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1. Základná charakteristika, poslanie a ciele  Obce Málinec 

Poslaním obce Málinec je cestou obecného úradu vykonávať odborné, administratívne  
a organizačné práce súvisiace najmä s plnením samosprávnych funkcií, pripravovať odborné 
podklady a písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a organizačno-technicky 
zabezpečovať plnenie úloh štátnej správy prenesenej na obec. Hlavná činnosť obce, t.j. na čo 
bola zriadená, jej poslanie, ciele a vízie musia vyplývať z § 4, ods.3 zákona č.369/1990 z.z. 
o obecnom zriadení. Avšak podľa § 5 uvedeného zákona na obec možno zákonom preniesť aj 
niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. 
Činnosť a hospodárenie v roku 2020 prebiehalo so zreteľom na mimoriadne opatrenia v oblasti 
rozpočtových pravidiel v súvislosti so šírením choroby COVID-19. 
 
Medzi oblasti záujmu obce patrí najmä rozvoj a podpora prírodných daností, zachovanie 
kultúrneho dedičstva,  priestorov na voľnočasové aktivity obyvateľstva a rozvoj agroturistiky, 
rekonštrukcia miestnej infraštruktúry /ciest a chodníkov/ . 
 
Obec je členom ZMOS-u, ZMON-u /združenia obcí v reióne Novohrad/, Regionálneho 
vzdelávacieho centra, Mikroregońu Hornohrad /záujmového združenia obcí s ďalšími ôsmimi 
obcami okresu Poltár/, MAS Hornohrad / verejno-súkromné partnerstvo združujúce členov za 
účelom spoločného využitia prostriedkov z Programu rozvoja vidieka/, Združenie obcí pre 
likvidáciu komunálneho odpadu Poltár /riešenie odpadového hospodárstva obcí okresu so 
sídlom v Brezničke/, Oblastná organizácia cestovného ruchu /regionálna organizácia na 
podporu cestovného ruchu.    
Partnerskou obcou v zahraničí je Báčsky Petrovec / Srbsko/, s ktorou obec udržiava  vzťahy 
vzájomnými návštevami zástupcov obcí.  
 
Cieľom obce je formovať obec ako vidiecke centrum , vytvárať pre občanov plnohodnotný 
priestor na bývanie zdravom prostredí s peknou prírodou a starostlivosť o jej zachovanie 
a využitie pre agroturizmus, zabezpečenie historických, kultúrnych tradícií pre budúce 
generácie, vytvorenie podmienok pre rozšírenie podnikateľskej základne malých živnostníkov 
v oblasti služieb obyvateľstva. Limitujúcimi faktormi pri napĺňaní stanovených cieľov sú 
hlavne nedostatočné dopravné spojenie, nepriaznivá demografická štruktúra obyvateľstva, 
nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, cenová politika poľnohospodárskej výroby, nedostatok 
kapitálu na rozvoj.  
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1.1  Geografické údaje 
 
Málinec je stredisková obec, ktorá leží v nadmorskej výške 290 m.n.m..,nachádzajúca sa  
pri najhornejšom toku rieky Ipeľ, v Poltárskom okrese. Ipeľskú dolinu tvoria úbočia 
juhozápadnej časti Slovenského Rudohoria. Od západu cez sever k východu je to vrch Hrad  
/589 m / , Tri  Chotáre  / 835 m/, Táňovo / 929m/, Čierny Hrbok, Diel / 640m/ . Zo severu 
málinskú dolinu uzatvára mohutne sa rozkladajúci vrch Bykovo / 1111m/.  
Na juh je dolina otvorená. Tadiaľ odteká rieka Ipeľ.   
Viac  ako 58% územia obce tvorí lesná pôda, ktorá je  významným zdrojom pitnej vody. Práve 
preto tam bola v období rokov 1989-1993 vybudovaná vodná  nádrž ako zásobáreň pitnej vody 
a zároveň na reguláciu horného toku Ipľa.  Vodná  plocha nádrže ne 1,38m2 s objemom 26,7 
mil.m3, teleso hrádze je dlhé 620 m a vysoké 48m. Do prevádzky bola uvedená 21.1.1994. 
Obec Málinec tvoria  dve katastrálne územia – k.ú. Málinec a k.ú. Ipeľský Potok.  Má tieto 
oficiálne územné obecné časti - Dobrý Potok, Chladná Studňa, Ipel, Vlčovo. 
 

