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1. Úvodné slovo starostu obce  

 
Strategickým cieľom obce  je zvýšenie kvality života v obci predovšetkým prostredníctvom 

skvalitnenia miestnych služieb, ochranou životného prostredia, znížením nezamestnanosti 

a rozšírením  hospodárskej štruktúry  s  využitím prírodného, ľudského, potenciálu obce      a 

podporou podnikateľského prostredia.“  

Víziou Obce Mad je vytváranie podmienok  pre udržateľný rast a rozvoj územia vo všetkých 

oblastiach samosprávneho riadenia. Obec  zabezpečuje pre svojich obyvateľov čisté a zdravé 

životné prostredie a motivuje občanov a podnikateľov k jeho ochrane. Ďalším plánom obce je 

zvyšovanie  konkurencieschopnosti obce tak  v oblasti hospodárstva, ako aj v riadení ľudského 

potenciálu a systému ochrany životného prostredia.  Obec sa snaží využiť potenciál blízkosti 

hlavného ťahu medzinárodnej cesty, hlavného mesta, okresného mesta a turistických centier pri 

budovaní  cestovného ruchu formou agroturistiky, a má záujem  poskytovať príležitosti pre 

podnikanie, investovanie  v tomto segmente hospodárstva a tým zabezpečiť hospodársky rast 

obce a okolia.  

Hlavným cieľom obce  je zabezpečiť trvalo udržateľný  ekonomický, sociálny, kultúrny rozvoj 

obce Mad  prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, 

prírodných a ekonomických zdrojoch. 

Výročná správa za rok 2019 predstavuje súhrn činnosti obce v hodnotovom vyjadrení a je 

kronikou uvedeného obdobia. Tieto činnosti boli zamerané na  zabezpečenie samosprávnych 

činností obce a  potrieb občanov obce s ohľadom na dôsledné dodržiavanie rozpočtových 

pravidiel, efektívne, hospodárne, účelné nakladanie  s majetkom  a finančnými prostriedkami 

obce, prostriedkami získanými zo štátneho rozpočtu a z EU. 

 

 

                                                                                   Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                               starosta obce 
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2. Identifikačné údaje účtovej jednotky 

 

Názov účtovnej jednotky: Obec Mad 

  

Sídlo účtovnej jednotky:  Mad 200,930  Mad 

Dátum založenia: 01.01. 1990 

Spôsob založenia: Podľa zákona č.369/1990 Zb. 

IČO: 003057466 

IČ: 2021139791 

Štatutárny orgán obce Mgr. Gabriel László, MBA 

Odvetvie ekonomickej činnosti samospráva 

Telefón 031 551 3126 

Email: uctovnictvo@obecmad.sk 

Webová stránka  www.obecmad.sk       

Právny dôvod na zostavenie ÚZ Riadna 

Počet obyvateľov 563 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce Mgr. Gabriel László, MBA 

Zástupca starostu obce Eugen Bogyai 

Hlavný kontrolór obce Bc. Ildikó Bugárová 

Obecné zastupiteľstvo Beňadik Bachman,  Edita Bartalosová, Július 

Bartalos, Eugen Bogyai, Gábor László 

Komisie Obec Mad nemá zriadené komisie 

 

Organizačno-administratívne činnosti súvisiace s činnosťou orgánov samosprávy zabezpečuje obecný 

úrad, ktorý má 5 zamestnancov, z toho traja zamestnanci sú  zamestnaný na plný pracovný úväzok, dve 

zamestnankyne sú na skrátené pracovné úväzky. Obecný úrad zabezpečuje: 

 písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou 

písomností obce, 

 odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a 

komisií, 

 vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce 

 vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce. 

Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

 

Rozpočtové organizácie zriadená 

obcou 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a 

930 14 Mad, č. 23 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským  930 

14 Mad, č. 23 
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4. Poslanie, vízie a ciele obce 
 

 

Obec je v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatným územným a správnym 

celkom Slovenskej republiky, ktorý 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. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať 

povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 

Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. 

Orgánmi obce sú: obecné zastupiteľstvo a  starosta obce. 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. 

Obec financuje svoje potreby  predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych transferov a dotácií 

prípadne z iných príjmov, pričom obec môže na plnenie svojich úloh 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. Použitie štátnej 

dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov. Obec môže svoje úlohy 

financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými 

právnickými osobami alebo fyzickými osobami. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť 

mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu 

obce zriadiť spoločný fond, správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, 

a to podľa dohodnutých pravidiel. 

