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1. Identifikačné a kontaktné údaje obce 
 

Názov obce:   Hurbanova Ves 

Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Hurbanova Ves, 903 01 Hurbanova Ves 48 

IČO:    00305995 

DIČ:    2021006669 

IČ DPH:   SK2021006669 

Právna forma:   právnická osoba 

E-mail:   hurbanova.ves@zoznam.sk , hurbanova.ves@azet.sk 

Webové sídlo obce:  www.hurbanovaves.sk , www.facebook.com/hurbanova.ves 

Telefón, fax:   02/45903224, 0911903224 

 

2. Základná charakteristika obce 
 

Obec Hurbanova Ves je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec 

je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi Ústavou Slovenskej 

republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a ďalšími platnými právnymi normami Slovenskej republiky. 

 

Geologická stavba 

Katastrálne územie obce sa podľa regionálneho geologického členenia Západných Karpát 

nachádza v gabčíkovskej panve, ktorá je podcelkom Podunajskej panvy. Na geologickej 

stavbe širšieho okolia sa podieľajú kvartérne sedimenty. Z tektonického hľadiska je širšie 

okolie súčasťou tzv. západných okrajových krýh Podunajskej panvy. 

 

Geografické údaje 

Celková rozloha katastrálneho územia obce:  541 ha 

Nadmorská výška:      123-125 m n. m. 

 

 

mailto:hurbanova.ves@zoznam.sk
mailto:hurbanova.ves@azet.sk
http://www.hurbanovaves.sk/
http://www.facebook.com/hurbanova.ves
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Poloha a základná charakteristika 

Obec Hurbanova Ves sa nachádza v oblasti Podunajskej nížiny, približne 10 km južne od 

mesta Senec. Rozprestiera sa v blízkosti rieky Malý Dunaj a je charakteristická veľmi tichým 

a príjemným prostredím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iba 2 km od obce je "Oáza sibírskeho tigra", ktorá sa snaží o záchranu ohrozených 

ussurijských tigrov. Obec je častou zastávkou vodných turistov, splavujúcich rieku Malý 

Dunaj, nakoľko v blízkosti obce sú malebné lokality jej ramien. 

Pre športové vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce slúži udržiavané futbalové, volejbalové 

a multifunkčné ihrisko, ktoré je miestom častých stretnutí priateľov rekreačného športu. 

Obyvateľom je k dispozícii aj posilňovňa, ktorá je využívaná predovšetkým v zimných 

mesiacoch. Sála kultúrneho domu je 3x v týždni využívaná na cvičenie jógy a aerobiku. 
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Z histórie 

Obec začala vznikať v období prvej pozemkovej reformy po vzniku 1. Československej 

republiky, v okolí bývalého majera grófskej rodiny Pálffyovcov. Pôvodne sa tu usadilo 42 

rodín kolonistov, najviac z Moravy a okolia Myjavy. Bývalý majer bol postupne zbúraný 

a dnes na jeho mieste stoja rodinné domy. V roku 1929 mala kolónia 138 obyvateľov a začala 

s výstavbou vlastnej školy. V roku 1938 bola Hurbanova Ves už samostatnou osadou 

s Úverným družstvom a družstevným liehovarom a v roku 1956 sa stala samostatnou obcou. 

V šesťdesiatych rokoch 20. storočia bolo v obci prosperujúce Jednotné roľnícke družstvo, 

ktoré významne prispelo k rozvoju obce.  

 

Súčasnosť 

Dnes obec vzhľadom na výhodnú polohu v blízkosti Bratislavy a pekné prostredie opätovne 

zažíva obdobie výrazného rozvoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demografické údaje 

Počet obyvateľov obce k 31.12.2019 bol 434. 

 

 

Symboly obce 

Symboly obce tvoria erb, vlajka a pečať obce. 
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3. Orgány obce 
 

Orgánmi obce sú podľa § 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov: 

a) obecné zastupiteľstvo, 

b) starosta obce. 

Voľby do orgánov obce sa konali 10.11.2019. Novozvolené orgány - starosta obce a obecné 

zastupiteľstvo sa ujali výkonu svojich funkcií 19.11.2019 zložením sľubu. Od volieb do 

samosprávy obce nedošlo k žiadnym zmenám.  

