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1. Úvodné slovo starostu obce
Obec Starý Hrádok v r. 2018 plnila úlohy vyplývajúce z ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov,
Ústavy SR a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri
zabezpečovaní plnenia základných funkcií samosprávy .
Individuálna výročná správa podrobne opisuje stav a činnosti vykonávané
obcou a verne zachytáva stav hospodárenia obce pri zabezpečovaní základných
činností a uspokojovania potrieb občanov .
V roku 2018 sme dosiahli niekoľko pozitívnych výsledkov. V prvom rade sme
do roku 2018 prechádzali s prebytkom v hospodárení sumou 32216,11 €.
Je to výsledok zodpovedného hospodárenia, ktoré sa nám darí aj vďaka podpore
poslancov OZ. Zamerali sme sa hlavne na plnenie zákonom daných povinností
obce, s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov obce, konanie akcií pre
občanov obce za účelom dobrého spolunažívania v rámci obce.
Celý rok 2018 napriek akútnemu nedostatku pracovných síl bola naša obec
čistá, upravená , verejné priestranstvá pokosené, v čase dlhodobého sucha aj
polievané. Obec v súčinnosti s ÚPSVaR vytvorila 1 pracovné miesto na deväť
mesiacov zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR.
Z Nitrianskeho samosprávneho kraja sme dostali dotácie na kultúru, šport
a cestovný ruch vo výške 4300,-eur.Z Environmentálneho fondu v rámci POD
sme získali 5000,- eur na úpravu a zveľadenie verejného priestranstva pred
novými RD. Z finančnej podpory Ministerstva financií sme získali sumu 5400,eur na rekonštrukciu miestneho rozhlasu na bezdrôtový, z Úradu vlády SR sme na
vybudovanie detského ihriska získali sumu 8500,- eur. Z Programu rozvoja
vidieka sme sa uchádzali o čerpanie eurofondov na rekonštrukciu miestnych
komunikácií, avšak naša žiadosť nebola podporená. Po vyhlásení novej výzvy
budeme opätovne reagovať. Obec v súčinnosti s poslancami OZ dala vypracovať
štúdiu na vybudovanie Kultúrno – spoločenského domu. V roku 2019 dá
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vypracovať PD s ktorou sa bude uchádzať o finančné zdroje na jeho
vybudovanie.
V roku 2018 sme pripravili tieto kultúrne a športové podujatia: 8.mája bolo
otvorenie cyklotúry spolu s členskými obcami ZVT Hron, 2.6.2018 sme oslávili
deň detí / Hýb sa Starý Hrádok/,.4.8. to boli už tradičné obecné slávnosti, 29.8.
opäť cyklotúra, 10.11. sa konali voľby na starostu a poslancov OZ, 8.12. Mikuláš
obdaril našich najmenších, 20.12. sme sa stretli s našimi dôchodcami
a jubilantmi.
Demografické údaje obce Starý Hrádok: počet obyvateľov k 1.1.2018 bol 185.
Počet obyvateľov k 31.12.2018 bol 189. V roku 2018 sa do našej obce na trvalý
pobyt prihlásilo 7 občanov, odhlásilo 5

občanov, narodilo sa 4 detí a s 2

občanom sme sa navždy rozlúčili.
V roku 2018 obecné zastupiteľstvo zasadalo 6 krát.
Ďakujem za podporu a pomoc občanom, ktorí nezištne pomáhajú pri
organizovaní

kultúrnych,

športových

a spoločenských

podujatiach,

pri

zveľaďovaní a skrášľovaní svojho okolia, verejných priestranstiev, ďakujem
poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníčke Obecného úradu za nezištnú
prácu vykonanú v prospech našej obce, sponzorom a fanúšikom našej obce.