Majetok obce Mad tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a 

iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou. 

Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Majetok obce Mad sa používa najmä: na verejné účely a na 

výkon samosprávy obce. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote 

zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný 

predpis nestanoví inak.  Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné 

verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie 

obec neobmedzila. 

Majetok obce a nakladanie s ním upravuje zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v  znení 

neskorších predpisov. 

Vízie obce: výstavba nových  bytových domov prípadne rodinných domov, aby sa do obce mohli 

prisťahovať nové mladé rodiny, vybudovanie chodníkov v obci,   

Ciele obce: zvýšenie kvality života občanov, vzájomná spolupráca, informovanosť a transparentnosť pri 

riadení, skvalitňovanie životného prostredia. 
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5. Základná charakteristika obce 
 

Obec Mad je samostatným územným a správnym celkom  Slovenskej republiky a samostatne 

hospodáriacou právnickou osobou s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, ktorej základnou úlohou 

je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a uspokojovanie potrieb obyvateľov.  

 

5.1. Geografické   demografické údaje 

Samosprávny kraj:  Trnavský  

Okres: Dunajská Streda 

Región: Dunajskostredský 

  

Počet obyvateľov:  569 

Rozloha: 771 ha 

Prvá písomná zmienka:  v roku 1254 

 

5.2. Symboly obce 

Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, ktoré je obec povinná pri výkone 

samosprávy používať. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a 

fyzické osoby môžu používať symboly obce len s jej súhlasom. 

Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu 

miestnosť obecného zastupiteľstva, úradnú miestnosť starostu obce a verejné budovy, ktoré sú 

vo vlastníctve obce. 

Erb obce  a pečať obce Mad: 

 

 Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá osoba, ktorá ho použila alebo používa. 

Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.  

Pečať obce Mad tvorí erb obce s hrubopisom: „OBEC MAD“. 

Pečať uschováva starosta obce. Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom a názvom obce na 

rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy. Symboly obce Mad sú 

zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky . 

Zástava obce Mad : 

 

about:blank
about:blank
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5.3 História  obce 

 
V roku 1876 sa na hraniciach obce začal stavať systém kanálov, ktoré zbierali rozliatu vodu. V blízkosti 

obce bolo veľa vodných plôch, ktoré mali rôzne názvy. Boli to  prevažne jazierka: Kula-tó (Kula 

jazierko), Erdő-tó (Lesné jazierko), Kerek-tó (Kruhové jazierko), Forrás-tó (Pramenité jazierko), Han-tó 

(Han jazierko). Vo východnej časti dediny tiekol potôčik s názvom Gyócs, ktorý časom zmizol. Voda 

nebola vždy iba pomocníkom, ale aj nepriateľom. Od roku 1665 v intervaloch 10 až 20 rokov celý Žitný 

ostrov zasahovali povodne. V roku 1799 po povodni bola v dedine taká zima, že aj studne zamrzli. Okrem 

živelných pohrôm obec ničili aj rôzne epidémie. Od roku 1681 má obec samostatné sídlo reformovanej 

cirkvi. O 100 rokov neskôr, v roku 1784 veriaci na základoch vyhoreného dreveného kostola, postavili 

nový  kostol bez veže. V roku 1869 bol postavený rímskokatolícky kostol. Prvá písomná zmienka o 

obecnej škole pochádza z roku 1867. Je to menný zoznam žiakov. Zaujímavosťou obecného cintorína je 

strom divej hrušky, ktorú vysadili na pamiatku epidémie v roku 1700.  

Legenda o madianskom vreckovom nožíku (madibicsak) vznikla V druhej polovici 15. storočia, počas 

vládnutia Mateja Corvína, ktorý často poľoval v chotári obce. Kráľ Matej mal  tak rád tento kraj, že si v 

chotáry obce na Lesnom kopci (Erdődomb) nechal postaviť poľovnícky dom. Pri jednej z mnohých 

poľovačiek, prenasledovali prekrásneho jeleňa, ktorý  však zmizol z dohľadu kráľovských poľovníkov. 

