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1 Úvodné slovo starostu obce        

Obec Veľké Orvište  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky 

združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec Veľké Orvište  je právnickou 

osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom so svojimi vlastnými príjmami 

za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami. Základnou úlohou 

obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej 

obyvateľov. Obec má občanmi volené obecné zastupiteľstvo, na čele obce je starosta obce. 

 

2 Identifikačné údaje obce 

 

Názov: Obec Veľké Orvište 

Sídlo: Veľké Orvište 17 

IČO: 00654078 

DIČ: 2020537937 

Štatutárny orgán obce: starosta obce 

Telefón: 033/7746126 033/7746152 

e-mail: starosta@velkeorviste.sk, podatelna@velkeorviste.sk, ou@velkeorviste.sk, 

info@velkeorviste.sk 

Webová stránka: www.velkeorviste.sk 

 

3 Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce:                PhDr. Pavol Paulovič 

Zástupca starostu obce:  Jozef Valo 

Hlavný kontrolór obce:  Ing. Emerencia Kollárová 

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Orvište je zložené z deviatich poslancov: 

 Jozef Valo – zástupca starostu, Pavol Táborský,  Marta Kráľovičová, Gabriela Michelová, 

Jaroslav Vavrinec, Dušan Kráľovič, Ing. Marián Šiška, Peter Djenka, Mgr. Elena Horňanská. 

 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo ako svoj kontrolný, výkonný a poradný orgán komisie: kultúrna, 

školská a športová komisia,  komisia pre verejný záujem, komisia sociálnych a zdravotníckych 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zastupite%C4%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Starosta
mailto:starosta@velkeorviste.sk
mailto:podatelna@velkeorviste.sk
mailto:ou@velkeorviste.sk
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vecí, komisia pre verejný záujem, komisia verejného poriadku, životného prostredia a výstavby, 

bytová a inventarizačná komisia.    

 

Spolky a záujmové organizácie: V obci Veľké Orvište pôsobia spolky a záujmové organizácie: 

Slovan TJ Veľké Orvište, Rybárske združenie Záhumnie, DHZ Veľké Orvište,  Združenie Deti 

Orvišťa, Matica Slovenská. 

 

4 Poslanie, vízie, ciele  

Hodnotenie obce sa posudzuje najmä podľa jej poslania, vízie a cieľov, ktoré prezentujú pohľad 

na úlohy samosprávy, predstava samosprávy o jej budúcnosti. 

Poslanie obce:  

Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie obce Veľké Orvište,  odpovedá na tri otázky: Čo obec 

robí? Prečo to robí? Pre koho to robí? Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb 

obyvateľom obce, podnikateľom  a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný 

denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú 

škálu aktivít, počnúc od  obstarávania tovarov, služieb a prác pre inováciu a rozvoj  obce, cez interné 

právne poradenstvo a pomoc obyvateľov, až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či 

aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia obyvateľom obce a širokej verejnosti. 

Samospráva obce Veľké Orvište disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, 

bytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho 

maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, 

ktorá slúži vedeniu obce a poslancom obecného zastupiteľstva ako základný nástroj efektívneho 

riadenia. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť 

ich ďalší profesionálny rast. 

Medzi základné predpoklady rozvoja obce je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej 

samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ako aj životného prostredia. 

Našim poslaním je slúžiť všetkým obyvateľom našej obce, vytvárať podmienky pre vyvážený 

ekonomický a sociálny rozvoj s dôrazom na ochranu okolitej prírody a jej zdrojov. Obyvatelia, 

ktorí žijú alebo pracujú v našej obci predstavujú pre nás maximálnu prioritu. Aj preto vítame a 

podporujeme akúkoľvek spoluprácu medzi obyvateľmi obce, ktorá prispieva k lepšej kvalite 

života. 
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Vízie obce: 

Obec Veľké Orvište bude využívať svoje ľudské, materiálne, ekonomické zdroje na zvýšenie kvality 

života svojich občanov. Je to malá,  rozvíjajúca sa obec, poskytujúca svojim občanom vysokú  

kvalitu života, čomu nasvedčuje pestrá kultúrno-spoločenská činnosť v priebehu roka,  starostlivosť  

o prírodu a životné prostredie. 