 

Starosta obce 

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce. Starosta: 

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, ak zákon neustanovuje inak, 

a podpisuje ich uznesenia, 

b) vykonáva obecnú správu, 

c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 

d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok 

odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách 

organizačného poriadku obecného úradu, 

e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce 

vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 

 

Ing. Ľubomír Petrák, CSc. 

je starostom obce 8. volebné obdobie od roku 1993 
 

Vzdelanie:    Strojnícka fakulta STU Bratislava 

Pôvodné povolanie:   vysokoškolský pedagóg na SjF STU Bratislava 

Politická príslušnosť:  SMER – sociálna demokracia 

Ďalšie aktivity:  poslanec NRSR 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: 

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý 

užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať 

hospodárenie s ním, 

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať 

záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu 

o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného 

zákona, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie 

návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom 

môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta, 

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí 

života obce, 

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať 

o prijatí úveru alebo pôžičky, 

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce 

a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce, 
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g) uznášať sa na nariadeniach, 

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom 

združení, 

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé 

funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na 

návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie, 

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného 

kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, 

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania 

poslancov, 

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 

starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych 

a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, 

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj 

zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva v období 2019-2022 (od 19.11.2019) 

Radoslav Juríček 

Ervín Kolárik  

Ing. Peter Pospíšil (zástupca starostu) 

Branislav Skalský 

Tomáš Skalský 

 

Hlavný kontrolór 

Ing. Ján Dubravec bol za hlavného kontrolóra obce zvolený 12.10.2010 a opätovne bol 

Obecným zastupiteľstvom v Hurbanovej Vsi zvolený 11.10.2016 na ďalšie šesťročné 

obdobie. 

Hlavný kontrolór 

a) vykonáva kontrolu v rozsahu stanovenom zákonom, 

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, 

ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom 

v obci obvyklým, 

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce 

pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho 

najbližšom zasadnutí, 

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to 

do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, 

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami 

pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, 

i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 

 

Obecný úrad 

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

z pracovníka obecného úradu, prípadne pracovníkov úradu podľa potrieb odborností a rozsahu 

práce obecného úradu. 
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Obecný úrad najmä: 

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce, 

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, 

prípadne i obecnej rady, ak bude schválená, 

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu obce vydaných v správnom 

konaní, 

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu obce. 

 

Pracovníčkou obecného úradu je pani Mária Šafranková. Ekonomickú agendu vedie na 

čiastočný úväzok Ing. Katarína Jankovičová. 

 

Činnosti stavebného úradu vykonáva Spoločný obecný úrad v Senci a stavebnú agendu 

zabezpečovala Ing. Anna Štofková. 
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4. Rozpočet obce na rok 2019 
 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol zostavený rozpočet obce na rok 

2019. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2018 uznesením č.2 

ako vyrovnaný. 

 

Bežné príjmy 199 760 € Bežné výdavky 199 760 €

Kapitálové príjmy 0 € Kapitálové výdavky 0 €

Finančné operácie 0 € Finančné operácie 0 €

Príjmy spolu 199 760 € Výdavky spolu 199 760 €  
 

Rozpočet obce bol zmenený rozpočtovým opatrením č. 1 schváleným dňa 25.3.2019  

uznesením č. 3 OZ, rozpočtovým opatrením č. 2  schváleným dňa 30.6.2019  rozhodnutím 

starostu obce o presune finančných prostriedkov a rozpočtovým opatrením č.3 schváleným 

dňa 22.7.2019 uznesením č.2 OZ. 

 

Schválené Upravené

Bežné príjmy 199 760 € 308 720 €

Kapitálové príjmy 0 € 38 200 €

Finančné operácie 0 € 32 720 €

Príjmy spolu 199 760 € 379 640 €

Bežné výdavky 199 760 € 308 720 €

Kapitálové výdavky 0 € 70 250 €

Finančné operácie 0 € 670 €

Výdavky spolu 199 760 € 379 640 €

Výsledok hospodárenia 0 € 0 €

Výsledok hospodárenia bez 

finančných operácií
0 € -32 050 €

 
 

Hospodárenie obce sa riadilo schváleným rozpočtom na rok 2019. 
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5. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 
 

Schválené Upravené Skutočnosť Plnenie

Bežné príjmy 199 760 € 308 720 € 355 511 € 115,16%

Kapitálové príjmy 0 € 38 200 € 28 500 € 74,61%

Finančné operácie 0 € 32 720 € 10 000 € 30,56%

Príjmy spolu 199 760 € 379 640 € 394 011 € 103,79%  
 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy 

 

Rozpočtované príjmy Skutočnosť k 31.12.2019 Plnenie

Výnos dane z príjmov 67 000,00 €            75 110,31 €                    112%

Daň z nehnuteľností 51 470,00 €            53 440,30 €                    104%

Daň za psa 180,00 €                 187,21 €                         104%

Daň za užívanie ver. priestranstva 20,00 €                   -  €                              0%

Poplatok za komunálny odpad 14 500,00 €            14 962,40 €                    103%

Poplatok za rozvoj 3 000,00 €              2 137,10 €                      71%

Spolu 136 170,00 €          145 837,32 €                  107%

 

 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Rozpočtované príjmy na rok 2019 boli 67 000 € a poukázané prostriedky zo ŠR k 31.12.2019 

boli vo výške 75 110 €. Plnenie predstavuje 112 %. 