Kráľ sa rozhodol odpočinúť si pod jedným mohutným dubom. Počas odpočinku a jedenia, sa zrazu 

objavil prekrásny jeleň, načo kráľ Matej a jeho sprievod nasadli na kone a všetko nechali pod stromom, 

poľovnícke nožíky zapichli do stromu. Kým kráľ a jeho poľovníci prenasledovali jeleňa, dvaja 

madiansky mudrci objavili pod mohutným stromom nožíky. Mysleli si, že strom rodí nožíky. Našli tam 

nožíky s červenou a zelenou rukoväťou. Dvaja švagrovia pozbierali nožíky a utekali do obce podať 

správu o čudnej udalosti. Potom dedinčania často chodili k stromu, aby na vlastné oči videli zrod ďalších 

nožíkov. Avšak plynul rok za rokom, ale strom nožíky už nerodil. Nahnevaní dedinčania mohutný strom 

vyrúbali. Keď pri jednej z poľovačiek kráľ Matej zbadal, že jeho mohutný obľúbený strom dedinčania 

vyrúbali,  z dediny odišiel. Neskôr dedinčania začali vyrábať chýrne a pôvabné nožíky sami. Umenie 

výroby nožíkov sa prenášalo z pokolenia na pokolenie. V dnešnej dobe nožíky vyrábajú dvaja majstri: 

Štefan Bartalos a Dezider Németh. Každý rok sa organizuje „ples madianského nožíka“.  

Na miestnom cintoríne je pamätník miestnym hrdinom, padlým v I. a II. svetovej vojne. V obci  sa 

nachádza vidiecky  sedliacky dom s trstinovým podkrovím, s krbom, postavený v roku 1813, ktorý je 

miestnou  pamiatkou. Po II. svetovej vojne ani obec Mad neobišli zmeny. Takou zmenou bolo družstevné 

hnutie v roku 1952, keď boli miestnym gazdom odobraté ich orné pôdy, pozemky, pasienky a 

hospodárska zver a začalo sa obdobie spoločného hospodárenia. 

Kataster obce  pozostáva z 771 hektárov pôdy. Od roku 1960 obec Mad administratívne patrila pod 

susednú obec Dolný Bar. Po udalostiach v roku 1989  a na základe ústavného zákona sa obec znova 

osamostatnila.   V roku 1998 zaniklo roľnícke družstvo.  Zásobovanie obce  elektrickou energiou je  od 

roku 1956, plynofikácia bola dokončená v roku 1996, vodovodom disponuje obec  od roku 2006. 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

Na základe zákona číslo 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce a na vyššie územné celky došlo k prechodu  pôsobností z ministerstiev, z krajských úradov 

a z okresných úradov na obce a na VÚC, čo bolo vlastne  prenesenie výkonu pôsobností štátnej správy 

na obce a samosprávne kraje a prechod pôsobností v rozsahu ustanovenom zákonom z orgánov štátnej 

správy do samosprávnej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov. 
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Originálnymi kompetenciami zabezpečuje obec svoje základné funkcie z vlastného rozpočtu.  

Vo všeobecnosti medzi originálne kompetencie obcí patrí hlavne: 

- Hospodárenie s vlastným alebo štátnym majetkom 

- Rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch 

- Usmerňovanie ekonomickej činnosti obce 

- Výstavba a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 

- Verejnoprospešné služby 

- Starostlivosť o verejný poriadok 

- Poskytovanie opatrovateľskej služby 

- Zabezpečovanie chodu školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC (školské jedálne, 

kluby detí a mládeže, materské školy, centrá voľného času...) 

Originálne kompetencie sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť 

predstavuje podiel na dani z príjmov fyzických osôb. 

 

V rámci výkonu originálnych kompetencií a  podľa § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zákonov v rozsahu preneseného výkonu štátnej 

správy a obec Mad zriadila:  

 

Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským 1 – 4 . Školu riadi riaditeľ školy, ktorého  

na návrh školskej rady vymenúva a odvoláva obec ako zriaďovateľ  na základe výberového konania,  

pričom riaditeľ je zamestnancom obce. Základná škola vykonáva svoju činnosť na základe vlastného 

organizačného poriadku. O svojej činnosti informuje obecné zastupiteľstvo. 

 

Materskú školu s vyučovacím jazykom maďarským, ktorej činnosť riadi a za jej činnosť zodpovedá 

riaditeľka, ktorá je zamestnankyňou obce. Riaditeľku materskej školy na návrh školskej rady vymenúva 

a odvoláva obec ako zriaďovateľ na základe výberového konania. 

Materská škola zabezpečuje  hlavne predškolskú výchovu žiakov, svoju činnosť vykonáva na základe 

vnútorného poriadku schváleného obecným zastupiteľstvom. 

