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1. Úvodné slovo starostu obce        

Vážení spoluobčania, 

výročná správa Obce Malá Lehota za rok 2020, ktorú Vám predkladám, poskytuje pravdivý a 

nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Ku skončeniu kalendárneho a 

účtovného roka ku každej organizácii neodmysliteľne patrí dôkladne hodnotenie ekonomickej a 

bežnej činnosti. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však samozrejme môžu najlepšie iba občania . 

Rok 2020 sa začal ako každý iný rok, avšak v marci nastala obrovská zmena, nakoľko vypukla 

celosvetová pandémia korona vírusu a ochorenia COVID 19. Vláda SR vyhlásila núdzový stav 

pre celé územie SR. Ovplyvnilo to chod a život na celom Slovensku. Boli prijaté prísne 

protipandemické opatrenia, pozatvárali sa školy, obchody okrem potravín, obecný úrad 

pracoval v núdzovom režime, boli zakázané kultúrne a športové podujatia. V sledovanom 

období aj napriek neľahkej pandemickej situácií a vyhlásenému núdzovému stavu sme 

zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme čo najviac uspokojili potreby našich 

občanov. 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Malá Lehota 

Sídlo:Obecný úrad s. č. 383, 966 42  Malá Lehota 

IČO:00320862 

Telefónny kontakt: 

Telefón: 045/6897519, 045/6898133, 045/6897518 

Mail:info@malalehota.eu, starosta@malalehota.eu 

Webová stránka: www.malalehota.eu 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Dušan Pacalaj 

Zástupca starostu obce: Jozef Toma 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Elena Ďurovičová 

Obecné zastupiteľstvo: 

Debnár Vladimír 

Debnár Štefan 

Hasprová Eva 

Mgr. Pacalaj Maroš 

Mgr. Trubianska Dana 

mailto:info@malalehota.eu
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Baranec Roman vzdanie sa funkcie poslancu 

Ing. Valkovič Ivan 

Komisie: Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda: Debnára Štefana a členovia Mgr. 

Maroš Pacalaj, Eva Hasprová, Mgr. Dana Trubianska 

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

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

Obec dáva možnosť dlhodobo nezamestnaným pracovať na aktivačných službách, resp. 

menších 

obecných službách pre obec - prostredníctvom §-u 12 zákona 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti. 

Počet stálych zamestnancov Obecného úradu v Malej Lehote sa z dlhodobého hľadiska nemení. 

Organizačná štruktúra v zložení: na plný úväzok: starosta obce, ekonómka a účtovníčka, 

referentka, upratovačka a organizátorka aktivačnej činnosti (samostatne úväzok 0,15 

upratovačka a 0,85 organiz. aktiv. činnosti), vodič – údržbár: toto pracovné miesto bolo 

vytvorené starostom obce od 02.01.2015, na kratší úväzok: hlavná kontrolórka obce (úväzok 

0,10). 

v znení platných právnych predpisov. V r. 2017 takto obec evidovala 6 uchádzačov o 

zamestnanie 

pracujúcich na aktivačné služby, resp. menšie obecné služby pre obec. Zároveň ďalší občania 

poberajúci dávky v hmotnej núdzi odpracovávali pre obec mesačne 32 hodín. 

 

Rozpočtové organizácie obce: 

Základná škola s materskou školou Malá Lehota 

Riaditeľ: PaedDr. Miroslav Hasch 

Tel. č.: 045/6897618 

e-mail: skola@zsmalalehota.edu.sk 

web: zsmalale.edupage.org 

Jej súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň. 

(uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, telefón, e-mail, webová stránka, 

hodnota majetku, výška vlastného imania, výsledok hospodárenia):  

Príspevkové organizácie obce: obec Malá Lehota nemá príspevkovú organizáciu 

Neziskové organizácie založené obcou:obec Malá Lehota nemá  založenú neziskovú 

organizáciu 
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Obchodné spoločnosti založené obcou : obec Malá Lehota nemá  založené obchodné 

spoločnosti 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Starostlivosť o rozvoj obce Malá Lehota a obyvateľov. Zabezpečovanie 

kvalitných služieb obyvateľom obce podnikateľom a návštevníkom obce. 