Pohľad na priehradu 

 
Zemepisné súradnice: GPS: 48,4971999N,  19,68115E 
 
Celková rozloha obce je 4999,5307 ha, z toho:  
 

Orná pôda záhrady Ovocné 
sady 

TTP Lesné 
pozemky 

Vodné plochy Zastav.plochy Ostatné plochy 

291 59 21 1336 2927 180 148 37 
 
 
1.2 Demografické údaje  
 
Prvé málinské osady vznikali preľudnením obyvateľstva, ktoré si ďalšie priestory na svoju 
existenciu hľadali klčovaním lesov. Takto vznikli rôzne osady,  napríklad osady Hrozinovo, 
Podtáňovo, Malejkovo, Šťavica, Uhlisko, Revúca a Starý Vršok. Počet obyvateľov bol dosť 
pohyblivý. Záviselo to od možnosti obživy v tejto oblasti, kde v 19. a 20. storočí bol rozšírený 
drevársky, banícky ale najmä sklársky priemysel.   
Obyvateľstvo je vo veľmi vysokej miere slovenskej národnosti, pričom podľa náboženskej 
štruktúry je v prevažnej miere zastúpené evanjelické a katolícke náboženstvo.  
 



Záverečný účet obce Málinec za rok 2020 
 

5 
 

Obec mala k 31.12.2020 celkom 1397 obyvateľov. Ich vývoj je uvedený v tabuľkách. 
 

    

Počet 
obyvateľov 

Počet 
narodení 

Počet 
úmrtí Počet 

prihlásení 
Počet 

odhlásení 
  2000 1466 16 19 7 7 

  2001 1448 10 30 15 15 
  2002 1457 12 13 24 24 
  2003 1445 9 19 16 16 
  2004 1457 12 11 31 31 
  2005 1466 20 25 27 27 
  2006 1441 11 28 25 25 
  2007 1445 19 14 25 25 
  2008 1449 14 26 24 24 
  2009 1448 20 18 7 7 
  2010 1427 13 22 4 4 
  2011 1416 11 18 19 19 
  2012 1424 17 14 15 15 
  2013 1426 12 14 16 16 
  2014 1406 12 24 27 27 
  2015 1401 9 12 27 27 
  2016 1395 14 17 18 18 
  2017 1398 22 17 20 20 
  2018 1397 11 16 24 24 
  2019 1405 13 10 30 25 
  2020 1397 10 19 21 20 
       

 

 
 
 
 
Vývoj počtu prisťahovaní, odsťahovaní, narodení a úmrtí je graficky znázornený.  
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1.3 Symboly obce – erb, vlajka a obecná pečať 
 
Erb obce má prevedenie – v modrom štíte , zo zlatej pažite vyrastá strieborný spílený peň.  
Po jeho bokoch po jednej z pažite vyrastajúcej zlatej, červenostredej a zelenokališnej ruži na 
zelenej listnatej stopke a po jednom  striebornom smreku, nad  tým všetkým  položená 
strieborná píla, z ktorej vyrastá trojruža už  spomenutých farieb. 
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych  pruhov bielej, modrej, zelenej a žltej farby. 
Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j.  dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej 
listu. 
 

 
 

 
Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe obec Málinec môže používať najmä 
vo svojej obecnej pečati, a tiež rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho 
majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach.  
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1.4 Kultúra 
 
Spoločenský a kultúrny život obec zabezpečuje organizovaním pravidelných kultúrnych akcií, 
napr. oslava Oslobodenia obce,  Dňa matiek, Jánske dni a vianočné programy. Ďalej obec 
vystupuje v pozícii spoluorganizátora turistického výstupu na vrch Jasenina, Deň prezentácie 
Mikroregiónu Hornohrad. Akcie prebiehajú v spoločenskom dome , na voľnom priestranstve 
na športovom areáli, resp. v priestoroch bývalej starej základnej školy. Rok 2020 bol však 
špecifický, lebo s ohľadom na protipandemické opatrenia spojené so šírením ochorenia 
COVID-19 sa spoločensko-kultúrne akcie nekonali.  
Občanom je k dispozícii aj knižnica, ktorá sa každoročne dopĺňa knižnými novinkami a má 
približne 12000  knižných titulov  rôznych žánrov.  
K uchovaniu ľudového kultúrneho dedičstva pre nové generácie bola obnovená činnosť 
folklórneho súboru „ Málinčok“ a  z neobývaného domu v obci bolo zriadené Obecné múzeum, 
ktoré má ukázať dnešným generáciám tradičnú ľudovú architektúru a život našich predkov.  
 