Helena Szabóová
starostka obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

OBEC Starý Hrádok

Sídlo:

Starý Hrádok č. 80, 935 56

IČO:

00587605

Štatutárny orgán obce:

Obecné zastupiteľstvo

Telefón:

036/6390101

E-mail:

info@staryhradok.sk

Webová stránka:

www.staryhradok.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Helena Szabóová

Zástupca starostu obce:

MUDr. Július Kiss

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Jaroslav Kuruc
Ing. Veronika Kováčová
František Nagy
Michal Mladonický
Anna Belušová – poslankyňa do 10.11.2018

Komisie:

Inventarizačná komisia
Komisia na ochranu verejného záujmu
Povodňová komisia
Komisia CO a krízového štábu
Komisia kultúry a športu

Obecný úrad:

Erika Gödölleyová – samostatná referentka

Rozpočtové organizácie - obec nemá
Príspevkové organizácie - obce nemá
Neziskové organizácie – obec nemá
Obchodné spoločnosti – obec nemá
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Poslaním obce je zabezpečiť jej všestranný rozvoj pre spokojnosť jej
obyvateľov.
Vízie obce: Víziou obce Starý Hrádok je stať sa dôstojným predmestím okresného mesta
Levice, modernou obcou Tekovského regiónu a samosprávou slúžiacou svojim obyvateľom,
obcou, ktorá bude prosperujúcim a atraktívnym územím s kompletnou technickou a sociálnou
infraštruktúrou, kvalitnými podmienkami pre bývanie a širokú škálu možností kultúrneho,
spoločenského a športového vyžitia.
Ciele obce: Cieľom obce Starý Hrádok je orientácia a rozvoj turisticko-hospodárskej funkcie,
na zachovanie a oživovanie tradičných hodnôt a koloritu vidieckeho prostredia. Zvýšiť kvalitu
života miestnych obyvateľov s využitím prírodných , kultúrnych a historických špecifík obce
prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry ako aj celkovým zatraktívnením obce.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Starý Hrádok sa nachádza na juhozápadnom Slovensku
v Nitrianskom samosprávnom kraji, asi 8 km južne od Levíc. Leží na ľavom brehu riečky Stará
Podlužianka v nadmorskej výške 148 m. Katastrálne územie Starého Hrádku má približne tvar
obdĺžnika, orientovaného v smere severozápad – juhovýchod. Jeho rozloha je 656 ha.
Susedné mestá a obce : Na severe hraničí s katastrom mesta Levice, na severozápade
s katastrom obce Vyšné nad Hronom. Jeho ďalším západným susedom je obec Žemliare, zatiaľ
čo s obcou Jur nad Hronom zdieľa západnú i južnú hranicu a s obcou Mýtne Ludany svoju
východnú hranicu.

Celková rozloha obce : Celková rozloha obce je 656 ha.
Nadmorská výška : Nadmorská výška obce je 148 m.n.m.

7

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 189
Národnostná štruktúra :
Národnosť
Dospelí
Slovenská
127
Maďarská
28

Deti
32
2

Spolu
159
30

%
84,13 %
15,87 %

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
-Rímskokatolícka cirkev
-Evanjelická cirkev augs. vyznania
-Reformovaná kresťanská cirkev
-Náboženská spol. Jehovovi svedkovia
Vývoj počtu obyvateľov : Vývoj počtu obyvateľov v obci je pomalý.
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : Nezamestnanosť v obci predstavuje 10,00 %.

5.4. Symboly obce
Erb obce : Erb obce má podobu: na zelenom štíte kolmo stojace biele ( strieborné )
poľnohospodárske náradie, lemeš s ostrím vľavo, s hrotom hore, čerieslo s ostrím vpravo
s hrotom hore a kosák s oblúkom naľavo, v ktorom je žltý ( zlatý ) klas.
Zástava vlajka, koruhva obce :
Zástava, vlajka a koruhva obce má túto podobu: vlajka, zástava a koruhva obce Starý
Hrádok je zelená, biela, zelená, žltá, zelená , biela, zelená, biela, zelená, osemkrát vodorovne
delená s pomerom farebných pruhov.
Zástava, vlajka a koruhva je trojcípa, zástrihy sú vždy pravouhlé.
Pečať obce :
Pečať obce má podobu: kolopis pečiatky je ohraničený dvomi sústredenými kružnicami,
z ktorých väčšia je tvarovaná tenšou čiarou.
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5.5. Logo obce