 

b) Daň z nehnuteľností 

Rozpočtované príjmy na rok 2019 boli 51 470 € a skutočný príjem k 31.12.2019 bol vo výške 

53 440 €, čo predstavuje plnenie 104 % a z toho 

- príjmy dane z pozemkov boli vo výške 35 160 €, 

- dane zo stavieb boli vo výške 17 498 €, 

- dane z bytov a nebytových priestorov 782 €, 

k 31.12.2019 obec eviduje celkové pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 20 540 €.  

 

c) Daň za psa bola rozpočtovaná vo výške 180 €, skutočné plnenie k 31.12.2019 bolo 187 € , 

celkové nedoplatky k 31.12.2019  sú vo výške 30 € a plnenie predstavuje 104 %. 

 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná vo výške 20 € a skutočný 

príjem k 31.12.2019 bol 0 €, čo predstavuje plnenie 0 %. 

 

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol v rozpočte plánovaný vo výške 

14 500 €, plnenie príjmov k 31.12.2019 bolo 14 962 €, čo predstavuje 103 %. Celkové 

nedoplatky k 31.12.2019  sú vo výške 1  747 €. 

 

f) Obec prijala poplatky za rozvoj na základe rozhodnutia vo výške 2 137 €, pričom príjmy 

boli rozpočtované vo výške 3 000 €. 
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2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy 

 

Rozpočtované príjmy Skutočnosť k 31.12.2019 Plnenie

Príjmy z vlastníctva majetku 6 200,00 €              6 850,85 €                      110%

Administratívne a iné poplatky 2 880,00 €              2 397,00 €                      83%

Poplatky z vkladov 800,00 €                 1 412,62 €                      177%

Ostatné príjmy 410,00 €                 397,39 €                         97%

Spolu 10 290,00 €            11 057,86 €                    107%

 

 

 

a) Príjmy z vlastníctva majetku 

Rozpočtovaný príjem na rok 2019 bol vo výške 6 200 €, skutočný príjem k 31.12.2019 bol vo 

výške 6 851 € (z toho 92 € dividendy BVS, 1 748 € z prenajatých pozemkov, 5 011 € 

z prenajatých budov), čo predstavuje plnenie 110 %. Ide o príjem z prenajatých budov, 

priestorov a zariadení vo vlastníctve obce. 

 

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky a správne poplatky boli rozpočtované vo výške 1 330 € a príjem 

k 31.12.2019 bol vo výške 1 182 €, z toho správne poplatky 492 €, poplatky za stavebné 

povolenie 690 €, čo predstavuje plnenie 89 %. 

 

Príjmy za pokuty a penále v roku 2019 boli rozpočtované vo výške 800 €, skutočný príjem 

k 31.12.2019 bol vo výške 800 €. 

 

Ostatné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 750 € a príjem k 31.12.2019 bol vo 

výške 415 €, z toho poplatok za miestny rozhlas 215 €, cintorínsky poplatok 200 €, čo 

predstavuje plnenie 55 %. 

 

c) Poplatky z vkladov 

Príjem z úrokov z financií na bankových účtoch boli rozpočtované vo výške 800 €, plnenie 

k 31.12.2019 je vo výške 1 413 €. Plnenie predstavuje 177% . 

 

d) Ostatné príjmy 

Príjem z náhrad poistného plnenia bol rozpočtovaný v sume 300 € a skutočný príjem 

k 31.12.2019 vo výške 302 €. Príjem z vratiek Sociálnej a zdravotných poisťovní bol 

k 31.12.2019 vo výške 53 €. Položka nebola rozpočtovaná. Iné náhodilé príjmy boli 

rozpočtované vo výške 110 €, skutočný príjem k 31.12.2019 bol vo výške 43 €, ide hlavne 

o členské príspevky do miestnej knižnice. Plnenie ostatných príjmov predstavuje 97 %. 
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy 

 

Obec prijala nasledovné transfery 

a) zo štátneho rozpočtu 

 
Dotácia na prenesené kompetencie výkonu štátnej správy na úseku

starostlivosti o životné prostredie
31,97 €

- mzdy 25,50 €

- odvody do poisťovní 6,47 €

- bežné výdavky 0,00 €

- kapitálové výdavky 0,00 €
Dotácia na prenesené kompetencie výkonu štátnej správy na úseku

hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR
428,46 €

- mzdy 0,00 €

- odvody do poisťovní 0,00 €

- bežné výdavky 428,46 €

- kapitálové výdavky 0,00 €

Účelová dotácia na bežné výdavky na 1 283,51 €

- voľby 1 283,51 €

Spolu granty a transfery zo štátneho rozpočtu 1 743,94 €  
 

 

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu boli v roku 2019 rozpočtované na 1 760 € a prijaté 

k 31.12.2019 v celkovej výške 1 743,94 €. Všetky dotácie boli použité v súlade s ich účelom. 