Ukážka z nárečia 
 
V minulosti obyvatelia Málinca používali svoje nárečie- málinčinu. Táto sa ale postupne 
vytráca  z rozhovorov v rodinách.  
Detaily nárečia zmapoval vo svojej publikácii rodák doc.PeadDr. Július Lomenčík, PhD. 
 
Ukážka nárečia:  
 
Čatorňa- odkvap, drév- skôr, narano rano- zajtra ráno, lojtra- rebrík 
 
 
1.5 Pamiatky  
 
K nehnuteľným  kultúrnym pamiatkam obce patria: 
       - Zvonica  /z r.1673/ ,  Pamätník SNP na námestí /z r.1951/, Obecné múzeum / z polovice 
19. st/, Evanjelický kostol a.v. /z r.1795/ 
 
Zvonica je neskorobaroková, postavená v centre obce. Pôvodne bola drevená, neskôr 
obmurovaná a v roku 2004 bola zrekonštruovaná. 
Pamätník SNP od autora akad.sochára Jána Hučku bol postavený ako pomník pre padlých 
občanov obce v 2.svetovej vojne, ktorých mená sú tu aj vyznačené. 
Obecné múzeum vzniklo zrekonštruovaním staršieho domu v roku 2006. Interiér ukazuje 
historické artefakty, ktoré  predkovia používali pri svojom bežnom živote. Exteriér je fo fáze 
úpravy. 
Evanjelický kostol bol postavený v klasicistickom slohu. Neskôr bola  k pôvodnej stavbe 
pristavená veža s dvoma zvonmi. Posledná veľká úprava a oprava prebehla v roku 1983. 
K pamätihodnostiam a pozoruhodnostiam obce patria najmä  prírodný prameň Štavica, trafika 
na námestí a pomník na Stráni. Tento pomník  a jeho okolie bolo upravené a opravené na 
oddychovú časť hlavne za pomoci členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
v Málinci. 
K pozoruhodnostiam obce nepochybne patrí aj chránený strom  Maklura pomarančová  
/maklura pomifera/ , ktorý sa tu na nachádza v stromoradí je pôvodom zo Severnej Ameriky. 

Je pozostatkom záhrady zakladateľov sklárni a stromy boli vyhlásené v roku 1990 za chránené. 
Z kvetov sa v lete vyvinú žltozelené plody veľkosti pomaranča, ktoré sa ale v našich 
podmienkach do oranžova nevyfarbia a nie sú jedlé. 
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1.6 Výchova a vzdelávanie  

 
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí z obce Málinec a okolitých obcí  v obci poskytuje: 

- základná škola  so školskou jedálňou a školským klubom a materská škola 
Pohyb v počte zapísaných detí ku začiatku škol.roka ukazuje tabuľka: 
 

 r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 
zš 117 108 119 118 119 124 
mš 40 38 37 39 37 40 

 
1.7 Zdravotníctvo 
 
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú súkromní lekári – praktická lekárka pre deti a dorast, 
praktická lekárka pre dospelých. Na odborné vyšetrenia je potrebné dochádzať napr. do Poltára, 
Lučenca. Služby stomatol. ambulancie boli v roku 2014 ukončené a momentálne občania obce 
musia za týmto ošetrením dochádzať. V roku 2020 sa začala robiť rekonštrukcia priestorov 
spoločenského domu na lekáreň. Celý rok 2020 zabezpečovali donášku liekov pre občanov 
Málinca pracovníci terénnej sociálnej práce z Poltára.  
 