V oboch školských zariadenia vykonávajú školskú samosprávu: rada školy a  rada materskej školy,  

ktoré sú  iniciatívnym  a poradným samosprávnym orgánom zabezpečujúcimi svoju činnosť podľa 

vlastného štatútu. 

Prenesené kompetencie vykonáva obec z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

Vo všeobecnosti na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku : 

- Pozemných komunikácií 

- Vedenia matriky 

- Sociálnej pomoci 

- Územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu 

- Ochrany prírody 

- Školstva 

- Telesnej kultúry 

- Divadelnej činnosti 

- Zdravotníctva a regionálneho rozvoja 

- Cestovného ruchu. 

 

Na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy zverených zákonom: 

  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení 

neskorších predpisov /úlohy vyplývajúce z pôsobností stavebného úradu/ 
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  č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov 

/úlohy vyplývajúce z pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu/ 

je zriadený spoločný obecný úrad so sídlom v Dunajskej Strede, Hlavná ul. č. 50/16. 

Na výkon ostatných kompetencií je na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného   úradu. 

 zriadený  Spoločný obecný úrad. 

Obec podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi zriadila aj   

dobrovoľný hasičský zbor, ktorý plní úlohy na území obce súvisiace so zdolávaním požiarov a 

vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Svoju 

činnosť vykonáva na základe  vypracovanej dokumentácie ochrany pred požiarmi obce. 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet 

obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, 

obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k  právnickým osobám a fyzic-

kým osobám, podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce.  

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania pre obce upravuje 

Opatrenie MF SR z 8.decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová 

klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení 

neskorších predpisov a potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 

klasifikácie v znení  neskorších predpisov. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce na rok 2019 bol 

zostavený ako prebytkový. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2018 

uznesením č. 81/1.Z-bod 5. Rozpočet bol upravený uznesením  obecného zastupiteľstva  

č. 5 Obz6/2019, zo dňa 12.12.2019. 
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Rozpočet obce 

 

 Schválený rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 2 905 700 1 130 330 

z toho :   

Bežné príjmy  556 300 477 830 

Kapitálové príjmy 1 859 400                     528 000 

Finančné príjmy   490 000 124 500 

   

 

Výdavky celkom 2 543 000 1 106 500 

Z toho   

Bežné výdavky  518 600 476 200 

Kapitálové výdavky                 1 888 800 529 700 

Finančné výdavky 135 600 100 600 

 

 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

 Schválený rozpočet  
v € 

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene v € 

Skutočnosť 
V  € 

Plnenie 
v % 

Príjmy celkom 2 905 700 1 130 330 677 651 59,95 
z toho :     

Bežné príjmy 556 300 477 830 456 524 95,54 

Kapitálové príjmy 1 859 400 528 000 158 518 30,02 
Finančné príjmy 490 000 124 500  62 609 50,28 

Výdavky celkom 2 543 000 1 106 500 673 117 60,83 

z toho :     

Bežné výdavky 518 600 476 200 412 241 86,57 

Kapitálové výdavky 1 888 800 529 700 212 293 40,08 
Finančné výdavky 135 600 100 600  48 583 48,29 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 
0 0 4 534  

  

 

 

7.2  Prehľad ukazovateľov hospodárenia obce Mad v medziročnom porovnaní : 

                                                                                                                             v  EUR 

 

Vybrané ukazovatele  
 

 
Rok 2017 

 
Rok 2018 

 
Rok 2019 

Bežné príjmy 466 199 428 228 456 524 

Bežné výdavky 447 031 369 427 412 241 

Kapitálové príjmy 90 000 45 536 158 518 

Kapitálové výdavky 95 894 6 020 212 293 

Finančné operácie príjmové 30 072 6 500 62 609 

Finančné operácie výdavkové  44 621 44 904 48 583 
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7.3 Prebytok/schodok rozpočtového    hospodárenia za rok 2019  

  

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 456 524,30 

z toho : bežné príjmy obce  456 524,30 

             bežné príjmy RO 0 

Bežné výdavky spolu 412 240,64 

z toho : bežné výdavky  obce  412 240,64 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet 44.283,66 

Kapitálové  príjmy spolu 158 518,16 

z toho : kapitálové  príjmy obce  158 518,16 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 212.293,45 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  212 293,45 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  -53 775,29 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -9 491,63 

Vylúčenie z prebytku  -26 004,33 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -35 495,96 