 

b) náhradu za výrub drevín 

Obec neprijala transfery od občanov podľa osobitného predpisu, ani tieto prostriedky neboli 

na rok 2019 rozpočtované. 

 

 

4) Bežné príjmy – príjmy z podnikateľskej činnosti 

 

Rozpočtované príjmy Skutočnosť k 31.12.2019 Plnenie

Predajňa potravín 140 000,00 €          171 853,57 €                  123%

Vodné 10 000,00 €            10 839,15 €                    108%

Stočné 9 000,00 €              10 028,84 €                    111%

Vratky DPH 1 500,00 €              4 150,31 €                      277%

Spolu 160 500,00 €          196 871,87 €                  123%

 

Rozpočtovaný príjem z tržieb z novovzniknutej predajne potravín na rok 2019 bol vo výške 

140 000 €, skutočný príjem k 31.12.2019 bol vo výške 171 854 €, čo predstavuje plnenie 

123 %. Príjem z vodného a stočného bol na rok 2019 rozpočtovaný v sume 19 000 €, skutočné 

plnenie 20 868 € predstavuje 110%. Vratky DPH boli rozpočtované vo výške 1 500 €, 

skutočný príjem bol k 31.12.2019 vo výške 4 150 €, hlavne z dôvodu vyšších investícií do 

zariadenia a rozbehnutia predajne potravín. 
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5) Kapitálové príjmy 

 

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív nebol na rok 2019 rozpočtovaný, ani obec 

takéto príjmy k 31.12.2019 nedosiahla. 

 

b) Tuzemské kapitálové granty a transfery 

Z rozpočtovaných 38 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 28 500 €. Obci bola 

poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu spevnenej plochy pri budove 

Materskej školy v sume 13 500 € a dotácia poskytnutá z rezervy predsedu vlády SR na 

financovanie finálnych stavebných úprav obecnej budovy – Predajne potravín vo výške  

15 000 €. 

 

6) Príjmové finančné operácie 

V roku 2019 boli realizované príjmové finančné operácie v celkovej výške 10 000 €. Jednalo 

sa o prevod z finančných fondov obce, v ktorých je alokovaný poplatok za rozvoj 

z predchádzajúcich rokov. 

 

7) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

 

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou neboli, nakoľko obec nemá žiadne 

rozpočtové organizácie. 
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6. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019 
 

Schválené Upravené Skutočnosť Plnenie

Bežné výdavky 199 760 € 308 720 € 326 634 € 105,80%

Kapitálové výdavky 0 € 70 250 € 61 767 € 87,92%

Finančné operácie 0 € 670 € 670 € 100,00%

Výdavky spolu 199 760 € 379 640 € 389 071 € 102,48%  
 

 

 

1) Bežné výdavky – vlastné zdroje a transfery 

 

Rozpočtované výdavky Skutočnosť k 31.12.2019 Plnenie

Mzdy, platy, služ. príjmy 25 795,00 €              24 110,88 €                    93%

Odvody 10 386,00 €              10 457,43 €                    101%

Cestovné -  €                         -  €                              0%

Energie, telefónne a poštové popl. 11 015,00 €              9 545,56 €                      87%

Materiál 16 621,00 €              12 564,59 €                    76%

Opravy a údržba 5 100,00 €                1 404,86 €                      28%

Služby 36 890,00 €              36 590,45 €                    99%

Prídel do Soc. fondu 300,00 €                   320,89 €                         107%

Transfery a príspevky 12 300,00 €              13 440,26 €                    109%

Spolu 118 407,00 €             108 434,92 €                  92%

 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Rozpočet na rok 2019 bol schválený vo výške 25 795 € a skutočné čerpanie k 31.12.2019 

bolo vo výške 24 111 €, čo predstavuje 93 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov 

OcÚ.  

 

b) Odvody 

Rozpočet na rok 2019 bol schválený vo výške 10 386 € a skutočne čerpané k 31.12.2019  bolo 

10 457 €. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. Čerpanie 

predstavuje 101 %. 

 

c) Cestovné 

Na rok 2019 neboli v  rozpočte predpokladané  výdavky na cestovné. 

 

d) Energie, telefónne poplatky a poštové poplatky 

Rozpočet na rok 2019 bol 11 015 € a skutočne čerpané k 31.12.2019 bolo 9 546 €, z toho 

energie 7 904 € a telefónne, internetové a  poštové poplatky 1 642 €.   Čerpanie predstavuje 

87 %. 

