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Výročná správa Obce Veľká Lehota za rok 2016 
 
1) Profil obce 

Obec sa prvýkrát spomína v r. 1345 v metačnej listine Novej Bane vystavenej kráľom 
Ľudovítom Veľkým ako „Noua plantatio vulgariter Lehota“, založenie obcí s podobným názvom sa 
pripisuje oligarchovi Matúšovi Čákovi (+1321). Názov zrejme znamená určitú lehotu, teda úľavu 
poddaných na platení daní, lebo osídľovali neúrodné územie a pôdu získavali klčovaním lesa. V 
listine z r. 1388 je obec zapísaná ako Nemeth Lehota, kráľovná Mária dala do výmeny hrad Levice s 
niekoľkými obcami Hontianskej župy, do ktorej patrila aj obec Veľká Lehota. Vlastníkovi hradu 
Hrušov, v r. 1554 sa hradné panstvo Hrušov pripojilo k panstvu Topoľčianky, obyvatelia chudobnej 
poľnohospodárskej obce často opúšťali svoje domovy a cestovali za prácou do cudziny. Archaickú 
výstavbu predstavovali podpivničené trojpriestorové domy stavané do svahov, pôvodne zakryté 
slamou, dodnes živé sú tu gajdošské tradície. 
 
Významní rodáci, osobnosti pôsobiace v obci: Vdp. Dr. Šimon Való, Vdp. Emil Alojz Masár, 
Arnold Debnár, Vdp. Ján Anton Duchovics, Vdp. Štefan Gašparovics, Štefan Kocián 
Významné pamiatky: najstaršou historickou pamiatkou je rímskokatolícky kostol sv. Martina 
Biskupa, ktorého predchodcom bol dočasný drevený bohostánok postavený za čias Rákoczyovcov v 
r. 1644 – 1711, menší murovaný neskorobarokový kostol bol postavený v r. 1780, na jeho mieste v r. 
1809 bol postavený väčší klasicistický kostol, ktorý bol v r. 1862 prestavaný a prefasádovaný v 
neogotickom slohu, po viacerých obnovách (r. 1941, 1967, 1992) sa v podstate budova zachovala 
dodnes, kostol je jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria s malou strešnou 
vežičkou nad štítovým priečelím, hlavný murovaný neogotický oltár má ústredný obraz sv. Martina 
dávajúceho časť svojho plášťa žobrákovi, bočné neogotické oltáre sú jednoduchšie a majú ústredné 
obrazy z r. 1893 od maliara Júliusa Tarassza z Banskej Bystrice, nové obrazy sú z r. 1976 a sú dielom 
maliara Jozefa Šinkoviča z Novej Bane, obraz Ukrižovania, prícestné kríže sú dielom miestnych 
ľudových umelcov a kamenárov. 
 
Pravidelné udalosti: DFF „Pod Inovcom“, gajdošské fašiangy, Stretnutie Lehôt a Lhot, vianočný 
koncert 
Partnerské mestá/obce: Mikroregión Nová Baňa (Mesto Nová Baňa, Obce: Malá Lehota, Orovnica, 
Hronský Beňadik, Tekovská Breznica, Brehy, Rudno nad Hronom) 
 
Zaujímavosti, cestovný ruch: DOMINIK n. o. – Domov dôchodcov a sociálnych služieb 
(www.dominikno.sk) 
Infraštruktúra:  verejný vodovod (v r. 2014 skolaudovaná jeho rekonštrukcia) 
 
Spolky, združenia a iné organizácie, ktoré v obci pôsobia: TJ Partizán, Klub seniorov, Urbárske 
lesné a pasienkové spoločenstvo, Poľovné združenie Kamenica, spevácka skupina Lehotienka 
z Veľkej Lehoty, Gajdošská folklórna skupina z Veľkej Lehoty, eRko – združenie kresťanských detí. 
 
