druhá zmena schválená dňa 08.06.2012 uznesením č. 11- A /2012 nepodpísané starostkou obce 

- druhá zmena schválená dňa 30.09.2012 uznesením č. 15- B /2012 

- tretia zmena na vedomie dňa 08.06.2012 uznesením č. 9– A2/2012 

- štvrtá zmena na vedomie dňa 30.09.2012 uznesením č. 15- A /2012 

- piata zmena na vedomie dňa 14.12.2012 uznesením č. 27- A /2012 

- šiesta zmena schválená dňa 14.12.2012 uznesením č. 27– B1/2012 

- siedma a ôsma zmena dňa 14.12.2012 uznesením č. 27– C /2012. 

Po poslednej úprave bol rozpočet nasledovný: 

Schválený rozpočet na rok 2012 a upravený rozpočet obce k 31. 12. 2012: 
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Upravený rozpočet obce k 31. 12. 2012: 

 

Názov

Upravený                          

v €

Schodok -                        

Prebytok +

Bežné príjmy 373 405 bežný rozpočet

Bežné výdavky 349 819 23 586

Kapitálové príjmy 0 kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky 179 926 -179 926

Príjmové  finančné operácie 156 340 Finančné operácie

Výdavkové  finančné operácie 0 156 340

Celkom príjmy 529 745 celkový rozpočet

Celkom výdavky 529 745 0  
 
Kapitálové výdavky sú kryté: 

- prebytkom bežného rozpočtu vo výške 23 586  €. 

- príjmovými finančnými operáciami vo výške 156 340 € 

 

 

 

Prehľad príjmov a výdavkov obce podľa kódu zdroja – plnenie k 31.12.2012: 

 
Kľúč: 
111 – štátny rozpočet 
11T1, 11T2 – z ESF + spolufinancovanie zo ŠR 
41 – vlastné príjmy obce 
11H – z rozpočtu VUC 
46 – z rezervného fondu obce a z ostatných fondov obce 
72 – granty, dary 
 
 
 

kód zdroja 
Príjmy v € Výdavky v € 

Obec ZŠ s MŠ Spolu Obec ZŠ s MŠ Spolu 

111 154 864,29   154 864,29 4 796,29 150 068,00 154 864,29 

11T1, 11T2 497,74   497,74 438,64   438,64 

41 213 956,06 4 261,05 218 217,11 155 999,35 40 123,99 196 123,34 

11H 1 378,00   1 378,00 1 378,00   1 378,00 

46 155 897,20   155 897,20 155 897,20   155 897,20 

72 649,20   649,20 649,20   649,20 

mimorozpočtové 
pohyby   11 562,35 11 562,35   11 494,58 11 494,58 

Spolu 527 242,49 15 823,40 543 065,89 319 158,68 201 686,57 520 845,25 
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Príjmy
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Výsledok hospodárenia obce za rok 2012: 

 
Výsledkom hospodárenia obce za rok 2012 je schodok rozpočtu obce v sume 133 744,33 € 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 z. n. p. bol krytý finančnými 
prostriedkami z  rezervného fondu 133 744,33 €. 
  
Zostatok  finančných operácií v sume  22 152,87 €, bol prevedený do rezervného fondu 
(Uznesenie  OZ 31.05.2013 ). 
 

 
 

Názov Skutočnosť rozpočtu k 

31.12.2012

Schodok -                        

Prebytok +

Bežné príjmy 375 561,79 bežný rozpočet

Bežné výdavky 332 111,44 43 450,35

Kapitálové príjmy 0,00 kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky 177 194,68 -177 194,68

Príjmové  finančné operácie 155 897,20 Finančné operácie

Výdavkové  finančné operácie 0,00 155 897,20

Celkom príjmy 531 458,99 celkový rozpočet

Celkom výdavky 509 306,12 22 152,87  
 

 
 