 

e) Materiál 

Rozpočet na rok 2019 bol 16 621 € a skutočne čerpané k 31.12.2019 bolo 12 565 €, z toho  

najväčšie položky tvorí nákup veľkokapacitných kontajnerov 3 634 €, všeobecný materiál pre 

prevádzku obce 3 507 €, materiál pre kultúrne podujatia 1 329 € a materiál pre materskú školu  

769 €. Čerpanie predstavuje 76 %.  
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f) Opravy a údržba 

Rozpočet na rok 2019 bol schválený vo výške 5 100 € a skutočne čerpané k 31.12.2019 bolo  

1 405 €, z toho najvyššie položky tvoria opravy a údržba prevádzkových zariadení 800 €, 

opravy a údržba budovy materskej školy 285 € a údržba verejného osvetlenia 184 €. Čerpanie 

predstavuje 28 %.  

 

g) Služby 

Z rozpočtovaných 36 890 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 36 590 €, z toho najvyššiu 

položku tvorí nakladanie z odpadmi 15 747 €, odmeny osôb vykonávajúcich činnosti na 

základe dohody o vykonaní práce 10 921 €, všeobecné služby 3 446 €,  špeciálne služby 

(poradenstvo projektové, právne, audit) 1 661 €, bankové poplatky a poplatky za vedenie účtu 

cenných papierov 706 €, poistenie 703 €. Čerpanie predstavuje 99 %.  

 

h) Prídel do sociálneho fondu 

Rozpočet na rok 2019 bol 300 €, plnenie k 31.12.2019 bolo 321 €. Čerpanie predstavuje 

107 %. 

 

i) Transfery a príspevky 

Rozpočet na rok 2019 bol 12 300 €, plnenie k 31.12.2019 bolo 13 440 €, z toho príspevok na 

bývanie 9 317 €, príspevok dôchodcom 2 640 € a členské  príspevky Malodunajsko a ZMOS 

1 286 € a transfer pre spoločný stavebný úrad 197 €. Čerpanie predstavuje 109 %. 

 

 

2) Bežné výdavky – podnikateľská činnosť 

 

Rozpočtované výdavky Skutočnosť k 31.12.2019 Plnenie

Mzdy, platy 17 400,00 €              16 494,77 €                    95%

Odvody 6 084,00 €                6 077,07 €                      100%

Energie, telefónne a poštové popl. 11 950,00 €              9 433,57 €                      79%

Materiál 135 229,00 €            168 126,05 €                  124%

Opravy a údržba 8 100,00 €                8 251,60 €                      102%

Služby 10 550,00 €              8 742,50 €                      83%

DPH 1 000,00 €                1 073,92 €                      107%

Spolu 190 313,00 €             218 199,48 €                  115%

 

 

a) Mzdy, platy 

Rozpočet na rok 2019 bol schválený vo výške 17 400 € a skutočné čerpanie k 31.12.2019 

bolo vo výške 16 495 €, čo predstavuje 95 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov 

predajne potravín a z úseku vodovod, kanalizácia a ČOV.  

 

b) Odvody 

Rozpočet na rok 2019 bol schválený vo výške 6 084 € a skutočne čerpané k 31.12.2019  bolo 

6 077 €. Čerpanie predstavuje 100 %. 

 

c) Energie, telefónne poplatky a poštové poplatky 

Rozpočet na rok 2019 bol 11 950 € a skutočne čerpané k 31.12.2019 bolo 9 434 €, z toho 

energie 9 219 € a telefónne poplatky 215 €. Čerpanie predstavuje 79 %. 
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d) Materiál 

Rozpočet na rok 2019 bol 135 229 € a skutočne čerpané k 31.12.2019 bolo 168 126 €, z toho  

nákup tovaru do predajne potravín 156 988 €,  všeobecný  materiál  pre  kanalizáciu  a  ČOV 

6 089 €, spotrebný materiál pre predajňu potravín 4 421 € a materiál pre vodný zdroj  628 €. 

Čerpanie predstavuje 124 %.  

 

e) Opravy a údržba 

Rozpočet na rok 2019 bol schválený vo výške 8 100 € a skutočne čerpané k 31.12.2019 bolo  

8 252 €, z toho opravy a údržba kanalizácie a ČOV 7 229 €, opravy a údržba vodného zdroja 

623 € a údržba budovy potravín 400 €. Čerpanie predstavuje 28 %.  

 

f) Služby 

Z rozpočtovaných 10 550 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 8 743 €, z toho všeobecné 

služby pre predajňu potravín 1 805 €, odmeny osôb vykonávajúcich činnosti na základe 

dohody o vykonaní práce 1 030 €, bankové poplatky a poplatky za sprostredkovanie 

bezhotovostných platieb 1 029 €, rozbory pitnej vody a odpadových vôd 2 826 €,  poistenie 

majetku 1 479 € a poplatky za odber podzemných vôd 574 €. Čerpanie predstavuje 83 %.  