Príjmy z finančných operácií 62 609,00 

Výdavky z finančných operácií 48 583,00 

Rozdiel finančných operácií 14 026,00 
PRÍJMY SPOLU   677 651,46 

VÝDAVKY SPOLU  673 117,09 

Hospodárenie obce  4 534,37 

Vylúčenie z prebytku 26 004,33 

Upravené hospodárenie obce - 21 469,96 

 

 

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby 

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného 

zákona, z prebytku sa vylučujú  v celkovej sume 26.004,33 EUR: 

1. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na výdavky opatrovateľské služby poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  20 500 EUR,  

2. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na výdavky ,,v oblasti školstvo,, poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  262,80 EUR,  

3. nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 

zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume 

4.994,02 EUR ( rozdiel prijem  FO –výdavok FO  v b. roku ) 

4. nevyčerpané prostriedky zo SF podľa zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (len v prípade, 

ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 247,51. EUR, ktoré je možné 
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použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

Hospodársky výsledok zistený podľa ustanovenia §10 ods.3. písm. a) , b ) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov je  4.534,47 Eur. 

Hospodársky výsledok z podvojného účtovníctva, zistený podľa § 11 Opatrenia Ministerstva financií SR 

z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch  účtovania 

a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce 

a vyššie územné celky v z.n.p. t. j.  rozdiel medzi výnosmi a nákladmi je nasledovný: 

 

Účtová trieda   6xx ( výnosy)        562 066,61 .-€ 

Účtová trieda  5xx   (náklady)       608 222,86 .-€ 

                                   rozdiel:       -46 156,25.-€  

 

 

 

8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  01.01.2019 KZ 31.12.2019 

Majetok spolu 4 390 601,68 4 370 245,07 

Neobežný majetok spolu 4 251 232,32 4 280 595,82 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 4 165 270,22 4 194 633,72 

Dlhodobý finančný majetok 85 962,10      85 962,10 

Obežný majetok spolu 138 628,08     88 517,83 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektmi VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  35 821,27 41 024,89 

Finančné účty  102 806,81 47 492,94 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  741,28 1 131,42 
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P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2019 KZ 31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4 390 601,68 4 370 245,07 

Vlastné imanie     393 077,97    348 926,21 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  4634,83    46160,80 

Záväzky 1 242 240,53 1 201 325,11 

z toho :   

Rezervy    2 200  1 200 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS  38 500     20 762,80 

Dlhodobé záväzky 1 036 955,76  998 602,78 

Krátkodobé záväzky    58 728,77    79 895,53 

Bankové úvery a výpomoci 105 856,00      100 864 

Časové rozlíšenie 2 755 283,18 2 819 993,75 

 

 
8.1 Pohľadávky  

 
Druh pohľadávky Pohľadávky celkom k 31.12.2018 

v EUR 

Pohľadávky celkom k 31.12.2019 

v EUR 

Druh pohľadávky voči:    

- z daňových príjmov 499,41 2 879,61 

- z nedaňových príjmov 32742,00                                            33 677,00 

- iné pohľadávky 2579,86                                           4  468,28 

 spolu k 31.12.2019 35.821,27 41024,89 

 

 

8.2 Záväzky: 

 
a) Krátkodobé 

 

   

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2019 v EUR 

z toho v  lehote 
splatnosti  

z toho po lehote splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 14 258,98 14 258,98  

- zamestnancom 14 481,76 14 481,76  

- poisťovniam  8 363,30 8 363,30  

- daňovému úradu 2 006,23 2 006,23  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 40 785,26 40 785,26  

Záväzky spolu k 31.12.2019 79 895,53 79 895,53  

Kaucia byty 45 408 45 408  

 125 303,53 125 303,53  
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b) Dlhodobé 

 

 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za rok 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

   

Názov Skutočnosť 
k  31.12.2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Náklady                             541 317,69                        608 222,86 

50 – Spotrebované nákupy 47 216,39 62 529,05 

51 – Služby 91 996,18 96 286,60 

52 – Osobné náklady 192  283,54 251 433,23 

53 – Dane a poplatky 316,70 232,96 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

1 645,72 1 723,07 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

183 846,00 182 122,67 

56 – Finančné náklady 24 013,16 13 895,28 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

0 0 

59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy 545 957,59 562 066,61 

60 – Tržby za vlastné výkony 

a tovar 

0 0 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2018 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 2019 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2019 