Vízie obce:Zvýšená kvalita života občanov v obci Malá Lehota a . Dobudovanie 

a rekonštrukcia infraštruktúry. Vybudovanie priestorov na voľnočasové aktivity. 

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 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. 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. 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce:  Banskobystrický kraj 

Susedné mestá a obce:Veľká Lehota, Jedľové Kostoľany, Veľké Pole 

Celková rozloha obce:22,84 km² 

Nadmorská výška:596 m n. m. 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov: 36,38 obyv./km² 

Národnostná štruktúra: slovenská národnosť 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:rímsko – katolícke vyznanie 

Vývoj počtu obyvateľov: 831 obyvateľov k 31.12.2019 
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5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci:11,2% 

Nezamestnanosť v okrese:9,11% 

5.4. 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 zostrihmi 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. 

 

5.5. História 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. 

 

5.6. Pamiatky 

Do dnešných dní sa ľudová architektúra štálov zachovala dosť útržkovite, napriek tomu dáva 

dosť jasnú predstavu, ako sa behom stáročí vyvíjala. V Rajnohovomštále   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 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 nadstavbou. Pozoruhodné sú náhrobné kríže z 19. stor. vyrobené z 
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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. 

 

5.7. Významné osobnosti obce 

Do dnešných dní sa ľudová architektúra štálov zachovala dosť útržkovite, napriek tomu dáva 

dosť jasnú predstavu, ako sa behom stáročí vyvíjala. V Rajnohovomštále   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 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. 

 

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 Malá Lehota 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na uchovávanie a rozvoj regionálnych prvkov, starostlivosť o životné prostredie. 
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6.2.  Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

Všeobecný  lekár MUDr. Juraj Drinka : Lekár pre dospelých, 966 42  Malá Lehota č. 383,  

tel. č. 0917506214 (súkromný) 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 

starostlivosti sa bude orientovať na: podporu, udržiavanie a skvalitňovanie doterajšieho stavu. 

 

6.3.  Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje: 

Obec Malá Lehota neposkytuje sociálne služby. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na: skvalitnenie sociálnej pomoci a rozšírenie sociálnych služieb v rámci 

možností rozpočtu obce. 

 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje: 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na: prípravu projektu Európske centrum gajdošskej kultúry. 

 

6.5.  Hospodárstvo  

- Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

- predajne potravín 

– Potraviny COOP JEDNOTA, 966 42 Malá Lehota 492 

– Potraviny  COOP JEDNOTA, 966 42 Malá Lehota 596 

– Potraviny U DANIELY, 966 42 Malá Lehota  468 

- predajňa zmiešaného tovaru 

– Obchod s priemyselným tovarom – Presso Market - Maroš Tisovský,  

           966 42 Malá Lehota  

- pohostinstvo  

–Pohostinstvo Presso Market – Maroš Tisovský, 966 42 Malá Lehota 369 

- Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- v obci nie je žiadny priemyselný podnik 

- Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- poľnohospodárske družstvo Poľan s.r.o., Nová Baňa 
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude 

orientovať na poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č. 98/2019 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena: OZ vzalo na vedomie dňa 30.04.2020 uznesením č. znesenie č. 14/2020 