Stav finančných prostriedkov obce k 31. 12. 2012 v € 

 
Pokladnica                                                                                                                       768,43 € 
Peniaze na ceste /bankový prevod/                                                                                   - 1,86 € 
Bežný účet VÚB                                                                                                         21 352,29 € 
Účet sociálneho fondu  VÚB                                                                                           113,73 € 
Bežný účet na dotácie od KŠÚ  VÚB                                                                                16,00 € 
Bežný účet na dotácie zo ŠR VÚB                                                                                    16,00 € 
Účet rezervného fondu VÚB                                                                                            443,25 € 
Účet fondu opráv a údržby majetku VÚB                                                                                 0 € 
 
Zostatok prostriedkov na bežných účtoch (bez prostriedkov peňažných fondov) k 31.12.2012 
spolu vo výške 22 150,86 €.  
Suma 2,01 € nevyčerpaných finančných prostriedkov originálne kompetencie ZŠ s MŠ Malá 
Lehota bola prevedená na účet obce dňa 29.01.2013. 

 
 

Obec vo svojom finančnom majetku eviduje akcie Stredoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., Banská Bystrica v hodnote 206 448 €. Okrem týchto akcií obec nenadobudla 
žiadne iné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani iné cenné papiere a finančný majetok. 
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Stav a vývoj dlhu obce k 31.12.2012: 
 
K 31.12.2012 Obec Malá Lehota nevykazuje žiaden dlh z návratných zdrojov financovania. 

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky: 
- ostatné krátkodobé rezervy    3 026,96 € 
-  záväzky zo sociálneho fondu  111,89 € 
- voči dodávateľom     1 417,40 € 
- iné záväzky / za zamestnancov/  12,94 € 
- voči zamestnancom     2 767,81 € 
- ostatné záväzky voči zamestnancom  224,00 € 
- zúčtovanie voči poisťovniam   1 725,98 € 

 -   ostatné priame dane 294,35 € 
 
Obec v roku 2012 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 
 
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 
 
Obec v roku 2012 neposkytla žiadne záruky. 
 
Obec Malá Lehota v r. 2012 nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj. 
 

 

6. Vybrané ukazovatele 
 

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 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 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. 

Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, 

zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. 

Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia 

individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou 
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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, 

- kontrolu 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 Malá Lehota od 1.1.2009 účtuje v mene euro. 
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SÚVAHA 

Označ
enie STRANA AKTÍV  (NETTO) 

Číslo 
riadku 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie Index 

a b c 2012 2011 12/11 

  1 1 595 317,42 1 601 519 1,00 

A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024 2 1 548 969,27 1 429 950 1,08 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (r. 004 až 010) 3 0 0 - 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) 11 1 342 521,27 1 223 502 1,10 

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) 24 206 448 206 448 1,00 

      

B. 
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 
+ r. 085+ r. 098 + r. 104 33 44 356,08 169 509 0,26 

B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039) 34 3 933,50 660 5,96 

B.II. 
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 
súčet (r. 041 až r. 047) 40 4 526,49  6 280 0,72 

B.III Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) 48 0 0 - 

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) 60 13 183,76 7 513 1,75 

B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 85 22 712,33 155 056 0,15 

B.VI. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 
súčet (r. 099 až r. 103) 98 0 0 - 

B.VII. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109) 104 0 0 - 

      

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113) 110 1 992,07 2 060 0,97 

D. 
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice 
(účtová skupina 20) 114 0 0 - 

 
      

Označ
enie 

STRANA PASÍV 
Číslo 
riadku 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Index 

a b c 2012 2011 12/11 

 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + 
r. 180 + r. 183 115 1 595 317,42 1 601 519 1,00 

A. Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123 116 1 172 716,32 1 151 580 1,02 

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117 0 0 - 

A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120 0 0 - 

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 1 172 716,32 1 151 580 1,02 

A.III.1. 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov (+/– 428) 124 1 151 583,47 1 121 794 1,03 

2. 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) 
r. 001 - (r. 117 + r. 120 + 125 21 132,85 29 786 0,71 

B. 
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + 
r. 173 126 9 581,33 7 759 1,23 

B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 3 026,96 1 595 1,90 

B.II. 
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 
súčet (r. 133 až r. 139) 132 0 0 0,00 