 

g) DPH 

Z rozpočtovaných 1 000 € bolo skutočne zaplatené na DPH  k 31.12.2019 1 074 €, čerpanie je 

vo výške 107 %. 

 

 

3) Kapitálové výdavky 

 

Rozpočet na rok 2019 bol 70 250 €, plnenie k 31.12.2019 bolo 61 767 €. Prostriedky boli 

použité na dokončenie rekonštrukcie obecnej budovy Potravín v sume 25 273 €, rekonštrukciu 

spevnennej plochy pri budove Materskej školy v sume 19 052 €, čiastočnú rekonštrukciu 

budovy Pohostinstva v sume  15 394 € a rekonštrukciu verejného  osvetlenia  v obci  v  sume 

1 826 €.  Na realizáciu nového dopravného značenia v obci boli zatiaľ vynaložené výdavky na 

obstaranie projektovej dokumentácie v sume 222 €.  Čerpanie predstavuje 88 %. 

 

 

4) Výdavkové finančné operácie 

V roku 2019 boli realizované výdavkové finančné operácie len v súvislosti so zaplatením 

zábezpeky vo výške 670 €. 

 

 

5) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou 

 

Nie sú založené. 
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7. Tvorba a použitie prostriedkov fondov obce v roku 2019 
 

 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond vo výške min. 10 % prebytku hospodárenia príslušného 

rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Rezervný fond Suma

Počiatočný stav k 1.1.2019 5 380 €

Prírastky - z prebytku hospodárenia 0 €

              - ostatné prírastky 0 €

Úbytky   - krytie schodku hospodárenia 0 €

              - ostatné úbytky 0 €

Konečný stav k 31.12.2019 5 380 €  
Prostriedky fondu neboli vedené na samostatnom bankovom účte a boli súčasťou bankových 

účtov obce. 

 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa. 

 

Sociálny fond Suma

Počiatočný stav k 1.1.2019 231 €

Prírastky - povinný prídel 334 €

              - ostatné prírastky 0 €

Úbytky   - závodné stravovanie 192 €

              - ostatné úbytky 0 €

Konečný stav k 31.12.2019 374 €  
Sociálny fond je vedený na samostatnom bankovom účte. 

 

 

Fond na opravy, údržbu a prevádzku majetku obce 

Obec vytvára fond na opravy, údržbu a prevádzku majetku obce, ktorý je tvorený z prebytku 

hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Tvorba fondu v roku 2019 predstavuje 

nerozdelený výsledok hospodárenia obce za rok 2018. Použitie prostriedkov fondu na opravy, 

údržbu a prevádzku majetku obce je v kompetencii starostu obce.  

 

Fond na opravy, údržbu a prevádzku majetku obce Suma

Počiatočný stav k 1.1.2019 136 480 €

Prírastky - z prebytku hospodárenia 0 €

              - ostatné prírastky 19 500 €

Úbytky   - krytie schodku hospodárenia z podnikateľskej činnosti 0 €

              - záväzky predchádzajúcich rokov 0 €

              - ostatné úbytky (finančné operácie) 0 €

Konečný stav k 31.12.2019 155 980 €  
Prostriedky fondu sú vedené na samostatnom bankovom účte. 
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Fond prostriedkov z poplatku za rozvoj 

Obec vytvára fond z prostriedkov vylúčených z prebytku minulých rokov. O použití fondu 

prostriedkov z poplatku za rozvoj rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Poplatky za rozvoj Suma

Počiatočný stav k 1.1.2019 22 763 €

Prírastky - z prebytku hospodárenia 2 137 €

              - ostatné prírastky 0 €

Úbytky   - krytie schodku hospodárenia 0 €

              - ostatné úbytky 10 000 €

Konečný stav k 31.12.2019 14 900 €  
Prostriedky fondu neboli vedené na samostatnom bankovom účte a boli súčasťou bankových 

účtov obce. 
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8. Finančné usporiadanie vzťahov so založenými a zriadenými 
právnickými osobami, štátnym rozpočtom, štátnymi fondmi, 
fondmi EU a ostatnými poskytovateľmi transferov za rok 2019 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

Obec v roku 2019 neposkytla dotácie, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom 

na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný 

účel. 