1.8 Sociálne zabezpečenie 

 
Sociálne služby v obci sú zabezpečené cez obecnú práčovňu, obecnú opatrovateľskú službu. 
Obec má k dispozícii na zapožičanie pre občanov zdrav.pomôcky /rolátor, inval.vozík, suché 
WC,stolík k posteli, stolička do sprchy/. 
Na sociálne poradenstvo je v činnosti terénna sociálna služba. Ďalej je v prevádzke aj 
komunitné centrum, ktoré slúži na mapovanie potrieb občanov v obci a výchovno-vzdelávaciu 
činnosť vybraných komunít obce.  
V Málinci má sídlo aj Integrované sociálne centrum. Zariadenie poskytuje komplexnú 
starostlivosť pre deti s mentálnym , fyzickým a kombinovaným postihnutím. Kapacita 
zariadenia je stanovená pre 12 poberateľov sociálnych služieb. Z toho 10 klientov s celoročnou 
a 2 klienti s dennou formou poskytovania sociálnych služieb. Jeho zriaďovateľom je 
Mikroregión Hornohrad.  
 
1.9 Hospodárstvo  
 
V obci bolo v minulosti prioritné poľnohospodárstvo, lesníctvo a sklárska výroba. Sklárstvo je 
už dnes zaniknuté, čo sa stalo z dôvodu rôznych reorganizačných zmien a zmien vlastníkov. 
Lesnícka výroba je zabezpečená z Lesnej správy z Poltára, čo sa týka štátnych lesov. Ďalej tu 
pôsobí aj Urbárska lesná spoločnosť- pozemkové spoločenstvo a niekoľko občanov obce cez 
živnosť pôsobí v oblasti spracovania dreva . Územie je bohaté na zverinu, hlavne diviačiu a 
srnčiu, ale vyskytujú sa tu okrem iných zverov aj medvede a vlky. 
Pre nepriaznivé podmienky na činnosť zaniklo v roku 1999 aj družstvo zaoberajúce sa 
poľnohospodárskou činnosťou. Dnes pôdu v katastri obce zabezpečujú cez nájomné zmluvy 
súkromne hospodáriaci roľníci a firmy zaoberajúce sa poľnohospodárskou činnosťou.  
 
K obci je len autobusové spojenie, pričom je ale vzdialená od komunikácií vyššej triedy. 
   
K športovej infraštruktúre nepochybne patrí veľký športový areál, multifunkčné ihrisko, fitnes 
centrum. Cez obec vedie cyklistický náučný chodník na trase Lučenec, Halič, Tomášovce, 
Veľká Ves, Kalinovo, Breznička, Poltár, Rovňany, Uhorské, Málinec. Celá trasa má 36 km. 
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Pre turistickú aktivitu je vyznačených niekoľko turistických chodníkov, ktorými je možné sa 
dostať na výlety  napr. na Jaseninu, Bykovo, Táňovo, Brložno, Prieraz, ku prameňu Ipľa 
a turistické odpočívadlo Vrch Hrad.  
Okrem športových klubov – futbal, stolný tenis, kvalitnú činnosť vykonáva aj dobrovoľný 
hasičský zbor.  
 
K poskytovaným službám  patria najmä: 

- kvetinárstvo,  kaderníctvo, stolárstvo, oprava televízorov, predajňa drogérie, textilu, 
potravín, poštový úrad, obecná muštáreň, práčovňa a obecná knižnica, dom smútku. 

Obec má vybudovaný vodovod, ktorý je vo vlastníctve SVPS a.s..  V správe obce je vybudovaná 
čistička odpadových vôd, ktorá si vyžadovala rekonštrukciu a v roku 2020 sa s ňou začalo. 
 
 
2. Informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 
Obec na rok 2020 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 2020, vrátane základnej školy, bol 
zostavený ako prebytkový.   
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa tohto schváleného rozpočtu na rok 2020.  
Rozpočet obce Málinec  bol schválený OZ dňa 13.12.2019  uznesením č.8/2019. 
Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 13.05.2020  uznesením č. 2/2020 
- druhá zmena schválená dňa 24.06.2020  uznesením č. 3/2020 
- tretia zmena  schválená dňa 19.11.2020  uznesením č. 7/2020 
- štvrtá zmena  schválená dňa 11.12.2020  uznesením č. 8/2020 

Zmeny rozpočtu boli vykonávané z dôvodu zreálnenia plnenia príjmov a výdavkov podľa 
skutočnosti. Väčšinou išlo o presuny položiek . V  rozpočte boli dopracované aj  dotácie 
poskytnuté obci počas roka.  
 