Zostatok úveru 

(istiny) 

k 31.12.2019 

Rok 
splatnosti 

 

ŠFRB výst.náj.byt 342 776,00 248 229,67 10 761,28 2 459,56 237 459,23 r. 2040 

ŠFRB výst.náj.byt 285 255,63 221 032,72 9 061,04 2 192,64 211 971,68 r. 2042 

ŠFRB výst.náj.byt 285 255,63   221 032,72  9 061,04 2 192,64 211 971,68 r. 2042 

ŠFRB výst.náj.byt 184 295,07 152 495,05 5 755,32 1 524,16 146 739,73 r. 2043 

ŠFRB výst.náj.byt 184 295,07 152 495,05 5 755,32 1 524,16 146 739,73 r. 2043 

      954 882,05  

Prima 

banka 

invest. výd. 77 000,00 70 000,00 - 1 649,79 70 000,00 r. 2024 

SZRB nákup 

nehn. 

 50 000,00 35856 4 992,00 739,98 30 864,00 r. 2026 

Spolu  1 408877,40 1 101 141,21 45 386 12 282,93 1 055 746,05  
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63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

203 459,01 239 841,91 

64 – Ostatné výnosy 138 380,15 118 224,35 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

2 200 1 200 

66 – Finančné výnosy 28,13 76,84 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených 

obcou alebo VÚC 

201 890,30 202 723,51 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

4 639,90 - 46 156,25 

 

10. Ostatné dôležité informácie 

10.1 Granty a dotácie 

 

a) prijaté 

 

 

Poskytovateľ 

 

Účelové určenie grantu, transferu  

Suma  poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2019 

OÚ Trnava Školstvo – bežné výdavky ZŠ a MŠ    15716,40 

OU Dun. Streda  Dotácia na voľby 1684,76 

ÚPSVaR Podpora zam., pre deti HN 11 008,65 

OU Dun. Streda Delim.agendy, regob, zp, co , register 247,31 

TTSK Zelenina = zdravie – bežné výdavky          1 000,00 

TTSKR Dotácia  - Dni madianskeho nožíka  2000,00 

TTSK Dotácia „Obec Mad tancuje“ 2 000,00 

TTSK Pohár DHZ – súťaž  500,00 

DHO Bratislava Dobrovoľný hasičský  zbor -  bežné 

výdavky 

  3 000,00 

Ministerstvo práce, 

soc. vecí a rodiny 

Opatrovateľská  služba  - bežné výdavky 43 300 

MFSR  Modernizácia budovy obecného úradu 

bežné výdavky 

13 500 

MFSR Rekonštrukcia vykurovacieho systému 

budovy obecného úradu 

  18 000 

MFSR Zateplenie  budovy KD v obci Mad 139 913,96 

 

b)  poskytnuté dotácie 

Obec Mad v roku 2019 neposkytla dotáciu podľa VZN č. 6/2011, ktorým sa upravujú 

podmienky poskytnutia dotácií z rozpočtu obce. 
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10.2 Významné investičné akcie v roku 2019 

 

Významnými investičnými akciami minulého roka boli:  

 Rekonštrukcia vykurovacieho systému  budovy obecného úradu   

 Zateplenie budovy kultúrneho domu v obci Mad. 

 

10.3 Prognóza budúceho vývoja účtovnej jednotky 

 
Zámery rozvoja obce Mad a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom rozpočte obce, ktorý je 

strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce. Viacročný rozpočet sa zostavuje na tri 

roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku nie sú 

záväzné. Obec sleduje v priebehu roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva 

v ňom zmeny, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov s cieľom zabezpečiť 

vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka. 

Významnou investičnou akciou realizovanou v nasledujúcom období je projekt Zberného dvora Mad. 

Hospodársky výsledok v sume -46 156,25 EUR bol zúčtovaný na účet 428 /rozdiel medzi výnosmi 

a nákladmi/. 

 

10.4 Významné riziká  a neistoty , ktorým je účtovná jednotka vystavená 

  

Hlavné riziká a neistoty, ktoré ovplyvňujú vývoj budúcich príjmov a tým aj rozvoj a fungovanie 

obce ako samosprávneho celku,  je objem  podielových daní od štátu, a vlastné príjmy obce, 

predovšetkým daňové príjmy od právnických a fyzických osôb. Efektívny výber miestnych daní 

vo významnej miere ovplyvňuje bežný chod obce aj plánované investičné akcie.  Obec je vo 

veľkej miere závislá od podielových daní a transferov od štátu. Zdĺhavý proces vyúčtovania 

a refundácie transferov (napr. opatrovateľská služba) zapríčiňujú druhotnú platobnú 

neschopnosť obce, ktorá z vlastných finančných prostriedkov nahradila výpadok úhrady 

mzdových nákladov na opatrovateľskú službu. 