Občianska vybavenosť obce: Obecný a matričný úrad, ZŠ s MŠ, pošta, Zariadenie pre seniorov 
a domov sociálnych služieb, Multifunkčné spoločensko-kultúrne centrum, amfiteáter, futbalové 
ihrisko, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, Rímsko-katolícky kostol, farský úrad, Dom smútku, 
cintorín a urnový múr (kolumbárium), ordinácia obvodného lekára, lekáreň, predajne potravinárskeho 
tovaru, kaderníctvo, pohostinstvo. 
Publikácie o obci: Veľká Lehota Pozoruhodnosti, 2006 
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Organizácie zriadené obcou 
Obec Veľká Lehota má zriadenú rozpočtovú organizáciu, ktorou je Základná škola s materskou 
školou Veľká Lehota. Táto je priamo napojená na rozpočet obce, nakoľko z rozpočtu obce sú 
financované školské zariadenia (materská škola, školský klub detí a výdajná školská jedáleň). 
Obec Veľká Lehota nemá žiadnu organizačnú zložku pôsobiacu v zahraničí. 
 
Majetkové účasti obce 
Obec vo svojom finančnom majetku eviduje akcie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 
Banská Bystrica v hodnote 250 716,- €. 
 
Udalosti osobitného významu 
Ku dňu spracovania výročnej správy nie sú známe žiadne udalosti osobitného významu, ktoré nastali 
po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 
 
2) Orgány obce 
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce: 
a) orgánmi obce, 
b) hlasovaním obyvateľov obce, 
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce. 
 
Orgánmi obce sú: 
a) obecné zastupiteľstvo, 
b) starosta obce. 
 
Starostka obce: Marta Šmondrková 
 
Obecné zastupiteľstvo – poslanci OZ (zvolení na volebné obdobie 2014-2017):  
Jozef Mihál (zástupca starostky obce) 
Helena Cibiriová 
Ing. Antónia Garajová 
Mgr. Pavol Kocian 
RNDr. Peter Michálik 
Peter Šmondrk (v marci 2017 sa vzdal mandátu, od 27.03.2017 je jeho náhradníkom František Čík) 
Jaroslav Víglaský. 
 
Vnútorným kontrolným orgánom je hlavný kontrolór obce. Hlavnou kontrolórkou obce je Mária 
Šalková s pracovným úväzkom 0,096, od 1.1.2017 je úväzok 0,1. 
 
 
3) Personálne zabezpečenie obce 
 
3.1 Vývoj počtu zamestnancov 
Počet stálych zamestnancov Obecného úradu vo Veľkej Lehote sa z dlhodobého hľadiska nemení.  
Organizačná štruktúra  zostáva dlhoročne v zložení:  
- na plný úväzok:  
 starostka obce,  
referentka, 
ekonómka a účtovníčka a matrikárka (samostatne úväzok 0,8 pre Obecný úrad a 0,2 pre matriku, od 
1.1.2017 úväzok na Obecný úrad 0,9 a na matriku 0,1) 
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4 pracovníci na čistenie verejných priestranstiev (projekt cez ÚPSVaR do 31.07.2017) 
- na kratší úväzok: 
 hlavná kontrolórka obce (úväzok 0,096 od 1.1.2017 je 0,1) 
administratívna pracovníčka (úväzok 0,5 – projekt cez ÚPSVaR do 31.05.2017). 
Spolu počet zamestnancov obecného úradu k 31.12.2016: 9 fyzických osôb. 
Obec dáva možnosť dlhodobo nezamestnaným pracovať na aktivačných službách, resp. menších 
obecných službách pre obec - prostredníctvom §-u 52 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
v znení platných právnych predpisov. V r. 2016 takto obec evidovala 5 uchádzačov o zamestnanie 
pracujúcich na aktivačné služby, resp. menšie obecné služby pre obec. Zároveň ďalší občania 
poberajúci dávky v hmotnej núdzi odpracovávali pre obec mesačne 32 hodín.  
 
3.2 Štruktúra zamestnancov 

-  podľa pohlavia 
Počet zamestnancov k 31.12.2016 9 
Z toho: počet žien 5 
V % 56 