A,B,C,D,E,F 

- druhá zmena: OZ vzalo na vedomie dňa 30.04.2020 uznesením č.15/2020 - A  

  schválená dňa 30.04.2020 uznesením č. 15/2020 – B  

  - tretia zmena: OZ vzalo na vedomie dňa 30.04.2020 uznesením č.16/2020 - A  

  schválená dňa 30.04.2020 uznesením č. 16/2020 – B 

 - štvrtá zmena OZ vzalo na vedomie dňa 30.04.2020 uznesením č.17/2020 –A  

  schválená dňa 30.04.2020 uznesením č. 17/2020 – B 

- piata zmena: OZ vzalo na vedomie dňa 12.06.2020 uznesením č. 29/222020  

- šiesta zmena: OZ vzalo na vedomie dňa 12.06.2020 uznesením č. 30/2020  

- siedma zmena: OZ vzalo na vedomie dňa 12.06.2020 uznesením č. 31/2020 - A  

  schválená OZ dňa 12.06.2020 uznesením č. 31/2020 - B  

- ôsma zmena: OZ vzalo na vedomie dňa 10.07.2020 uznesením č. 42/2020  

- deviata zmena: OZ vzalo na vedomie dňa 10.07.2020 uznesením č. 43/2020 - A  

  schválená OZ dňa 10.07.2020 uznesením č. 43/2020-B  

- desiata zmena: OZ vzalo na vedomie dňa 10.07.2020 uznesením č. 44/2020 – A 

  schválená OZ dňa 10.07.2020 uznesením č. 44/2020-B  

- jedenásta zmena: OZ vzalo na vedomie dňa 16.10.2020 uznesením č. 52/2020- B 

- dvanásta zmena: OZ schválená dňa 16.10.2020 uznesením č. 52/2020 – A 

 - trinásta zmena: schválená OZ dňa 16.10.2020 uznesením č. 52/2020 – C 
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 - štrnásta zmena: OZ vzalo na vedomie dňa 11.12.2020 uznesením č.69/2020 - A 

   úpravu rozpočtu podľa skutočnosti k 31.12.2020 

- trinásta zmena: OZ vzalo na vedomie dňa 11.12.2020uznesením č. 69/2020 - A  

   schválená OZ dňa 11.12. 2020 uznesením č. 69/2020 – B 

 

 7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 659 323,00 754 773,52 806 450,03  98 % 

z toho :     

Bežné príjmy      537 823,00 611 377,31 630 150,47      103 % 

Kapitálové príjmy   70 500,00  96 483,21   95 640,00      99 % 

Finančné príjmy  18 600,00 18 600,00  52 071,20   170 % 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
32 400,00 28 313,00  28 588,36   101 % 

Výdavky celkom 658 323,00 705 243,00 703 592,90 97 % 

z toho :     

Bežné výdavky 259 423,00 262 821,00 232 216,18 88 % 

Kapitálové výdavky  70 500,00  76 500,00  66 965,76 88 % 

Finančné výdavky  18 600,00  18 600,00  18 600,00 100 % 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
309 800,00 347 322,00 385 810,96 111 % 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

    1 000,00 49 530,52 102 857,13 98 % 

  

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

  

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 658 462,98 

z toho : bežné príjmy obce  630 150,47 

             bežné príjmy RO 28 312,51 

Bežné výdavky spolu 570 527,14 

z toho : bežné výdavky  obce  232 216,18 

             bežné výdavky  RO 338 310,96 

Bežný rozpočet 87 935,84 

Kapitálové  príjmy spolu 95 640,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  95 640,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 114 465,76 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  66 965,76 

             kapitálové  výdavky  RO 47 500,00 

Kapitálový rozpočet  - 18 825,76 
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Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 69 110,08 

Vylúčenie z prebytku HČ 16 907,25 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 52 202,83 

Príjmové finančné operácie obce  

Príjmové  finančné operácie RO 

 

 

70 671,20 

275,36 

 

Výdavkové finančné operácie obce 

Výdavkové finančné operácie RO 

 

18 600,00 

0,00 

 

Rozdiel finančných operácií 52 346,56 
PRÍJMY SPOLU   825 049,54 

VÝDAVKY SPOLU 703 592,90 

Hospodárenie obce  121 456,64 

Vylúčenie z prebytku HČ 16 907,25 

Upravené hospodárenie obce 104 549,39 

 

7.3. Rozpočet na roky 2020–2022      

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 825 050,03 789 049,00 676 850,00 716 250,00 

z toho:     

Bežné príjmy 630 150,47 581 449,00 599 250,00 638 650,00 

Kapitálové príjmy 95 640,00 45 0000,00 35 000,00 35 000,00 

Finančné príjmy 70 671,20 138 600,00 18 600,00 18 600,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
28 588,36 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 687 099,28 786 830,00 659 550,00 684 750,00 

z toho:     

Bežné výdavky 243 293,59 253 930,00 256 650,00 281 850,00 
Kapitálové výdavky 26 554,00 165 000,00 35 000,00 35 000,00 

Finančné výdavky 29 600,00 18 600,00 18 600,00 18 600,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
387 651,69 349 300,00 349 300,00 349 300,00 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 