 

Ciele obce: 

Obec svojou geografickou polohou má výborné podmienky na rozvoj mirkoregiónu. V hierarchii 

cieľov obce medzi najväčšiu úroveň zaraďujeme inováciu, rozvoj bytovej výstavby,  kvality 

života obyvateľov obce s trvalým či prechodným pobytom, a to najmä pokračovanie 

v rekonštrukcii a budovaní miestnych komunikácií, inováciu do odpadového hospodárstva 

s cieľom ochrany životného prostredia, rozvoj školstva, kde je obec zriaďovateľom základnej i 

materskej  školy, školského klubu a školskej jedálne.  

 V nasledujúcich rokoch plánujeme ďalšie investičné akcie do budov patriacich obce, ide 

o rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, ktorá bude financovaná  z pridelenej dotácie a z vlastných 

prostriedkov.  

Príprava projektu nízkouhlíkovej stratégie, ktorá  bude obsahovať účinné a nákladovo efektívne 

opatrenia v sektore energetiky, energetickej efektívnosti. Financovanie projektu bude 

zabezpečené z eurofondov.  

Šport a pohybové aktivity, sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu každého 

obyvateľa, v našej obci máme rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní 

a preferencií obyvateľov. Z toho vyplýva ďalší dôležitý cieľ, a to podpora športu a činnosť 

občianskych združení v obci a tiež podpora dobrovoľného hasičského zboru.  

Ďalšou víziou obce je rozvoj cestovného ruchu, a to snaha o  vybudovanie cyklotrasy Veľké 

Orvište – Piešťany v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Piešťany, v roku 

2019 obec vypracovala projektovú štúdiu uvedenej cyklotrasy. 

Obec má vo svojich cieľoch zapracovaný aj rozvoj bytovej politiky, ide o zabezpečenie prírastku 

bytového fondu v obci, zvýšenie kvantitatívnej úrovne bývania, podpora bývania zo strany obce, 

a to príprava pozemkov pre bytovú výstavbu, zabezpečenie technickej infraštruktúry, podpora 

výstavby pomocou ekonomických nástrojov štátu. 
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5 Základná charakteristika obce  

 

5.1 Geografické údaje 

Obec Veľké Orvište leží uprostred severného výbežku Podunajskej nížiny na styku so severnou 

časťou Trnavskej pahorkatiny v časti Trnavského samosprávneho kraja v okrese Piešťany. 

Medzi významné historické pamiatky obce patrí rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny 

Márie, ktorý bol postavený v roku 1743. Kostol Nanebovzatia Panny Márie sa nachádza na 

Hlavnej ulice obce. Kostol bol v minulosti prestavovaný  a opravovaný, vo vnútri kostola sa 

nachádzajú vzácne staré maľby. V roku 2019 sa dokončila rozsiahla rekonštrukcia kostola 

i kostolného nádvoria,  ktorá trvala od roku 2018. 

 

 

5.2 Demografické údaje  

K dátumu 31. 12. 2019 obec evidovala stav  obyvateľov 1073,  z toho žien 536 a mužov 527 

(podľa evidencie obecného úradu). Vo Veľkom Orvišti sa narodilo 7 detí, o nový pobyt 

požiadalo 18 obyvateľov, odhlásilo sa 8 obyvateľov, zomrelo 6 obyvateľov.   Ďalej evidencia 

obecného úradu eviduje národnostnú  štruktúru slovenskú, českú, maďarskú, srbskú, rómsku. 

 

5.3    Symboly obce 

Obec má vlastné symboly a používa ich pri výkone samosprávy. Medzi symboly obce patria:  

erb obce, vlajka a pečať obce. 

Erb obce Veľké Orvište tvorí zelený štít, nad zlatou pažiťou vľavo obrátený, na pravom kolene 

kľačiaci striebroodetý muž – sv. Hubert, vpravo od neho zlatý mešec, vľavo strieborný jeleň so 

zlatým krížom uprostred zlatého parožia.  