 
- podľa veku 

Počet zamestnancov k 31.12.2016 9 100 % 
Z toho vo veku: 20-40   3 33 % 
                          40-60 6 67 % 
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4) Aktivity obce 
V predošlých rokoch musela obec postupným splatením dlhov vyriešiť viacero exekúcií. S pomocou 
finančnej dotácie zo štátneho rozpočtu sa podarilo zrekonštruovať ZŠ s MŠ a vybudovať jej 
nadstavbu. V roku 2009 sa začalo s rekonštrukciou obecného vodovodu a doplnením vodného zdroja. 
Táto rekonštrukcia bola v r. 2014 skolaudovaná. Zároveň sa v r. 2009 postavilo nové Multifunkčné 
spoločensko-kultúrne centrum a kolumbárium – oporný urnový múr. V r. 2010 bol uvedený do 
prevádzky Domov dôchodcov a sociálnych služieb – DOMINIK n. o., ktorého priestory sú 
vybudované v budove bývalej materskej školy. V r. 2011 bol zmodernizovaný verejný rozhlas, 
vymenené všetky drevené časti amfiteátra okrem hlavného pódia, odvodnený amfiteáter, oplotený 
cintorín a kolumbárium, vymenená strešná krytina na bývalom OcÚ, spevnené plochy okolo MSKC, 
vybavená sobášna miestnosť, vydané CD Zagajduj gajdoško, zakúpené nové fasádne hodiny na 
Spoločensko-kultúrne centrum, zakúpené postieľky, paplóny, vankúše a posteľná bielizeň do MŠ 
a ďalšie aktivity. V r. 2012 sa osadila dlažba v parku pri kostole, rozšírilo sa futbalové ihrisko, 
oplotilo sa kolumbárium, vymenili sa okná a dvere na budove bývalého OcÚ (časť Slovenskej pošty) 
a na budove Domu smútku. V r. 2014 sa zrealizovala čiastočná výmena svietidiel verejného 
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osvetlenia na LED. V r. 2015 bol zakúpený nový nábytok na OcÚ, vybudovaný kamerový systém, 
nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou a schody k ihrisku, osadený merač rýchlosti, nové brány 
na cintoríne, zakúpené dopravné zrkadlo a značky. Obec zároveň postupne každoročne zrealizuje 
bežné opravy, aj väčšie rekonštrukcie miestnych komunikácií, buduje rigoly a odvodnenia 
MK, zakupuje kontajnery na triedený aj komunálny odpad a vysporadúva pozemky – pod 
amfiteátrom a pod miestnymi komunikáciami (k amfiteátru, u Gábrišov, u Vatalov, na Víglaši a u 
Jenisov). 
V r. 2016 boli zrealizované predovšetkým: 

- zakúpené dopravné zrkadlá a dopravné značky, zrealizované odvodnenie pri garážach 
do Hudcov, pri kostole, nová autobusová zastávka v Doline,  

- zakúpené vianočné osvetlenie, výmena svietidiel za LED v časti obce Inovec 
- vyporiadanie pozemkov (ukončenie MK u Garajov, u Jenisov, začatie Pirte a ulička do 

Vatalov) 
- rekonštrukcia miestnych komunikácií za 151 391,77 € 
- oprava Domu smútku (maľovanie, fasáda, okná, dvere), starej márnice a kolumbária, 

realizácia nového virtuálneho cintorína, spílenie lipy na cintoríne, ďalšie brány na cintoríne 
- zakúpený veľkokapacitný kontajner na odpad,  
- zakúpená plechová garáž na multifunkčné ihrisko, vysokotlakový čistič na čistenie potrubia 

v šatniach TJ a chladnička do šatní TJ, dresy pre žiakov, opravené čerpadlo na zavlažovanie 
ihriska, doplatenie zádržného za multifunkčné ihrisko 

- zamestnávanie 5 osôb na pracovný pomer – projekty cez Úrad práce, soc. vecí a rodiny, 
- propagácia obce v knihe Tekov z neba, vyrobené drevené reliéfy na amfiteátri a socha gajdoša 

do parku u Vaškov z líp spred kostola, socha víly Žitavy, galéria obrazov o rieke Žitava, 
výmena oplotenia na amfiteátri, oprava amfiteátra po zatekaní a prehryznutí fólie kunou, 
usporiadaný 23. detský folklórny festival „Pod Inovcom“ a Pohronské slávnosti (folklórne 
dni) a viacero ďalších kultúrnych podujatí, divadlá na amfiteátri, aj v rámci kultúrneho leta 
a zorganizovaný zájazd na Stretnutie Lehôt a Lhot do Lehoty do Ostrožskej Lhoty pri Brne. 
 