5.6.História obce
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1239. Obec pri príležitosti 775.výročia
prvej písomnej zmienky o obci sa rozhodla vydať publikáciu – monografiu o obci Starý
Hrádok. Obec v roku 2010 vydala Mozaiku Starého Hrádku ( autor Ladislav Vincze),
publikáciu, ktorú možno považovať za prípravu na obsahovo rozsiahlejšiu a kompletnejšiu
monografiu obce.
Pripravovaná monografia má za cieľ poskytnúť komplexné informácie o obci Starý
Hrádok na základe výskumov a bádania v oblasti prírodovedy, histórie ( od najstarších čias
až po súčasnosť), národopisu a pod.
Kniha pod názvom „Starý Hrádok v plynutí času“ bola slávnostne uvedená do života na
obecných oslavách za prítomnosti jej autorov, pozvaných hostí, rodákov a obyvateľov
obce a širokého regiónu.
5.7.Pamiatky
Obec Starý Hrádok na svojom území eviduje nasledovné pamiatky:
-Architektonickou pamiatkou obce je neobarokový reformovaný kostol z roku 1658
-Budova Obecného úradu
-Budova knižnice a zasadačky
5.6. Významné osobnosti obce - nemáme

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie našich detí zabezpečuje – deti našej obce navštevujú
Základnú školu s Materskou školou v Jure nad Hronom.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre našich občanov poskytuje Nemocnica s poliklinikou
v Leviciach.
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6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec nemá svoje opatrovateľky, ale sociálne služby starším a chorým občanom zabezpečujú
ich členovia rodiny.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec usporadúvaním množstva aktivít
v priebehu kalendárneho roka a to:
-vítanie nového roka
-účasť na degustácii vín v susedných obciach
-jarná a jesenná cyklotúra v rámci ZVT-HRON
-MDD
-obecné slávnosti . Tieto majú aj spoločenský rozmer, nakoľko okrem kultúrnych podujatí
sa skupiny dobrovoľníkov zapájajú do gastronomických súťaží, pribúda vystavovateľov
hydiny a drobného vtáctva, predajcov, prizývaní sú čestní hostia, starostovia susedných
obcí, zástupcovia NSK, podnikatelia, sponzori, v zasadačke je každoročne nainštalovaná
tematicky iná výstava.
-športové aktivity s regionálnou účasťou
-stretnutie s dôchodcami
-oslavy Mikuláša spojené s tvorivými dielňami
-možnosť športovania na tenisovom kurte
-uvítanie do života
- poďakovanie za úrodu v rámci ekumenických bohoslužieb, adventný koncert v kostole
reformovanej cirkvi.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
V našej obci sa neposkytujú žiadne služby obyvateľom.
Najvýznamnejšie firmy pôsobiace v obci :
-Bc. Richard Zomborský – P.O.TECH
-MOCOOP spol. s.r.o.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
Pozemky v obci obrábajú nasledovní hospodári:
-LEVSEM spol.s.r.o., Levice
-LAGRO s.r.o., Kalinčiakovo
-GAMOTA AGRO s.r.o., Komárno
-ASALI, Bratislava
-Poľnohospodárske družstvo, Levice
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný .
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2017 uznesením č. 28/2017.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 22.8.2018 uznesením č. 19/2018 - OZ
druhá zmena schválená dňa 10.12.2018 uznesením č. 11/2018 – novozvolené OZ

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

127039,00

164360,04

153155,74

96139,00
900,00
30000,00
127039,00

107243,93
14800,00
42316,11
148970,93

106081,13
14758,50
32316,11
110582,35

98,92
99,72
76,36

88409,00
32900,00
5730,00
Vyrovnaný

96148,68
47092,25
5730,00
Prebytkový
15389,11

87713,57
17146,65
5722,13
Prebytok
42573,39

91,23
36,41
99,86

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2018

106081,13

z toho : bežné príjmy obce

106081,13

Bežné výdavky spolu

87713,57

z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

87713,57

18367,56
14758,50
14758,50
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Kapitálové výdavky spolu