Autorom erbu je archivár a historik J. Šimončič a H. Čeľada. Symboly (erb a vlajka) obce Veľké 

Orvište sú zaevidované v heraldickom registri Ministerstva vnútra SR pod sign. V-58/95. 
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Ďalej obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, 

oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy. 

 

6 Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1 Výchova a vzdelávanie  

Obec zohráva dôležitú úlohu aj  v oblasti škôl a školských zariadení, v rámci originálnych 

kompetencií alebo v rámci výkonu prenesenej pôsobnosti. Obec ako zriaďovateľ zabezpečuje 

výchovu a vzdelávanie detí v základnej a materskej škole  a súčasne zabezpečuje aj stravovanie 

detí v školskej jedálni. 

 V súčasnej dobe výchovno-vzdelávací proces detí v základnej škole je zabezpečený  štúdiom I. 

stupňa, t. j. 1 až 4 , formou dvojtriedok.  K dátumu 31.12. 2019 navštevovalo základnú školu 

16 detí. Predprimárne vzdelávanie  detí je zabezpečené predškolskou výchovou v materskej 

škole a k dátumu 31.12. 2019 navštevovalo materskú školu 20 detí. 

  

6.2 Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Jana Svítková 

v intervale 2 krát za týždeň. Ambulancia je zriadená v priestoroch Klubu dôchodcov vo 

Veľkom Orvišti. Svojimi odbornými lekárskymi službami a poradenstvom sa stará  o zdravie 

občanov Veľkého Orvišťa. 

 

6.3 Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje DHZ Veľké Orvište, OZ Deti Orvišťa, 

Rybárske združenie Záhumnie, komisie pri obecnom úrade,  ktoré spolu  s obcou v roku 2019 

organizovali akcie: stavanie mája, MDD, hodovú slávnosť, púť do Medžugorie, mesiac k úcty 

k starším, uvítanie detí do života, Deň zeme, oslavu sv. Huberta, obecnú zabíjačku, hasičský 

ples, rodičovský ples a detský karneval. 

Obec Veľké Orvište sa podieľala na financovaní Trojkráľového  koncertu, ktorý sa v tomto 

roku konal v Kostole Nanebovzatie Panny Márie. 
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6.4 Šport 

Favoritom športových disciplín v obci je futbal, ktorý zastrešuje združenie TJ Slovan Veľké 

Orvište. Združenie bolo založené už v roku 1928. Od roku 2017 je prezidentom klubu TJ 

Slovan Veľké Orvište starosta obce PhDr. Pavol Paulovič. Za pomoci staronového vedenia na 

čele so starostom obce boli športovo aktívne tri futbalové mužstvá, a to mužstvo starších 

žiakov, mužstvo dorastu a mužstvo mužov. Všetky mužstvá svojimi dobrými výsledkami 

úspešne reprezentovali klub ako i obec.  Hlavným pilierom práce s mládežou je ich osobnostný 

rozvoj, t.j. prístup založený na výkone a sebamotivácii, sebakritickému vyhodnoteniu vlastného 

výkonu, ďalej utužovanie priateľstiev a orientácia na tímovú spoluprácu. 

V roku 2019 naďalej reprezentuje obec i miestny stolnotenisový klub, ktorý aktívne 

a pravidelne  trénuje,  a tak prispieva k získaniu a rozvoju pohybových zručností, schopností, k 

upevňovaniu fyzického i duševného zdravia. Ďalej prispieva i k formovaniu osobnosti  

a k hodnotnému využívaniu voľného času. Víziou klubu je pokračovať  a odovzdávať 

skúsenosti aj obecnej mládeži a deťom. 

 

 

6.5  Hospodárstvo  

Hospodárske odvetvie v obci zastrešujú  právnické osoby, a to PT Veľkoobchod potravín, 

Granelam s.r.o., Kellys Bicycles, s.r.o., Bomat, s.r.o., Zooprodukt, s.r.o. 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na poskytovanie služieb pre obyvateľov obce a širokú verejnosť, rozvoj 

cestovného ruchu a najmä na  podporu a rozvoj bytovej politiky. 
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7  Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
 

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2019.  Obec v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  05.10.2018 uznesením č. 55/2018. 