5) Ciele obce  
Finančné plány obce Veľká Lehota sú premietnuté v rozpočte na rok 2017 a v predpoklade rozpočtu 
na roky 2018-2019. Rozpočet na roky 2016-2018 tvorí prílohu tejto výročnej správy. 
V roku 2017 sa predpokladá pokračovať v majetko-právnom vysporiadaní a nákupe pozemkov pod 
miestnymi komunikáciami, zrekonštruovať miestne komunikácie v obci, vypracovať územný plán 
obce, zorganizovať 24. detský folklórny festival „Pod Inovcom a zájazd na 37. stretnutie Lehôt 
a Lhot do Lhotky pod Ondřejníkem spojený s výletom, opraviť kolumbárium a šatne TJ. 
Z prostriedkov rezervného fondu obce je na rok 2017 rozpočtovaných 56 813,- € na kapitálové 
výdavky, a to najmä na rekonštrukciu miestnych komunikácií. 
 
6) Finančné výsledky obce za rok 2016 
 
6.1. Prehľad finančnej situácie za rok 2016 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec v roku 
2015 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. Celkový rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako schodkový, schodok vo výške 
98 000,- € bol vykrytý príjmovými finančnými operáciami. Bežný rozpočet bol zostavený ako 
prebytkový o 5000,- € a kapitálový rozpočet ako schodkový o 103 000,- €. Schodok bol vykrytý 
z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií – prevod prostriedkov z rezervného 
fondu vo výške 98 000 €.  
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Obec svoje aktivity financuje z rôznych zdrojov. Hlavným zdrojom príjmu je transfer z Finančnej 
správy SR, ktorý predstavuje výnos z dane z príjmov FO. Ďalej má obec vlastné zdroje príjmov, a to 
sú rôzne daňové aj nedaňové príjmy. V neposlednom rade môže obec prijať transfery a dotácie aj od 
iných subjektov verejnej správy (štátnej správy aj územnej samosprávy). Dotácie sú účelovo určené 
na financovanie rôznych činností, od preneseného výkonu štátnej správy až po individuálne potreby 
obce. Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie dostala Obec 
Veľká Lehota dotáciu prostredníctvom Okresného úradu životného prostredia v Banskej Bystrici vo 
výške 106,41 €. Túto dotáciu použila na úhradu časti osobných nákladov (mzdy a odvody) na 
zamestnanca, ktorý rieši oblasť životného prostredia. Okrem iného obec financuje odvoz 
komunálneho odpadu, odvoz separovaného odpadu, likviduje drobné skládky odpadu, 2x ročne 
zbiera elektroodpad, bezplatne zabezpečuje umiestnenie kontajnerov na opotrebované šatstvo, 
kompostuje biologický odpad, v ZŠ s MŠ sa zbierajú tetrapaky a pod. Výdavky na jednotlivé činnosti 
sú uvedené v rozbore plnenia výdavkov. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený 
obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením č. 58/2015. 
 
Zmeny rozpočtu boli realizované OZ a starostkou obce nasledovne:   
Rozpočet bol zmenený:  
- prvá zmena schválená dňa 26.02.2016 uznesením OZ č. 4/2016 
- druhá zmena schválená dňa 01.03.2016 starostkou obce 
- tretia zmena schválená dňa 20.05.2016 uznesením OZ č. 19/2016 
- štvrtá zmena schválená dňa 20.06.2016 uznesením OZ č. 43/2016 
- piata zmena schválená dňa 30.06.2016 starostkou obce 
- šiesta zmena schválená dňa 19.08.2016 uznesením OZ č. 47/2016 
- siedma zmena schválená dňa 30.09.2016 starostkou obce 
- ôsma zmena schválená dňa 14.10.2016 uznesením OZ č. 57/2016 
- deviata zmena schválená dňa 01.12.2016 starostkou obce 
- desiata zmena schválená dňa 09.12.2016 uznesením OZ č. 65/2016 
 
Zmeny rozpočtu povolené starostkou obce boli v súlade s IS č. 8/2008 Zásady hospodárenia 
s finančnými prostriedkami obce Veľká Lehota, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo 5.12.2008 
uznesením 44/2008. V zmysle týchto zásad  starosta môže schváliť povolené prekročenie výdavkov 
pri dosiahnutí vyšších príjmov obce do 3319,39 €, viazanie rozpočtových výdavkov do 3319,39 € 
a rozpočtový presun výdavkov rámci schváleného rozpočtu do 3319,39 €. Tieto limity neboli v roku 
2016 prekročené. 
 