B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 111,89 176 0,64 

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 6 442,48 5 988 1,08 

B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173 0 0 - 

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 413 019,77 442 180 0,93 

D. 
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice 
(účtová skupina 20) 183 0 0 - 
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

Č. účtu 
alebo 

skupiny 
Náklady 

Číslo 
riadku 

Bežné 
účtov. 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účt. Obdobie 
Index 

a b c 2012 2011 12/11 

50 Spotrebované  nákupy - materiál, energie 1 27 139,51 19 434 1,40 

51 Služby-opravy a udrž., cestov., na reprez. a os. sl. 6 36 357,68 35 906 1,01 

52 Osobné náklady  11 67 160,81 60 414 1,11 

53 Dane a poplatky  17 59,10 1 759 0,03 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  21 3 711,60 6 498 0,57 

55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. čin. 29 61 095,38 62 700 0,97 

Náklady spolu z prevádzkovej činnosti - 195 524,08 186 711 1,05 

562 Úroky - platené 42 0 2 207 - 

563 Kurzové straty 43 0 0  0 

568 Ostatné finančné náklady  47 2 739,79 2 908 0,94 

Náklady spolu z finančnej činnosti - 2 739,79 5 115 0,54 

57 Mimoriadne náklady  49 0 0 0 

Náklady spolu z mimoriadnej činnosti - 0 0 0 

584 Náklady na tran. z roz. obce alebo z rozp. VUC 58 40 377,67 38 575 1,05 

586 Nákl.na tran. z rozpočtu obce alebo z roz.VUC 60 916,42 1 534 0,60 

Náklady spolu z činnosti samosprávy - 41 294,09 40 109 1,03 

Náklady celkom 64 239 557,96 231 935 1,03 

Č. účtu 
alebo 

skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok 

hospodárenia 

Číslo 
riadk

u 

Bežné 
účtov. 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účt. Obdobie 
Index 

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov  79 215 361,48 210 252 1,02 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti  83 2 909,79 6 735 0,43 

65 Zúčt. rezerv a opravných položiek z prev. čin. 90 1 594,67 3 170 0,50 

Výnosy spolu z prevádzkovej činnosti - 219 865,94 220 157 1,00 

662 Úroky 102 110,80 60 1,85 

663 Kurzové zisky 103 0 0 0,00 

Výnosy spolu z finančnej činnosti - 110,80 60 1,85 

67 Mimoriadne výnosy  109 0 0 0,00 

Výnosy spolu z mimoriadnej činnosti - 0 0 0 

693 Výn. sam.. z bež. tran.. zo ŠR a od iných sub. VS 127 6 590,88 7 448 0,88 

694 Výn.sam. z kapit. tran. zo ŠR a od iných subj. VS 128 29 233,84 29 998 0,97 

697 Výn. sam. z bež. tran. od . subjektov mimo VS 131 649,20 229 2,83 

699 Výnosy samos. z odvodu rozpočtových príjmov 133 4 261,05 4 115 1,04 

Výnosy spolu z činnosti samosprávy - 40 734,97 41 790 0,97 

Výnosy spolu  134 260 711,71 262 007 1,00 

Výsl. hospod. pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-) 135 21 153,75 30 072 0,70 

591 Splatná daň z príjmov 136 20,90 286 0,07 

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0 0 0  

Výsl. hospod. po zdanení r.135 mínus(r. 136,r. 137) (+/-) 138 21 132,85 29 786 0,71 
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7. Rozdelenie výsledku hospodárenia 
 
 

 
 

Výsledok hospodárenia pred zdanením                     
(r. 134 mínus r. 064) (+/-) 

21 153,75 30 072 - 0,48 

591 Splatná daň z príjmov 20,90 286 23,83 

595 Dodatočne platená daň z príjmov 0 0 0,00 

Výsledok hospodárenia po zdanení                            
r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) 

21 132,85 29 786 - 0,47 

 
 

Účtovný výsledok hospodárenia Obce Malá Lehota v r. 2012 je zisk vo výške 21 132,85 €. 