17146,65

z toho : kapitálové výdavky obce

17146,65

Kapitálový rozpočet

-2388,15
15979,41
0,00
15979,41

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

32316,11

Výdavky z finančných operácií

5722,13

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

23446,54
153155,74
110582,35
42573,39
3147,44
39425,95

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku – odvod do RF r. 2015,2016
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 15979,41 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
15979,41 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 23446,54 EUR prevedieme cez účet 453000 do
rozpočtu obce na rok 2019 a použijeme v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
15979,41 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

153155,74

129447,00

129447,00

129447,00

106081,13
14758,50
32316,11

99447,00
0,00
30000,00

99447,00
0,00
30000,00

99447,00
0,00
30000,00

Skutočnosť
k 31.12.2018

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

110582,35

129447,00

129447,00

129447,00

87713,57
17146,65
5722,13

93655,00
30000,00
5792,00

93655,00
30000,00
5792,00

93655,00
30000,00
5792,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Majetok spolu

676113,94

673521,99

Neobežný majetok spolu

631816,37

616280,67

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

597431,53

581895,83

Dlhodobý finančný majetok

34384,84

34384,84

Obežný majetok spolu

43903,45

56771,34

79,20

19,80

793,77

750,35

0,00

0,00

7090,34

8747,83

35940,14

47253,36

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

394,12

469,98

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

676113,94

673521,99

Vlastné imanie

393231,82

389320,54

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

393231,82

389320,54

Záväzky

165299,65

162467,62

240,00

380,00

0,00

0,00

155372,37

150475,15

9687,28

11612,47

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0,00

0,00

117582,47

121733,83

V roku 2018 došlo k nárastu majetku obce a to tým, že sme vybudovali nové Detské ihrisko
a urobili sme Modernizáciu a rekonštrukciu obecného rozhlasu.
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

5059,89 €

5142,19 €

Pohľadávky po lehote splatnosti

2030,45

3605,64

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

9779,55

11738,93

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

155280,10

150348,69

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou
ako päť rokov

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2017

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

8053,44

10165,29

51 – Služby

19658,64

20917,98

52 – Osobné náklady

46915,10

45636,60

53 – Dane a poplatky

188,55

167,55

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

10176,52

8066,54

31657,48

33062,02

2459,33

2493,77

57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

350,98

487,30

0,00

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

0,00

0,00

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

74319,19

78064,31

11509,02

12566,91

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

0,00

240,00

0,00

0,00

67 – Mimoriadne výnosy

0,00

54,49

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

25699,11

26400,06

-7932,72

-3671,28

Hospodársky výsledok záporný v sume -3671,28 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
ÚPSVaR

Účelové určenie grantov a transferov
Plat+odvody §54,§50j –bežný výdavok

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
6796,57

Levice
Envirofond – Dotácia zeleň – bežný výdavok

5000,00

POD
NSK

Dotácia kultúra, šport, cestovný ruch – bežný 4300,00
výdavok

MV SR

Dotácia Eo+reg.adries – bežný výdavok

85,78

MDVaRR SR

Dotácia stavebná správa – bežný výdavok

206,46

MDVaRR SR

Dotácia životné prostredie – bežný výdavok

17,74

MDVaRR SR

Dotácia cesty – bežný výdavok

8,04
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Dotácia na voľby samospráva – bežný výdavok

MV SR
Spolu:

526,86
16941,45

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec neposkytla žiadne finančné prostriedky zriadeným a založeným právnickým
osobám, nakoľko obec nemá rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
-

Vybudovanie Detského ihriska

-

Modernizácia a rekonštrukcia obecného rozhlasu

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Revitalizácia verejných priestranstiev

-

Výstavba verejného osvetlenia v časti obce, ktorá bude kabelizovaná

-

Výstavba kultúrno-spoločenského domu s obecnou úradovňou

-

Rekonštrukcia športového areálu na mutifunkčné ihrisko

-

Vybudovanie fitness zóny v obecnom parku

-

Vybudovanie parkoviska pred cintorínom

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec vedie súdny spor s nikým.

Vypracoval:

Schválil:

Erika Gödölleyová

Helena Szabóová

V Starom Hrádku, dňa 11.3.2019
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Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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