 

Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami, a to štyrikrát: 

 

 prvá zmena schválená dňa 29.04.2019  uznesením č. 12/2019 

 druhá zmena schválená dňa 10.06.2019  uznesením č. 32/2019 

 tretia zmena  schválená dňa 28.10.2019  uznesením č. 47/2019 

 štvrtá zmena  schválená dňa 13.12.2019  uznesením č. 61/2019 

 

 

 

7.1  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019  

                 

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019 je zobrazené v tabuľke č.1. 

  Schválený rozpočet 
Rozpočet  po 

zmenách 

Skutočné plnenie 

príjmov/ čerpanie 

výdavkov k 

31.12.2019 

% plnenia príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 470 652,00 764 069,00 756 410,53 99,00 

z toho :         

Bežné príjmy 470 652,00 508 637,00 512 769,60 100,81 

Kapitálové príjmy 0 151 796,00 141 296,00 93,08 

Finančné príjmy 0,00 103 636,00 102 344,93 98,75 

Výdavky celkom 470 652,00 764 069,00 723 069,92 94,63 

z toho :         

Bežné výdavky 454 417,00 488 229,00 474 740,75 97,24 

Kapitálové výdavky 8 000,00 267 605,00 241 581,07 90,28 
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Finančné výdavky 8 235,00 8 235,00 6 748,10 81,94 

HV rozpočtu obce  0,00 0,00 33 340,61   

7.2   Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

    Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 je zobrazený v tabuľke č. 2. 

Tabuľka č. 2                          

    

Hospodárenie obce 
Skutočnosť 

k 31.12.2019 v Eur 

Bežné  príjmy spolu 512 769,60 

Bežné výdavky spolu 474 740,75 

HV Bežný rozpočet 38 028,85 

Kapitálové  príjmy spolu 141 296,00 

Kapitálové  výdavky spolu 241 581,07 

HV Kapitálový rozpočet  -100 285,07 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu -62 256,22 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -62 256,22 

Príjmy z finančných operácií 102 344,93 

Výdavky z finančných operácií 6 748,10 

Rozdiel finančných operácií 95 596,83 

Príjmy spolu   756 410,53 

VÝDAVKY SPOLU 723 069,92 

Hospodárenie obce  33 340,61 

Vylúčenie z prebytku 12 573,66 

Upravené hospodárenie obce 20 766,95 

 

Prebytok rozpočtu v sume 20 766,95 Eur  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:  

  tvorbu rezervného fondu  20 766,95  Eur. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019 

vo výške  20 766,95 Eur.         

     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 :  

 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 1 175,48 Eur. 
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 kapitálový transfer nevyčerpaný v roku 2019 v sume 10 000 Eur,  

 finančné prostriedky od stravníkov zo  ŠJ v sume 216,18 Eur. 

 dotácia na stravu pre predškolákov zo ŠR  v sume 1 182 Eur. 
 

7.3  Rozpočet na roky 2020 - 2022 

Rozpočet na rok 2020, 2021, 2020 bol zostavený ako vyrovnaný, tabuľka č. 3 a č. 4.   

 

Tabuľka č. 3                          v Eur 

  
Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   Rozpočet Rozpočet 

na rok 2020  na rok 2021  na rok 2022 

Príjmy celkom 756 410,53 453 917,00 476 613,00 476 613,00 

z toho:         

Bežné príjmy 512 769,60 453 917,00 476 613,00 476 613,00 

Kapitálové 

príjmy 
141 296,00 0,00 0,00  0,00  

Finančné príjmy 102 344,93 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Tabuľka č. 4                       v Eur 

  
Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   Rozpočet Rozpočet 

na rok 2020  na rok 2021  na rok 2022 

Výdavky celkom 723 069,92 453 917,00 476 613,00 476 613,00 

z toho:         

Bežné výdavky 474 740,75 440 597,00 469 821,00 469 821,00 

Kapitálové 

výdavky 
241 581,07 6 000,00  0,00  0,00 

Finančné 

výdavky 
6 748,10 7 320,00 6 792,00 6 792,00 
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8 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Analýza majetku za rok 2019 a predikcia na rok 2020 je zobrazená v tabuľke č.5.  