 

Poskytovateľ, 

prijímateľ 
Účelové určenie grantu, transferu

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov

Suma  

použitých 

prostriedkov

Rozdiel

1 744 € 1 744 € 0 €

MF SR Voľby 1 283,51 € 1 283,51 € 0,00 €

Okresný úrad Senec Životné prostredie 31,97 € 31,97 € 0,00 €

Okresný úrad Senec Evidencia obyvateľov 428,46 € 428,46 € 0,00 €

0 € 0 € 0 €

28 500 € 28 500 € 0 €

MF SR Rekonštrukcia spevnenej plochy MŠ 13 500,00 € 13 500,00 € 0,00 €

ŠR SR Rekonštrukcia obecnej budovy 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 €

0 € 0 € 0 €

Finančné usporiadanie so štátnym rozpočtom - bežné výdavky

Finančné usporiadanie so štátnymi fondmi a fondmi EU - kapitálové

Finančné usporiadanie s ostatnými poskytovateľmi transferov na 

kapitálové výdavky

Finančné usporiadanie s ostatnými poskytovateľmi transferov na 

bežné výdavky

 

 

9. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 
 

Obec k 31.12.2019 eviduje záväzky vo výške 12 101 €, z čoho suma 374 € je sociálny fond. 

Záväzky voči zamestnancom sú vo výške 2 918 €, záväzky voči orgánom sociálneho 

a zdravotného poistenia v sume 1 775 € a ostatné záväzky tvoria faktúry v lehote splatnosti na 

bežné prevádzkové výdavky (ZSE, SPP, AVE, T-COM, atď.)  

 

Obec nemá uzatvorené žiadne lízingové zmluvy. 

 

Obec nemá uzatvorené žiadne zmluvy o úvere. 
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
v roku 2019 

 

Suma v EUR

Výnosy 245 038 €

Náklady 266 293 €

Hospodársky výsledok -21 255 €

Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti

Obec          

Hurbanova Ves

 
 

Strata z podnikateľskej činnosti obce je hradená z prebytku bežného rozpočtu obce. 

 

 

11. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za 
rok 2019 

 

BEŽNÝ ROZPOČET Schválené Upravené Skutočnosť Plnenie

Bežné príjmy 199 760 € 308 720 € 355 511 € 115,16%

Finančné operácie 0 € 0 € 0 € 0,00%

Príjmy spolu 199 760 € 308 720 € 355 511 € 115,16%

Bežné výdavky 199 760 € 308 720 € 326 634 € 105,80%

Finančné operácie 0 € 670 € 670 € 0,00%

Výdavky spolu 199 760 € 309 390 € 327 304 € 105,79%

Výsledok hospodárenia 0 € -670 € 28 207 €

KAPITÁLOVÝ 

ROZPOČET
Schválené Upravené Skutočnosť Plnenie

Kapitálové príjmy 0 € 38 200 € 28 500 € 74,61%

Finančné operácie 0 € 32 720 € 10 000 € 30,56%

Príjmy spolu 0 € 70 920 € 38 500 € 54,29%

Kapitálové výdavky 0 € 70 250 € 61 767 € 87,92%

Finančné operácie 0 € 0 € 0 € 0,00%

Výdavky spolu 0 € 70 250 € 61 767 € 87,92%

Výsledok hospodárenia 0 € 670 € -23 267 €

ROZPOČET SPOLU Schválené Upravené Skutočnosť Plnenie

Bežné príjmy 199 760 € 308 720 € 355 511 € 115,16%

Kapitálové príjmy 0 € 38 200 € 28 500 € 74,61%

Finančné operácie 0 € 32 720 € 10 000 € 30,56%

Príjmy spolu 199 760 € 379 640 € 394 011 € 103,79%

Bežné výdavky 199 760 € 308 720 € 326 634 € 105,80%

Kapitálové výdavky 0 € 70 250 € 61 767 € 87,92%

Finančné operácie 0 € 670 € 670 € 100,00%

Výdavky spolu 199 760 € 379 640 € 389 071 € 102,48%

Výsledok hospodárenia 0 € 0 € 4 940 €
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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 tohto prebytku vylučujú:  

a) nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj v sume 2 137 € 
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12. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 
 

AKTÍVA 

Názov  
Počiatočný stav k 

1.1.2019

Konečný stav k 

31.12.2019

Majetok spolu 1 818 927 € 1 781 364 €

Neobežný majetok spolu 1 568 364 € 1 520 246 €

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok 2 352 € 2 042 €

Dlhodobý hmotný majetok 1 480 969 € 1 433 161 €

Dlhodobý finančný majetok 85 043 € 85 043 €

Obežný majetok spolu 247 279 € 258 602 €

z toho :

Zásoby 0 € 8 542 €

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0 € 0 €

Dlhodobé pohľadávky 0 € 670 €

Krátkodobé pohľadávky 19 272 € 22 244 €

Finančné účty 228 007 € 227 147 €

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 0 0

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 0 0

Časové rozlíšenie 3 283 € 2 516 €  
 

 

PASÍVA 

Názov  Počiatočný stav k 

1.1.2019

Konečný stav 

31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 818 927 € 1 781 364 €

Vlastné imanie 645 780 € 667 470 €

z toho :