Stav hotovosti a bankových účtov k 31.12.2016 

Bankové účty = 213 711,95 €, z toho:  
Bankový účet: 1434837953/0200 – bežný =  6 686,72 €, z toho:  

- 1 198,53 € je analytickou evidenciou v účtovníctve odčlenené pre vrátenie na účet rezervného 
fondu  

- 233,06 € analytická evidencia sociálneho fondu 
Bankový účet: 1638912556/0200 – dotačný účet = 3,20  € 
Bankový účet:  2274736356/0200 – rezervný fond = 206 716,36 € 
Bankový účet: depozit na matriku = 305,67 € 
Zostatok na bankovom účte ZŠ s MŠ: 3,31 €  
 
Pokladňa:         441,59 € 
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Zostatok na bankových účtoch a v pokladni = 5 703,23 € (do výsledku rozpočtového hospodá-
renia sa zahŕňa zostatok v pokladni, na bežnom a dotačnom účte obce a bežnom účte ZŠsMŠ). 
Nezapočítavajú sa prostriedky z bežného účtu odčlenené v účtovníctve analytickou evidenciou, a to 
233,06 € prostriedky sociálneho fondu, 1 198,53 € nepoužité prostriedky prevedené z rez. fondu na 
BÚ a prostriedky z depozitu 305,67 €. 

 
Rekapitulácia výsledku hospodárenia rozpočtu Obce Veľká Lehota na rok 2016 v € 
a) Rozpočtové príjmy bežné za rok 2016 boli vo výške 617 229,59 €  

        výdavky bežné             vo výške 481 703,24 € 
rozpočtový VH bežného rozpočtu  zisk   135 526,35 € 
 

b) Rozpočtové príjmy kapitálové za r. 2016 boli vo výške   0,00 €  
        výdavky kapitálové            vo výške 166 344,82 € 

rozpočtový VH kapitálového rozpočtu strata - 166 344,82 € 
VH bežného a kapitálového rozpočtu spolu: 
 135 526,35 € - 166 344,82 € = STRATA – 30 818,47 € 
 

c) Finančné operácie príjmové za r. 2016 boli vo výške  36 521,70 €  
                  výdavkové      0,00 € 

rozdiel finančných operácií               + 36 521,70 € 
 
Súčasťou celkového rozpočtu sú aj finančné operácie. Strata bežného a kapitálového rozpočtu 
bola vykrytá z príjmových finančných operácií vo výške 36 521,70 €, z toho z rezervného fondu 
bola použitá výška 30 801,47 €.  
Po započítaní rozpočtovej straty a prebytku z finančných operácií je výsledok hospodárenia 5 703,23 €. 

 
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na účely tvorby peňažných fondov 
pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto výsledku hospodárenia vrátane finančných operácií sa 
vylučujú  nevyčerpané finančné prostriedky účelovo pridelené a určené na: 
Poskytovateľ Skutočnosť Účel 
Ministerstvo školstva 5 691,36 Nevyčerpané prostriedky ZŠ 
Ministerstvo školstva      11,87 Preplatok z ročného zúčtovania ZP 
 
Po vylúčení týchto nevyčerpaných prostriedkov nevzniká žiadna tvorba rezervného fondu 
z rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016.  
 
Zostatok na bankových účtoch a v pokladni = 7 134,82 €  
Pokladňa:                        441,59 € 
Účty obce + ZŠ s MŠ: 6 689,92 + 3,31 =           6 693,23 € 
Zo zostatku peňažných prostriedkov sa vylučujú: 
- 5 703,23 € - nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu, prenesené kompetencie zo ŠR pre ZŠ 

a preplatok z ročného zúčtovania ZP z miezd z r. 2015 financovaných zo ŠR 
 
Po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov je zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2016 vo 
výške 1 198,53 €, ktoré sú v účtovníctve analyticky odčlenené ako prostriedky rezervného fondu,  
a v r. 2017 boli po prerokovaní záverečného účtu obce fyzicky odvedené z bežného účtu obce na 
bankový účet rezervného fondu obce Veľká Lehota. 
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Na základe uvedených skutočností bolo  
- potvrdené financovanie schodku rozpočtu z príjmových finančných operácií, z prostriedkov 

rezervného fondu obce v sume 30 801,47 € 
- prevedené 1 198,53 € - nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu prevedené v r. 2016 na 

bežný bankový účet obce – na osobitný bankový účet Rezervného fondu obce. 
  