8.1. Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Majetok spolu   
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Neobežný majetok spolu 1 846 591,97 1 832 330,33 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 1 590 671,75 1 505 560,24 

Dlhodobý hmotný majetok 1 384 223,75 1 299 112,24 

Dlhodobý finančný majetok 206 448,00 206 448,00 

Obežný majetok spolu 255 201,33 326 632,87 

z toho:   

Zásoby 8 977,17 7 547,87 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 3 912,25 3 781,68 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  10 976,53 16 070,09 

Finančné účty                            231 335,38 298 147,88 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  718,89 137,22 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Majetok spolu   

Neobežný majetok spolu 1 919 909,95 1 961 217,99 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 1 642 071,24 1 603 541,21 

Dlhodobý hmotný majetok 1 435 623,24 1 397 093,21 

Dlhodobý finančný majetok 206 448,00 206 448,00 

Obežný majetok spolu 276 879,90 356 704,12 

z toho:   

Zásoby 9 089,98 7 793,30 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  10 976,53 16 070,09 

Finančné účty  256 813,39 332 840,73 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  958,81 972,66 
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8.2. Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 846 591,97 1 832 330,33 

Vlastné imanie  1 307 895,26 1 357 160,13 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1 307 895,26 1 357 160,13 

Záväzky 311 876,27 274 406,34 

z toho:   

Rezervy  1 050,00 1 236,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 53 971,20 16 889,20 

Dlhodobé záväzky 1 037,58 2 200,32 

Krátkodobé záväzky 10 617,55 10 780,88 

Bankové úvery a výpomoci 245 199,94 243 299,94 

Časové rozlíšenie 226 820,44 200 763,86 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu   

Vlastné imanie  1 919 909,95 1 961 217,99 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1 307 810,20 1 357 227,12 

Záväzky 337 607,87 308 261,67 

z toho:   

Rezervy  1050,00 1 236,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 53 971,20 16 889,20 

Dlhodobé záväzky 2 152,23 4 118,41 

Krátkodobé záväzky 35 234,50 42 718,12 

Bankové úvery a výpomoci 245 199,94 243 299,94 

Časové rozlíšenie 274 491,88 295 729,20 
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8.3. Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12.2019 

Zostatok  

k 31.12.2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00          0,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   10 976,53 16 070,09 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12.2019 

Zostatok  

k 31.12.2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00         0,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   10 976,53 16 070,09 

 

8.4. Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok  

k 31.12.2019 

Zostatok  

k 31.12.2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   10 617,55 10 780,88 

Záväzky po lehote splatnosti    1 037,58    2 200,32 

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok  

k 31.12.2019 

Zostatok  

k 31.12.2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   35 234,50 42 718,12 

Záväzky po lehote splatnosti     2 152,23            4 118,41 

 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020– vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 44 053,57 29 662,58 

51 – Služby  65 850,91 73 694,36 

52 – Osobné náklady 114 444,50 117 114,90 

53 – Dane a  poplatky 22,91 267,51 
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54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

                           67 602,34                            92 297,60 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

62 613,24 62 227,08 

56 – Finančné náklady 4 036,88 5 618,32 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

88 526,52 77 859,81 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00                                     0,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

352 975,99 351 200,25 

64 – Ostatné výnosy 81 844,58 109 376,74 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

     966,00 1 236,00 

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

58 585,56 46  913,22 

Hospodársky výsledok 

(+ kladný HV, - záporný HV) 

+47 221,18 + 49 984,05 

 

Hospodársky výsledok kladný v sume 49 984,05EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov príjem z predaja obecných bytov. 
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b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy   81 487,66  75 581,18 

51 – Služby 130 735,64  84 401,73 

52 – Osobné náklady 396 767,80 351 143,53 

53 – Dane a  poplatky          22,91        267,51 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

  67 602,34   92 297,60 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

  62 740,08  63 145,60 

56 – Finančné náklady     5 177,04     6 810,16 

57 – Mimoriadne náklady            0,00            0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

       566,00          42,00 

59 – Dane z príjmov            0,00            0,00 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar   21 624,49   12 487,68 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

           0,00            0,00 

62 – Aktivácia            0,00            0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

352 975,91 351 200,25 

64 – Ostatné výnosy   81 881,76 109 376,74 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

       966,00     1 236,00 

66 – Finančné výnosy             0,00            0,00 

67 – Mimoriadne výnosy             0,00            0,00 

68 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v štátnych 

rozpoč. a príspevkových organ. 