Oceňovacie rozdiely 0 € 0 €

Fondy 0 € 0 €

Výsledok hospodárenia 645 780 € 667 470 €

Záväzky 6 208 € 13 301 €

z toho :

Rezervy 800 € 1 200 €

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0 € 0 €

Dlhodobé záväzky 231 € 374 €

Krátkodobé záväzky 5 177 € 11 727 €

Bankové úvery a výpomoci 0 € 0 €

Časové rozlíšenie 1 166 939 € 1 100 594 €  
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13. Stručné zhodnotenie činnosti obce v roku 2019 
 

V roku 2019 sme sa zamerali na zariadenie prevádzky predajne „Náš obchod“, zabezpečenie 

dodávateľov a otvorenie obchodu 1.3.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počas roka sme postupne podľa požiadaviek zákazníkov rozširovali sortiment, zvyšovali 

počet chladiacich a mraziacich vitrín. Žiadaným tovarom sa stali v predajni čerstvo pečené 

výrobky Minit. 

Súčasne s otvorením obchodu sme sprevádzkovali aj internetový obchod, ktorý slúži na 

objednanie tovaru z pohodlia domova a jeho rýchle vyzdvihnutie v predajni. 
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V roku 2019 ďalšie skvalitnenie služieb pre obyvateľov znamenalo otvorenie pohostinstva, 

ktoré prevádzkuje nový nájomca, spoločnosť Dve sestry, s.r.o.. Pred otvorením prešla 

prevádzka rekonštrukciou, nové sú dvere, podlahy, ústredné kúrenie a samozrejme maľovky. 

Nový nájomca si doniesol aj nové zariadenie prevádzky s vlastným nábytkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukciou prešli aj spevnené plochy v okolí materskej školy, kde sa poškodená 

a neestetická betónová dlažba nahradila novými betónovými plochami. Úpravou prešiel aj 

odvodňovací systém v okolí materskej školy, čím sme zabránili zaplavovaniu pivničných 

priestorov v období prívalových dažďov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významnú časť vynaložených prostriedkov znamenala aj rekonštrukcia riadiaceho systému 

ČOV, oprava kanalizačných čerpadiel a technológie ČOV. 

 

V súlade s prioritou obce na rok 2019 bola zabezpečená prevádzka materskej školy 

v spolupráci s mestom Senec formou elokovaného pracoviska MŠ Fándlyho Senec. 

Obec počas celého roka zabezpečovala bežné funkcie a služby pre občanov, ako verejné 

osvetlenie, kosenie a úpravu verejných priestranstiev a cintorína, bežné opravy budov vo 

vlastníctve obce, vývoz komunálneho odpadu a pod.  

Počas roka obec zorganizovala rad kultúrno spoločenských podujatí, ako karneval, stavanie 

mája, MDD, Mikuláša a posedenie s dôchodcami.  

Naďalej sa staráme o svoje zdravie a dvakrát do týždňa cvičíme jógu a raz týždenne aerobik 

v sále kultúrneho domu. 
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14. Predpokladaný budúci vývoj v roku 2020 
 

Prioritou obce v roku 2020 je efektívne prevádzkovanie predajne potravín. 

Ďalšou prioritou je rekonštrukcia križovatky na ceste II/503 rekonštrukcia komunikácie od 

križovatky po obecný úrad v spolupráci s VÚC. 

Plánujeme zakúpiť a sprevádzkovať odvodňovač kalu na ČOV, pre efektívnejšie nakladanie 

s kalmi z ČOV a rozšíriť prevzdušňovací systém ČOV úmerne s nárastom počtu obyvateľov. 

Obec pripravuje optický internet na celom území obce a bezplatné WIFI zóny. Súčasne 

plánujeme rozšírenie počtu kamier pre lepšie monitorovanie nežiadúcich aktivít na území 

obce. 

V roku 2020 pripravíme projekt pre rekonštrukciu miestneho ihriska z prostriedkov fondov 

EU. 

Obec má záujem aj v roku 2020 pokračovať v prevádzke materskej školy v spolupráci 

s mestom Senec ako elokované pracovisko MŠ Fándlyho Senec. 

Obec Hurbanova Ves bude súčasne plniť všetky svoje samosprávne úlohy a úlohy 

vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy. 

Obec bude naďalej zabezpečovať prevádzku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

v obci a začne prevádzkovať miestny obchod s potravinami. 

Hlavným cieľom ďalšieho pôsobenia je starostlivosť o napĺňanie potrieb obyvateľov obce 

a vytváranie podmienok pre zabezpečenie všestranného rozvoja územia. 

 

 

15. Iné dôležité informácie 
 

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo 

potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

 

 

 

 

 

V Hurbanovej Vsi dňa 3.4.2020 

 

 

 

        Ing. Ľubomír Petrák, CSc. 

                 starosta obce 