Nakoľko obec netvorí zákonný rezervný fond, nevypláca dividendy a iné podiely zo zisku, 

výsledok hospodárenia vo výške 21 132,85 € bude zúčtovaný do nevysporiadaného výsledku 

hospodárenia minulých rokov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náklady spolu z prevádzkovej činnosti 195 524,08 186 711 1,05 

Výnosy spolu z prevádzkovej činnosti 219 865,94 220 157 1,00 

VH z prevádzkovej činnosti 24 341,86  33 446  0,73 

Náklady spolu z finančnej činnosti 2 739,79 5 115 0,54 

Výnosy spolu z finančnej činnosti 110,80 60 1,85 

VH z finančnej činnosti - 2 628,99  - 5 055  0,52  

Náklady spolu z mimoriadnej činnosti 0 0 0,00 

Výnosy spolu z mimoriadnej činnosti 0 0 0,00 

VH z mimoriadnej činnosti 0 0 0,00 

Náklady spolu z činnosti samosprávy 41 294,09 40 109 1,03 

Výnosy spolu z činnosti samosprávy 40 734,97 41 790 0,97 

VH z činnosti samosprávy - 559,12 1 681 -0,33 
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8. Konsolidované ukazovatele 
 
Konsolidovaná súvaha za Obec Malá Lehota a jej rozpočtovú organizáciu Základnú školu 
s materskou školou Malá Lehota 

Označenie STRANA AKTÍV  (NETTO) 
Číslo 
riadku 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúc

e účtovné 
obdobie 

Index 

a b c 2012 2011 12/11 

    1 1 614 562,04 1 618 135 1,00 

A. Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025 2 1 553 471,25 1 434 706 1,08 

A.I. 
Dlhodobý nehmotný majetok (r. 004 až 
011) 3 0 0   

A.II. 
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 
024) 12 1 347 023,25 1 228 258 1,10 

A.III. 
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 
032) 25 206 448 206 448 1,00 

            

B. 
Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050+ 
r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107 35 58 862,62 181 133 0,32 

B.I. Zásoby súčet (r. 037 až 041) 36 4 015,30 734 5,47 

B.II. 
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 
správy súčet (r. 043 až r. 049) 42 5 065,55 3 833 1,32 

B.III Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061) 50 0 0   

B.IV. 
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 
087) 63 13 183,76 7 513 1,75 

B.V. Finančné účty súčet (r. 089 až 100) 88 36 598,01 169 053 0,22 

B.VI. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106) 101 0 0   

B.VII. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112) 107 0 0   

            

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116) 113 2 228,17 2 296 0,97 

D. 
Vzťahy k účtom klientov štátnej 
pokladnice (účtová skupina 20) 117 0 0   

      

Označenie STRANA PASÍV 
Číslo 
riadku 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúc

e účtovné 
obdobie Index 

a b c 2012 2011 12/11 

  
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 
130 + r. 185 + r. 188 118 1 614 562,04 1 618 135 1,00 

A. 
Vlastné imanie súčet  r. 120 + r. 123 
+r.126+ r.129 119 1 171 470,41 1 150 671 1,02 

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122) 120 0 0   

A.II. Fondy súčet (r. 124 + r. 125) 123 0 0   

A.III. 
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 
až 128) 126 1 171 470,41 1 150 671 1,02 
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A.III.1. 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov (+/– 428) 127 1 150 674,61 1 120 668 1,03 

2. 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie (+/–)  r. 001 - (r. 120 
+r.123+r.127+r.129+r.130+r.185+r.188) 

128 20 795,80 30 003 0,69 

B. 
Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 
156 + r. 178 130 29 835,76 25 048 1,19 

B.I. Rezervy súčet (r. 132 až 135) 131 8 910,91 6 276 1,42 

B.II. 
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 
správy súčet (r. 137 až r. 143) 136 0 0 0,00 

B.III. 
Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + 
r.155) 144 192,18 245 0,78 

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177) 156 20 732,67 18 527 1,12 

B.V. 
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 
184) 178 0 0   

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187) 185 413 255,87 442 416 0,93 