K 31.12.2016 je zostatok rezervného fondu 207 914,89 € + 1 198,53 € nepoužité a prevedené v r. 
2017 na bankový účet rez. fondu obce, t.j. spolu: 209 113,42 €. Z prostriedkov rezervného fondu je 
na rok 2017 rozpočtovaných 56 813,- €, ktoré budú použité na rekonštrukciu miestnych komunikácií 
a spracovanie územného plánu. 
 
 
6.2 Zdroje financovania výdavkov obce 
 
 

Prehľad príjmov a výdavkov podľa kódu zdrojov: 
kód zdroja

obec ZŠ Spolu obec ZŠ Spolu
111 237616,91 237 616,91     7505,91 224419,64 231 925,55    
11H 1000,00 1 000,00         1000,00 1 000,00        
1AC1+1AC2 13085,03 13 085,03       13085,03 13 085,03      
131F 5720,23 11,87 5 732,10         5720,23 5 720,23        
72F 107,80 107,80            93,00 93,00             
72J 1096,00 1 096,00         1030,00 1 030,00        
41 363927,22 384,76 364 311,98     309722,73 54670,05 364 392,78    
46 30801,47 30 801,47       30801,47 30 801,47      
Spolu: 652150,86 1600,43 653 751,29     362115,14 285932,92 648 048,06    

Príjmy v € Výdavky v €

 
 
Vysvetlivky kódu zdroja:  111 – zo štátneho rozpočtu, 11H – z vyššieho územného celku, 1AC1+1AC2 – 
z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, 131F – zostatok štátnych 
prostriedkov z roku 2015, 41 – vlastné príjmy, 46 – príjmy z rezervného fondu, 72F a 72J – vlastné príjmy 
ZŠ. 
 
Poznámka k tabuľke: Pri prostriedkoch zo ŠR (kód zdroja 111 a 131F) je rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami 5 703,23 €. Jedná sa o zostatok nevyčerpaných prostriedkov z prenesených kompetencií pre ZŠ 
vo výške 5 691,36 €, tieto prostriedky boli poukázané na účet Obce Veľká Lehota po 1.10.2016, preto v súlade 
s rozpočtovými pravidlami môžu byť použité v r. 2017 na prevádzku.  ZŠ s MŠ ich v r. 2017 plánuje použiť na 
úhradu energií a nákup materiálu. A suma 11,87 € je preplatok z ročného zúčtovania ZP z miezd z r. 2015 
financovaných zo ŠR, tieto prostriedky budú tiež v r. 2017 vrátené ZŠ s MŠ, ktorá ich použije na mzdy 
a odvody na prenesený výkon štátnej správy.  
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7. Vybrané ukazovatele 
Súvaha 

v € 2015 2016 index 16/15

 Aktíva spolu (netto) 1 493 295,76      1 556 661,03      1,04     

 Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025 súvahy, z 
toho: 1 238 543,98      1 333 596,58      1,08     
 Dlhodobý nehmotný majetok -                       -                       
 Dlhodobý hmotný majetok 987 827,98         1 082 880,58      1,10     
 Dlhodobý finančný majetok  250 716,00         250 716,00         1,00     

 Obežný majetok, z toho: 253 244,01         221 744,82         0,88     
 Zásoby 1 927,62             1 747,41             0,91     
 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy  5 207,31             4 530,18             0,87     
 Dlhodobé pohľadávky  70,00                  20,00                  0,29     
 Krátkodobé pohľadávky  1 091,97             1 268,69             1,16     
 Finančné účty  244 947,11         214 178,54         0,87     
 Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé  -                       -                       
 Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé  -                       -                       

 Časové rozlíšenie súčet  1 507,77             1 319,63             0,88     #ODKAZ!
 Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice  -                      -                      

 Pasíva spolu  1 493 295,76      1 556 661,03      1,04     #ODKAZ!
 Vlastné imanie, z toho: 1 286 245,84      1 364 277,42      1,06     
 Oceňovacie rozdiely  -                       -                       
 Fondy  -                       -                       

 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  1 411 290,98      1 286 545,26      0,91     
 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  125 045,14 -        77 732,16           0,62 -    

 Záväzky, z toho: 21 168,17           15 735,72           0,74     
 Rezervy  615,00                615,00                1,00     
 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy  5 728,23             5 703,23             1,00     
 Dlhodobé záväzky súčet  50,41                  272,19                5,40     
 Krátkodobé záväzky 14 774,53           9 145,30             0,62     
 Bankové úvery a výpomoci  -                       -                       