 

Rozpočet obce rok 2020 v eurách 
 

 Rozpočet  
pôvodný 

Rozpočet  
k 31.12.2020 

Príjmy celkom 1.322.920,00 1.682.610,00 
z toho :   
Bežné príjmy 1.214.865,00 1.320.570,00 
Kapitálové príjmy 2.900,00 190.610,00 
Finančné príjmy 24.100,00 106.546,00 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 81.055,00 64.884,00 
Výdavky celkom 1.317.640,00 1.635.034,00 
z toho :   
Bežné výdavky 644.295,00 711.617,00 
Kapitálové výdavky 107.440,00 234.415,00 
Finančné výdavky 1.550,00 1.550,00 
Výdavky RO s právnou subj.bežné 564.355,00 687.452,00 
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Rozpočet bol zostavený ako súčasť viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022. 
OZ na svojom zasadnutí dňa 13.12.2013, uznesením č. 6/2013 v bode 3 súhlasilo 
s neuplatňovaním programov obce Málinec od roku 2014. 
 
 
2.l .  Rozbor plnenia príjmov za rok 2020 v EUR   
 
Plnenie finančného rozpočtu obce Málinec k 31.12.2020 bolo schválené na zasadnutí OZ 
v Málinci, uznesením č. 1/2021. 
 

Rozpočet na rok 2020  
po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 

1.682.610,00 1.746.049,37 103,77 
 
Výška príjmov nebola nejako vážne ovplyvnená dosahom pandémie COVID-19. 
 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
592.905,00 607.919,15 102,53 

 
Textová časť – bežné daňové príjmy:  
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 530.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2020 poukázané prostriedky v sume 545.147,17 EUR, čo predstavuje plnenie na 
102,86%.  Tento príjem predstavuje  prevažnú časť príjmov obce na činnosť /mimo dotácii, 
ktoré majú účelové určenie./ 
 
 
Vývoj prijatých platieb bol nasledovný: 
     
     Mesiac      Suma 
 

1.2020 63327 
 

         
2.2020 51433         
3.2020 50104,17         
4.2020 42851         
5.2020 27236         
6.2020 36405         
7.2020 45211         
8.2020 44327         
9.2020 43216         

10.2020 44270         
11.2020 48186         
12.2020 48581         
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b) Daňové príjmy 
Z rozpočtovaných 38.810,00 EUR za dane z nehnuteľnosti bol skutočný príjem k 31.12.2020 
v sume 38.798,39 EUR, čo je 99,97 % plnenie. Príjmy z dane  z pozemkov boli v sume 
19.689,94€, zo stavieb 18.622,42€, z bytov 486,03€. 
K 31.12.2020 obec eviduje dlh na dani z nehnuteľnosti v sume 1.872,11€. 
Daň za psa mala rozpočtovaný príjem  1.240,00EUR a skutočný príjem bol 1.230,14EUR, čo 
predstavuje 99,20% plnenie.  
K 31.12.2020 obec eviduje dlh na dani za psa v sume 18,50€.  
Daň za užívanie verejného priestranstva – rozpočtovaný  príjem 450,00EUR mal skutočný 
príjem 563,00EUR, čo je 125,11% plnenie.  
Daň z ubytovania mala rozpočtovaný príjem 1.725,00EUR a plnenie 1.722,40EUR. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol rozpočtovaný na 20.680,00EUR 
a skutočné príjmy boli 20.458,05EUR , čo je 98,93% plnenie.  
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky za tento odpad v sume 724,42€. 
 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
56.780,00 56.752,23 99,95 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  
a) Príjmy  z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 55.280,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 54.867,44EUR čo 
je 99,25 % plnenie. 
K 31.12.2020 obec eviduje dlh na nájomnom za byty v Málinci v sume 7.044,55€. 
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 1.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1.884,79 EUR, čo 
je 125,65 % plnenie.    
 