D. 
Vzťahy k účtom klientov štátnej 
pokladnice (účtová skupina 20) 188 0 0   

 
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za Obec Malá Lehota a jej rozpočtovú organizáciu Základnú 
školu s materskou školou Malá Lehota 

Č. účtu alebo 
skupiny 

Náklady 
Číslo 

riadku 

Bežné 
účtov. 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účt. obdobie 
Index 

a b c 2012 2011 12/11 

50 Spotrebované  nákupy - materiál, energie 1 61 185,40 47 645 1,28 

51 
Služby - opravy a udržiavanie, cestovné, na 
reprezentáciu a ostatné služby 

6 52 426,07 48 479 1,08 

52 
Osobné náklady - mzdové, zákonné a ostat. 
poist., zákon. a ostat. sociál. náklady 

11 217 638,27 205 703 1,06 

53 
Dane a poplatky -  za uloženie odpadu, STK, 
emisné, kolky 

17 59,10 1 759 0,03 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  21 3 711,60 6 498 0,57 

55 
Odpisy, rezervy a opravné položky z 
prevádzkovej činnosti  

29 67 233,01 67 828 0,99 

Náklady spolu z prevádzkovej činnosti - 402 253,45 377 912 1,06 

            

562 Úroky - platené 42 0 2207 - 

563 Kurzové straty 43 0 0   

568 
Ostatné finančné náklady - positné zmluvy, 
bankové poplatky 

47 3 896,48 4 005 0,97 

Náklady spolu z finančnej činnosti - 3 896,48 6 212 0,63 

            

57 Mimoriadne náklady  49 0 0 - 

Náklady spolu z mimoriadnej činnosti - 0 0 - 

            

586 
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo 
z rozpočtuVUC 

61 916,42 1 534 0,60 

Náklady spolu z činnosti samosprávy - 916,42 1 534 0,60 

Náklady celkom 65 407 066,35 385 658 1,06 
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Č. účtu alebo 
skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok 
hospodárenia 

Číslo 
riadku 

Bežné 
účtov. 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účt. Obdobie 
Index 

60 Tržby za vlastné výkony  tovar 66 15 692,49 15 415 1,02 

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov  80 215 106,38 210 012 1,02 

64 
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 
085 až r. 090) 

84 2 909,79 6 735 0,43 

65 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z 
prevádzkovej činnosti  

91 6 275,28 8 235 0,76 

Výnosy spolu z prevádzkovej činnosti - 239 983,94 240 397 1,00 

      

            

662 Úroky 103 113,58 65 1,75 

663 Kurzové zisky 104 0 0 0,00 

Výnosy spolu z finančnej činnosti - 113,58 65 1,75 

            

67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 111 0 0 0,00 

Výnosy spolu z mimoriadnej činnosti - 0 0 0,00 

            

693 
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo 
ŠR a od iných subjektov VS 

129 157 927,50 145 259 1,09 

694 
Výnosy samosprávy z kapitálových 
transferov zo ŠR a od iných subj. VS 

130 29 233,84 29 998 0,97 

697 
Výnosy samosprávy z bežných transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy 

133 649,20 229 2,83 

Výnosy spolu z činnosti samosprávy - 187 810,54 175 486 1,07 

Výnosy spolu  136 427 908,06 415 948 1,03 

     

Výsledok hosp. pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)  137 20 841,71 30 290 0,69 

591 Splatná daň z príjmov 138 45,91 287 0,16 

595 Dodatočne platená daň z príjmov 139 0 0  

Výsledok hosp.po zdanení r.137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-) 140 20 795,80 30 003 0,69 
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1. Výročná správa Obce Malá Lehota za rok 2012 bola schválená Obecným zastupiteľstvom 
dňa  .................  Uznesením OZ č.  ...................... . 

2. Výročná správa Obce Malá Lehota za rok 2012 vyvesená na úradnej tabuli a zverejnená na 
internetovej stránke obce dňa .................. . 
 

 
 
V Malej Lehote 04. 06. 2013 

 
 
 
 
                                                                                         Marta Tisovská 
                                                                                           starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