 Časové rozlíšenie  185 881,75         176 647,89         0,95     

 Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice  -                      -                      -       
  

Obec vlastní akcie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti (viď časť 1), okrem nich nenadobudla 
žiadne iné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani iné cenné papiere a finančný majetok. V r. 2016 
bola evidovaná opravná položka na nefunkčnú čističku odpadových vôd a vytvorená opravná položka 
na nedokončenú telocvičňu. ÚJ neevidovala ani záväzky z úverov, pôžičiek alebo inej formy 
zadĺženia, neposkytla ani neprijala žiadne ručenie a záruky. 
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Výkaz ziskov a strát  
v € 2015 2016 index 16/15

Tržby z predaja služieb 837,36                2 823,80             3,37          
Tržby z predaja tovaru 490,80                474,60                0,97          
Aktivácia majetku 1 934,89             -                       -             
Náklady na spotrebu materiálu, energií a tovaru 22 474,09           31 312,75           1,39          
Obstaranie služieb 55 499,27           65 708,00           1,18          
Osobné náklady 71 616,04           86 738,85           1,21          
Daňové výnosy samosprávy a výnosy z poplatkov 318 174,87         352 496,80         1,11          
Dane a poplatky 1 777,90             1 604,16             0,90          
Odpisy dlhodobého NaHM 70 046,21           70 463,99           1,01          
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu -                       43,95                   -

 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a 
materiálu -                       43,95                   -
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 6 081,43             6 548,52             1,08          

 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej 
činnosti 7 519,44             7 519,44             1,00          
 Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 205 414,77         615,00                0,00          

 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, manká a škody 2 493,26             2 539,80             1,02          
VH z hospodárskej činnosti 94 282,75 -          110 880,61         1,18 -         

Výnosové úroky 26,48                  16,34                  0,62          
Nákladové úroky -                       -                        -
Kurzové zisky -                       -                        -
Kurzové straty -                       -                        -
Ostatné výnosy z finančnej činnosti -                       -                        -
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 252,80             1 232,81             0,98          
VH z finan čnej činnosti 1 226,32 -            1 216,47 -            0,99          

Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná 4,71                    3,01                    0,64          

VH z bežnej činnosti 95 513,78 -          109 661,13         1,15 -         

Mimoriadne výnosy -                       -                       

Mimoriadne náklady -                       -                       

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti -                       -                       

VH z mimoriadnej činnosti -                       -                       

 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo VÚC 28 849,30           31 848,08           1,10          
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 58 380,66           63 777,05           1,09          
VH z činnosti samosprávy 29 531,36 -          31 928,97 -          1,08          

VH za účtovné obdobie 125 045,14 -  77 732,16     0,62 -         
  
Na výskum a vývoj Obec Veľká Lehota nevynaložila v r. 2016 žiadne náklady. 
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7.1 Rozdelenie výsledku hospodárenia 
 
Rekapitulácia výsledku hospodárenia za Obec Veľká Lehota: 
 
                                                                                                2015                        2016 

VH z hospodárskej činnosti  - 94 282,75    110 880,61    

VH z finančnej činnosti  -        1226,32    -        1216,47    

VH z bežnej činnosti  - 95 513,78    109 661,13    
 
 
 
VH z mimoriadnej činnosti                     0                       0   

VH z činnosti samosprávy  -           29 531,36     -           31 928,97    

 
 
VH za účtovné obdobie         - 125 045,14            77 732,16    

 
 
Účtovným výsledkom hospodárenia Obce Veľká Lehota v r. 2016 bol zisk + 77 732,16 €. Výsledok 
hospodárenia vo výške 77 732,16 € bude presunutý do nevysporiadaného výsledku hospodárenia 
minulých rokov.  
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8. Konsolidované ukazovatele 
 
 
Konsolidovaná súvaha za Obec Veľká Lehota a jej rozpočtovú organizáciu Základnú školu 
s materskou školou Veľká Lehota. 
              

v € 2015 2016 index 16/15
Aktíva spolu (netto) 1 588 511,07       1 646 453,92       1,04                    

Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024 1 316 460, 42               1 402 849,02               1,07                    
z toho:

Dlhodobý nehmotný majetok -                               -                               -                       
Dlhodobý hmotný majetok 1 065 744,42               1 152 133,02               1,00                    
Dlhodobý finančný majetok 250 716,00                  250 716,00                  1,00                    