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
47.600,00                 60.210,38 126,49 

Textová časť – bežné ostatné príjmy:  
Z rozpočtovaných príjmov za predaj výrobkov a služieb v sume 30.000,00 EUR bol skutočný 
príjem 34.846,42 EUR, čo predstavuje 116,15%. Jedná sa najmä o príjmy za stočné, služby 
domu smútku, miestny rozhlas,  kopírovanie,  knižničné poplatky, práčovňu, muštáreň, predaj 
kníh a zber druhotných surovín. 
Rozpočtované príjmy za materskú školu v sume 1.000,00 EUR, boli splnené na 1.291,00EUR, 
čo  predstavuje 129,10% plnenie.  
Plánovaný predaj hnuteľného majetku v sume 50,00€ bol splnený v sume 0,0% . 
Okrem toho boli rozpočtované položky v celkovej sume 16.550,00EUR, napr.z dobropisov, 
kreditných úrokov, za porušenie predpisov, za znečistenie ovzdušia, ktoré boli splnené spolu 
na 24.072,96 EUR. 
 
 
4) Bežné príjmy – Tuzemské bežné granty a transfery  
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
623.285,00                 660.617,24               105,99 
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Obec prijala nasledovné granty a transfery: 
Podrobné členenie prijatých grantov a transferov je v časti 7.1.  

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom a vyúčtované 
poskytovateľom. Do roku 2021 prešla dotácia na činnosť základnej školy v zmysle zákona 
v sume 10.450,00€, dotácia na stravu pre deti 9.883,20€, na činnosť TSP 9,47€, na činnosť 
komunitného centra  v sume 273,61€, na činnosť MOPS 2.132,97€, oprava okien v školskej 
jedálni 13.803,00€ a zostatok dotácie na vytvorené pracovné miesta cez úrad práce v sume 
12.694,96€. 
 
5) Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
190.610,00 195.010,50 105,13 

 
Textová časť – kapitálové príjmy:  
 
a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 
Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00EUR. 
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 
Z rozpočtovaných  510,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 510,50EUR. 
c) Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 190.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 194.500,00 EUR. 
 

Podrobné členenie prijatých grantov a transferov je v časti 7.1 . 

Do roku 2021 prešla dotácia na nákup konvektomatu v školskej jedálni  v sume 4.500,00EUR. 

 
6) Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
113.406,00 100.501,79 88.62 

 
Textová časť – príjmové finančné operácie:  
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2020 bola schválená tvorba rezervného fondu v sume 
25.021,53 €|. Z roku 2019 boli prenesené nepoužité prostriedky rezervného fondu v sume 
10.061,65 €. Z takto vytvorených fondov sa  v roku 2020 použilo 22.953,71€ , t.j. do roku 2021 
sa prenieslo 12.129,47€. 
Do príjmov finančných operácií boli zapojené prostriedky prenesené z  roku 2019 z fondu 
opráv, prevádzky a údržby  a z fondu rozvoja bývania.  
V roku 2020 boli zapojené  do rozpočtu aj nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesené 
kompetencie v základnej škole  z roku 2019. 
Do príjmovej časti finančných operácií sa premietla prijatá návratná finančná výpomoc z MF 
SR vo výške  30.089,00EUR 
 
 
7) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy :  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
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58.024,00                   65.038,08 112,09 
 
Textová časť – bežné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou:  
Obec má rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou – Základnú školu, ktorá mala tieto 
vlastné príjmy: 
Druh príjmu  Suma v EUR 
UPSVaR refundácie, na zamestnanie cez projekty 20.512,50 
Z predaja výrobkov a služieb 5.759,10 
Za ŠKD 442,00 
Z prenajatých budov a priestorov - telocvičňa 251,00 
Z prenajatých budov a priestorov- jedáleň 0,00 
Vratky 191,56 
Dobropisy 8.215,14 
Za stravné 29.666,78 

 
 
2.2. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020  v EUR  
 

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
1.635.034,00 1.588.200,96 97.14 