 

Tabuľka č. 5                                       v Eur  

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad 

k 31.12.2018 k 31.12.2019 na rok 2020 

Majetok spolu 1 825 345,06 1 935 858,25 1 921 881,48 

Neobežný majetok spolu 1 689 751,51 1 870 879,59 1 873 192,48 

z toho:       

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1 470 697,51 1 651 825,59 1 654 138,48 

Dlhodobý finančný majetok 219 054,00 219 054,00 219 054,00 

Obežný majetok spolu 135 593,55 64 978,66 48 689,00 

z toho:       

Zásoby 135,33 58,43 165,00 

Zúčtovanie medzi subjektami 

VS 
0 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  2 729,85 2 661,51 2 794,00 

Finančné účty  132 728,37 62 181,63 45 600,00 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci dlh 
0 0 0 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci krát 
0 0 0 

Časové rozlíšenie  0 77,09 130 
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8.2. Zdroje krytia  

Analýza zdrojov krytia za rok 2019 a predikcia na rok 2020  je zobrazená v tabuľke č.6 

Tabuľka č. 6                                                             v Eur 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad 

k 31.12.2018 k  31.12.2019 na rok 2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 825 345,06 1 935 858,25 1 921 881,48 

Vlastné imanie  1 026 138,20 1 021 406,72 1 018 406,72 

z toho:       

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1 026 138,20 1 021 406,72 1 018 406,72 

Záväzky 260 301,21 193 089,56 186 112,79 

z toho:       

Rezervy  1 300,00 1 500,00 1 300,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 70 000,00 10 000,00 10 000,00 

Dlhodobé záväzky 149 405,99 141 637,11 134 161,77 

Krátkodobé záväzky 39 595,22 39 952,45 40 651,02 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 538 905,65 721 361,97 717 361,97 

 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

a) Prírastok v obstaraní dlhodobého hmotného majetku, je spôsobený: 

 

 výstavbou nového zberného miesta v obci v hodnote 139 811,90 Eur, 

  technickým  zhodnotením budovy požiarnej zbrojnice v hodnote 40 012,24 Eur, 

 Výstavbou prístrešku pri dome smútku v hodnote 15 788,79 Eur, 

  výstavba nového multifunkčného ihriska v areáli základnej a materskej školy v hodnote 

6 359,84 Eur, 

  rekonštrukciou vykurovania, vodovodu a kanalizácie v  základnej škole Veľké Orvište 

v hodnote 42 306,99 Eur, 

 Prírastok  v ostatnom dlhodobom majetku tvoril osadenie nového merača rýchlosti, 

v hodnote 2 316,95 Eur. 
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9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Analýza nákladov a výnosov za rok 2019 v porovnaní s rokom 2018 je zobrazená 

 v tabuľke č. 7.                                                                                                                                                                             
    
Tabuľka č. 7                                                                                                                                       v Eur 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31.12.2018 k 31.12.2019 

Náklady 535 109,36 526 582,03 

50 – Spotrebované nákupy 101 051,20 78 775,77 

51 – Služby 71 988,35 67 802,10 

52 – Osobné náklady 284 077,50 294 102,38 

53 – Dane a  poplatky 18,5 223,46 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1 904,40 2 226,35 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 
54 996,18 59 923,61 

56 – Finančné náklady 3 475,90 4 269,36 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
17 597,33 19 259,00 

59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy 502 348,59 524 457,84 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 10 026,70 7 347,37 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných 

služieb 
0 0 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 
367 797,26 388 752,10 

64 – Ostatné výnosy 34 625,27 23 369,02 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 
0 1300 

66 – Finančné výnosy 266,76 32,07 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 
89 632,60 103 657,28 

Hospodársky výsledok -32 760,77 -2 124,19 
 

  

v Eur 
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V roku 2019 boli náklady vyššie ako výnosy, obec dosiahla záporný hospodársky výsledok aj 

z dôvodu, časového rozlíšenia výnosov. V roku 2019 sme získali kapitálovú dotáciu na výstavbu 

satelitného zberného miesta,  do majetku sa zaradila rekonštrukcia  požiarnej zbrojnice, 

rekonštrukcia vykurovania budovy školy a výnosy budú postupne zúčtované pri mesačných 

odpisoch v nasledujúcich rokoch. 