Obec dôsledne sleduje možnosti dotačných projektov a efektívne ich aj využitia.  

  

10.5  Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

 

Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti ovplyvňujúce účtovnú uzávierku.  
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 11. Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky za vybrané ukazovatele   
 

a) Analýza vývoja majetku 

                                                                                                                                      v EUR 

 

Vybrané ukazovatele 
 

Rok 2017 

 

Rok 2018 

 

Rok 2019 

Dlhodobý nehmotný majetok - -  

Dlhodobý hmotný majetok 4 230 163 4 165 270  4 194 634 

Dlhodobý finančný majetok 85 962 85 962 85 962 

Nedokončené investície 110 999 111 839 6 851 

Pohľadávky 36 974            35 821 41 025 

Finančný majetok 52 332 102 807 47 493 

Poskytnutie návratne výpomoci - - - 

Ostatné aktíva 980 742 1131 

AKTÍVA CELKOM 4 517 410 4 390 602 4 370 245 

Fondy účtovnej jednotky 3 366 258 3 290 282 3 337 906 

Výsledok hospodárenia 15 192              4 635 -46 160 

Dlhodobé záväzky 1 074 049 1 036 956 998 603 

Krátkodobé záväzky 61 911 58 729 79 896 

Ostatné pasíva – úvery-krátkodobá 

výpomoc 

- -  

PASÍVA CELKOM 4 517 410 4 390 602 4 370 245 

*dlhodobý hmotný majetok je uvedený po odpočítaní oprávok. 

 
Na základe analýzy a investičných zámerov obce sa predpokladá rast dlhodobého majetku, ktorý je však 

podmienený získaním finančných zdrojov zo štátnych dotácií a európskych fondov. 

 

 

b) Analýza vývoja krátkodobých záväzkov                                                                                                                                      
                                                                                                                                v  EUR 

 

 

 

 

Rok 2017 

 

Rok 2018 

 

Rok 2019 

Krátkodobé záväzky celkom 61 911 58 729 79 895  

z toho voči dodávateľom  1054 4 305 14 259 

                   zamestnancom  11 271 7 846 14 482 

                   poistným nákladom 6 696 4 479 8 363 

                   priamym daniam 1 468 1 161 2 006 

                   voči Európskej Únii a ŠR 29 999 38 500 

 

0 

                  nevyfakturované dodávky 1 510 1 500 0 

Krátkodobé záväzky 61 911 58 729 79 895 

do lehoty splatnosti 61 911 58 729 73 895 

po lehote splatnosti - - 6 000 

 

 

  c) Analýza vývoja  záväzkov a pohľadávok 
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                                                                                                                                     v  EUR 

Vývoj stavu krátkodobých  

záväzkov a pohľadávok 

 

 

 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Krátkodobé pohľadávky 36 974 35 821 41 025 

Krátkodobé záväzky 61 911 58 729 79 895 

 

 

d) Analýza vývoja finančných ukazovateľov rozpočtu 

                                                                                                                                    v  EUR 

 

Vnútorné členenie rozpočtu 
 

 

Rok 2020 

 

Rok 2021 

 

Rok 2022 

Bežné príjmy 549,00 554,00 397,70 

Bežné výdavky 518,90 523,90 445,40 

Kapitálové príjmy 120,00 120,00 0 

Kapitálové výdavky 60,00 60,00 0 

Príjmové finančné operácie 120,00 120,00 200,00 

Výdavkové finančné operácie 135,60 135,60 135,60 

*tabuľka obsahuje údaje o schválenom rozpočte 

 

V Made, dňa  16.07.2020 

 

 

                                                                                       Mgr. Gabriel László, MBA 

                                                                                                starosta obce 

 

Prílohy: 

 

1. Záverečný účet obce 

2. Plnenie rozpočtu –  Výkazy Fin 1 – 12 

3. Prehľad aktív a pasív– Súvaha Úč. ROPO SFOV 1 – 01, Výkaz ziskov a strát Úč. ROPO 

SFOV 2-01, FIN 5 – 04, FIN 6-04 

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

 

 

 