            0,00            0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

289 163,17 295 149,01 

Hospodársky výsledok 

(+ kladný HV, - záporný HV) 

  47 136,13   50 136,10 
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: príjem z predaja obecných bytov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ  

 

 

 

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

ÚPSV a R 

Banská Štiavnica 

Stravovacie návyky detí ZŠ 10 178,40 7 322,40 2 856,00 

MV SR, OÚ ZH Na školské potreby v hm. 

núdzi 

33,20 0,00 33,20 

MV SR, OÚ ZH Na sčítanie domov a bytov 4 174,48 4 174,48  

ObÚ BB odbor 

školstva 

Zo ŠR na úhradu mzdy 

zamestnanci ZŠ 

1 300,00 1 300,00  

ObÚ BB odbor 

školstva 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

PK ZŠ 

240 254,00 240 254,00  

ObÚ BB odbor 

školstva 

Zo ŠR- pre ZŠ príspevok na 

učebnice 

2 524,00 2 524,00  

ObÚ BB odbor 

školstva 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na výchovu a vzdelávanie 

MŠ 

 

640,00 

 

640,00 
 

ObÚ BB odbor 

školstva 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na asistent učiteľa 

3 126,00 3126,00  

ÚPSV a R 

Banská Štiavnica 

Projekt ZŠ jedáleň 16 074,93 16 074,93  

ObÚ BB odbor 

školstva 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na odchodné 

2 756,00 2 756,00  

ObÚ BB odbor 

školstva 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na okná havarijná situácia 

47 500 47 500,00  

ObÚ BB odbor 

školstva 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na vzdelávacie poukazy 

1 613,00 1 613,00  

MV SR sekcia 

VS 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na COVID 
4 890,43 4890,43  

MV SR, Centrum 

podpory BB 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na REGOB 
280,17 280,17  

MDVa RR  

SR BA 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na ŽP 

80,65 80,65  

MDVa RR  

SR BA 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na  

CD a PK 

36,68 36,68  

MDV a RR  SR 

Bratislava  

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na SÚ 
1 239,46 1 239,46  

MV SR sekcia 

VS 

Zo ŠR na úhradu nákladov 

na REG adries 
22,80 22,80  
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Fond na podporu 

umenia 

Kult. Podujatie  6 000,00 6 000,00  

 Dar pre obec  1 225,00 1 225,00  

 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

a) Obec uzatvorila v roku 2020 zmluvu so štátnymi fondmi.  

 
 

Fond na podporu umenia 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
Fond na podporu umenia 6 000,00  6 000,00 0,00 

 

b)finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 
 

VÚC  

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

- 3 -   

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

- 4 - 
BBSK BB 0,00 0,00 0,00 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.2/2013 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

Mesto Nová 

Baňa 

Transfer medzi subjekt. verej  CVČ Nová Baňa 60,00 

 

10.3.Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

a) obec 

- odpredaj bytových jednotiek v rekonštruovanom bytovom dome 

- rekonštrukcia osvetlenia v miestnom cintoríne 

-  rekonštrukcia a odvodnenie MK 

- nákup nákladného vozidla IVECO 

- projekt na rekonštrukciu budovy na centrum Gajdošskej kultúry 

b) rozpočtová organizácia 

- dokončenie rekonštrukcie kotolne v ZŠ s materskou školou 

 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
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- Projektová dokumentácia ČOV (čistička odpadových vôd) 

- odvodnenie miestnej komunikácie 

- pokrytie  v centre obce WIFI zónou 

 

- b) rozpočtová organizácia 

- Rekonštrukcia  učební  v Základnej škole s materskou školou 

 

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 Malá Lehota nevedie súdny spor 

 

 

 

Vypracoval:  Mgr. Ladislava Palajová                           Schválil: Dušan Pacalaj 

 

 

V Malej Lehote dňa  30.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 