Záporný hospodársky výsledok po zohľadnení splatnej dani z príjmov v sume 2 128,42 EUR bol 

zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 

10  Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery, ktoré boli súčasťou bežného rozpočtu, 

podrobné členenie je v tabuľke č. 8.   

Tabuľka č. 8    

                                       

Poskytovateľ dotácie Suma v Eur Účel 

Dotácia ZŠ  z toho: 

 

52 460,00 

       

Financovanie ZŠ 

Dotácia MŠ na predškolákov  1 521,00 Financovanie MŠ 

Úrad vlády 10 000,00 Údržba ihrísk 

Transfer z Úrad práce soc. vecí a 

rodiny 

6 286,21 Refundácia miezd prevádzkových 

pracovníkov, chránená dielňa, chránené 

pracovisko, podpora aktívnej politiky 

práce 

Dotácia VUC TT 1 750,00 Financovanie kúlturno – spoločenských 

akcií 1. máj, podpora športových aktivít, 

výlet pre dôchodcov 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 Zabezpečenie materiálno-technického 

vybavenia DHZO Veľké Orvište 

Transfer z Úrad práce soc. vecí a 

rodiny 

3 999,60 Dotácia na stravu predškolákom 

Ministerstvo vnútra 1 684,76 Voľby prezidenta, voľby do EP 

Nadácia Allianz 1 000,00 Merač rýchlosti 

Fond na podporu umenia  1 000,00  Projekt na voľnočasovú aktivitu 

Dotácia REGOB   381,97 Register obyvateľov a adries 

SPOLU    83 083,54  
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V roku 2019 obec prijala dotácie, ktoré sú súčasťou kapitálového rozpočtu, podrobné členenie je 

v tabuľke č. 9 

 

Tabuľka č. 9  

Poskytovateľ dotácie Suma v Eur Účel 

Environmentálny fond 130 000,00 Výstavba zberného dvora v obci 

Ministerstvo financií SR   10 000,00 Rekonštrukcia a modernizácia 

verejného osvetlenia 

Spolu  140 000,00  

 

10.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č 2/2014 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

 

Tabuľka č. 10                    v Eur 

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

TJ Slovan 

Veľké Orvište 

Bežné výdavky na prevádzkové náklady 

činnosti klubu TJ Slovan Veľké Orvište 

       12 000,00 

 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2019 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

 Výstavba satelitného zberného miesta, ktorý bude slúžiť obyvateľom obce na 

sústredenie a likvidáciu odpadov a to, veľkoobjemový komunálny odpad, stavebný 

odpad,  

  rekonštrukcia I. etapy požiarnej zbrojnice, v nasledujúcom roku sa bude  pokračovať  

v II. Etape, 

 výstavba infraštruktúry, ide o pripojenie na internet na siedmych prístupových bodoch 

cez projekt „Wifi pre teba“, 

  dokončenie výstavby prístrešku pri dome smútku, 

 z vlastných zdrojov bola financovaná oprava komunikácií, revitalizácia zelene, výsadba 

nových stromov, obec sa podieľala na rekonštrukcii miestneho  kostola. 
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10.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia    

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.    

 

10.5  Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená     

Obec neeviduje k dátumu 31. 12. 2019 žiadne významné riziká a neistoty, ktorým by bola 

účtovná jednotka vystavená.  

 

 

 

 

 

Schválil: PhDr. Pavol Paulovič 

  starosta obce 

 

Vypracovala: Ing. Jana Müllerová  

Vo Veľkom Orvišti, dňa 08.02.2020 

 

Prílohy:   

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

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke   