 
1) Bežné výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
1.338.999,00 1.331.567,25 99,44 

v tom :                                                                                                                          
 Druh výdavku  Rozpočet Skutočnosť % 

plnenia 
0111 Výkonné a zákonodarné orgány 191.700,00 194.477,53 101,45 
0112 Finančná a rozpočtová oblasť 3.560,00 3.620,94 101,71 
0133 Iné všeobecné služby 15.605,00 15.634,33 100,19 
0160 Všeobecné verejné služby 2.078,00 2.075,60 99,88 
0170 Transakcie verejného dlhu 1.170,00 1.145,39 97,90 
0320 Ochrana pred požiarmi 14.000,00 13.421,36 95,87 
0360 Verejný poriadok a bezpečnosť 22.480,00 22.364,77 99,49 
0412 Všeobecná pracovná oblasť 63.100,00 60.940,45 96,58 
0451 Cestná doprava 1.600,00 982,05 61,38 
0510 Nakladanie s odpadmi 32.645,00 31.491,98 96,47 
0520 Nakladanie s odpadovými vodami 29.230,00 30.268,25 103,55 
0540 Ochrana prírody a krajiny 2.400,00 2.395,82 99,83 
0640 Verejné osvetlenie 8.030,00 7.509,31 93,52 
0660 Bývanie a obč. vybavenosť 62.600,00 60.815,58 97,15 
0810 Rekreačné a športové služby 24.270,00 23.273,67 95,89 
0740 Ochrana a podpora zdravia 1.280,00 1.279,58 99,97 
0820 Kultúrne a športové služby 39.500,00 37.797,02 95,69 
0830 Vysielacie a vydavateľské služby 960,00 875,58 91,21 
0840 Náboženské a iné spol. služby 7.090,00 7.177,85 101,24 
09111 Predškolská výchova 103.690,00 106.500,38 102,71 
09121 Primárne vzdelávanie s bež.starostliv. 251.190,00 248.349,74 98,87 
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09211 Nižšie sekundárne vzdel.všeobe. 226.129,00 222.331,13 98,32 
09212 Nižšie sekundárne vzdel.so špec.straro 22.695,00 21.614,28 95,24 
0980 Vzdelávanie inde neklasifikované 350,00 309,00 88,29 
09602 Vedľajšie služby posk.v rámci primár. 98.517,00 96.887,24 98,35 
0950 Vzdelávanie nedef. podľa úrovne 27.191,00 26.782,00 98,50 
1020 Staroba 3.605,00 3.580,43 99,32 
1040 Rodina a deti 39.200,00 43.659,46 111,38 
1070 Sociálna pomoc obč.v hmot. núdzi 28.950,00 32.020,35 110,60 
1090 Sociálne zabezpečenie inde neklasif. 14.184,00 11.986,18 84,50 
 Spolu 1.338.999,00 1.331.567,25 99,44 

 
Výdavky bežného rozpočtu zahŕňajú: 
01: všeobecné verejné služby- jedná sa  o výdavky na činnosť obec. úradu a obec. 
zastupiteľstva, mimopracovné dohody, energie a materiálové vybavenie, všeobecné 
a špecifické služby, poistenie obecného majetku, náklady na os. automobil, bankové 
výdavky , náklady na matričnú činnosť  
03: verejný poriadok a bezpečnosť- jedná sa o výdavky na ochranu pred požiarmi 

a činnosť DHZ a miestnej občianskej poriadkovej služby 
04: ekonomická oblasť- jedná sa najmä o výdavky na mzdy a zákonné odvody na 

vytvorené prac. miesta, materiál a pracovné pomôcky pre MOS a práce v dielni, 
poistenie a prevádzka autoparku, rutinná a zimná údržba ciest  

05: ochrana životného prostredia - patria sem platby na zber a zneškodnenie odpadu, 
nákup odpadových nádob, čistenie verejných priestranstiev, prevádzkovanie 
kanalizácie a činnosť čističky odpadových vôd a zberného dvora a výrub stromov 

06:bývanie a občianska vybavenosť- údržba bytových a nebytových priestorov, náklady 
na verejné osvetlenie 

07: výdavky na nákup dezinfekčných prístrojov, dezinfekčných prostriedkov, rúšok 
a náklady spojené s celoplošným testovaním  

08: rekreácia, kultúra a náboženstvo –v tom energie športového areálu a príspevok na 
činnosť telovýchovnej jednoty. Ďalej  náklady na kultúrnu činnosť vrátane 
mzdových, energií a údržby v spoločenskom dome, organizáciu kultúrnych 
podujatí. Sú tu výdavky na chod knižnice, opráv miestneho rozhlasu, pamiatkovú 
starostlivosť, platby za energie a údržbu domu smútku a cintorínov, správcu domu 
smútku a členské v spoločenských organizáciách. 