Obežný majetok 269 852,04                  241 835,99                  0,90                    
z toho:

Zásoby 3 817,96                      3 458,02                      0,91                    
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy -                               -                               

Dlhodobé pohľadávky 70,00                           20,00                           -
Krátkodobé pohľadávky 1 213,75                      1 268,69                      1,05                    
Finančné účty 264 750,33                  237 089,28                  0,90                    
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 0 0 -                       
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 0 0 -                       

Časové rozlíšenie sú čet 2 198,61                      1 768,91                      0,80                    

Vzťahy k ú čtom klientov štátnej pokladnice 0 0 -                       

Pasíva spolu 1 588 511,07       1 616 453,92       1,02                    

Vlastné imanie 1 286 283,88               1 364 342,22               1,06                    
z toho: 

Oceňovacie rozdiely -                               -                               -                       
Fondy -                               -                               -                       
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 1 411 378,79               1 286 583,30               0,91                    
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 125 094,91 -                 77 758,92                    0,62 -                   

Záväzky 41 068,31                    38 651,02                    0,94                    
z toho:

Rezervy 615,00                         615,00                         1,00                    
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 5 728,23                      5 703,23                      1,00                    
Dlhodobé záväzky súčet 306,19                         607,89                         1,99                    
Krátkodobé záväzky 34 418,89                    31 724,90                    0,92                    
Bankové úvery a výpomoci -                               -                               

Časové rozlíšenie 261 158,88                  243 460,68                  0,93                    

Vzťahy k ú čtom klientov štátnej pokladnice -                               -                               -                       
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Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za Obec Veľká Lehota a jej rozpočtovú organizáciu 
Základnú školu s materskou školou Veľká Lehota 
 

v € 2015 2016 index 16/15
Tržby z predaja služieb, tovaru a aktivácia 18 627,66              19 140,30              1,03                     
Náklady na spotrebu materiálu, energií a tovaru 53 828,92              67 993,39              1,26                     
Obstaranie služieb 81 144,78              98 295,70              1,21                     
Osobné náklady 286 560,78            317 188,69            1,11                     
Daňové výnosy samosprávy a výnosy z poplatkov 317 950,87            352 272,80            1,11                     
Dane a poplatky 1 777,90                1 604,16                0,90                     
Odpisy dlhodobého NaHM 78 710,21              79 127,99              1,01                     
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu -                          43,95                     

 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a 
materiálu -                          43,95                     -                        
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 6 081,43                6 760,77                1,11                     

 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej 
činnosti 7 519,44                7 519,44                1,00                     

 Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 205 414,77            615,00                   0,00                     
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 2 530,04                2 539,80                1,00                     

VH z hospodárskej činnosti 359 788,00 -           181 671,42 -           0,50                     

Výnosové úroky 26,81                     16,34                     0,61                     
Nákladové úroky -                          -                          -                        
Kurzové zisky -                          -                          -                        
Kurzové straty -                          -                          -                        
Ostatné výnosy z finančnej činnosti -                          -                          -                        

 Ostatné náklady na finančnú činnosť, manká a škody 2 198,89                2 124,42                0,97                     
VH z finan čnej činnosti 2 172,08 -               2 108,08 -               0,97                     

Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná 5,01                       3,22                       0,64                     

VH z bežnej činnosti 361 965,09 -           183 782,72 -           0,51                     

Mimoriadne výnosy -                          -                          -                        
Mimoriadne náklady -                          -                          -                        
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti -                          -                          -                        
VH z mimoriadnej činnosti -                          -                          -                        

 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo VÚC 243 202,18            268 973,64            1,11                     
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 6 332,00                7 432,00                1,17                     
VH z činnosti samosprávy 236 870,18            261 541,64            1,10                     

VH za účtovné obdobie 125 094,91 -    77 758,92       0,62 -                     
 
9. Záverečné ustanovenia 

1. Výročná správa Obce Veľká Lehota za rok 2016 bola schválená Obecným zastupiteľstvom vo 
Veľkej Lehote dňa  11.08.2017 Uznesením OZ č.  38/2017. 

2. Výročná správa Obce Veľká Lehota za rok 2016 vyvesená na úradnej tabuli a zverejnená na 
internetovej stránke obce dňa 19.07.2017.  

 
                                                                                       Marta Šmondrková 
                                                                                           starostka obce 
                                                                                                   v. r. 