09: vzdelávanie- jedná sa o výdavky na vzdelávanie v materskej a základnej škole 
vrátane školskej jedálne a školského klubu detí v oblasti miezd a povinných 
odvodov,  energií ,opráv a údržby školských budov, učebných pomôcok. 

10: sociálne zabezpečenie- jedná sa o oblasť platieb pre deti v hmotnej núdzi  
       za školské potreby a stravovanie, vyplácanie prídavkov na deti  a dávok, kde je obec 

osobitným príjemcom, činnosť práčovne, komunitného centra a zabezpečenie 
opatrovateľskej služby a terénnej sociálnej práce. 

 
2) Kapitálové výdavky : 
  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
294.485,00 255.087,94                86,62 

v tom :          
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Druh výdavku rozpočet skutočnosť % plnenia 
0111- Výkonné a zákonodarné orgány 14.440,00 11.835,48 81,96 
0660- Bývanie a obč.vybavenosť 19.690,00 19.776,92 100,44 
0451-  Cestná doprava 23.100,00 23.099,74 100,00 
0520 – Nakladanie s odpadovými vodami  146.510,00 135.263,16 92,47 
0820-  Kultúrne služby 29.675,00 5.050,00 17,02 
09111- Predprimárne vzdelávanie 1.000,00 0 0 
09211- Nižšie sekundárne vzdelávanie 60.070,00 60.062,64 99,99 
Spolu 294.485,00 255.087,94 86,62 

 
Textová časť – kapitálové výdavky : 
 
a)  Výkonné a zákonodárne orgány 

Ide o nasledovné investičné akcie – nákup pozemkov, kopírovacieho stroje a práce na 
územnom pláne obce 

b) Správa a údržba ciest 
Ide o nasledovné investičné akcie  - rekonštrukcie chodníkov 

c) Bývanie a občianska vybavenosť 
Ide o nasledovné investičné akcie – rekonštrukcia strechy na bytovom dome 

d) Kultúrne služby -  
Ide o nasledovné investičné akcie –  výstavba nového  pomníka padlým v 1.svetovej vojne 
a práce na rekonštrukcii časti budovy spoločenského domu na lekáreň. 

e) Nižšie sekundárne vzdelávanie -  rekonštrukcia telocvične 

 
3) Výdavkové finančné operácie : 
  

Rozpočet na rok 2020 Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia 
1.550,00 1.545,77                99,73 

 
Textová časť – výdavkové finančné operácie:  
Z rozpočtovaných 1.550,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie 
k 31.12.2020 v sume 1.545,77 EUR, čo predstavuje splátky úveru ŠFRB. 
a služby IOMO. 
Podrobné čerpanie jednotlivých položiek je zachytené vo finančnom výkaze FIN 1-12. 
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3. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2020 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v €   
Bežné  príjmy spolu 1.450.537,08
z toho : bežné príjmy obce  1.385.499,00

             bežné príjmy RO 65.038,08

Bežné výdavky spolu 1.331.567,25
z toho : bežné výdavky  obce  714.656,66

             bežné výdavky  RO 616.910,59

Bežný rozpočet +118.969,83
Kapitálové  príjmy spolu 195.010,50
z toho : kapitálové  príjmy obce  195.010,50

             kapitálové  príjmy RO 0

Kapitálové  výdavky spolu 255.087,94
z toho : kapitálové  výdavky  obce  195.025,30

             kapitálové  výdavky  RO 60.062,64

Kapitálový rozpočet  -60.077,44
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 58.892,39
Vylúčenie z prebytku  -67.920,56
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -9.028,17
Príjmy z finančných operácií 100.501,79
Výdavky z finančných operácií 1.545,77
Rozdiel finančných operácií 98.956,02
PRÍJMY SPOLU   1.746.049,37 
VÝDAVKY SPOLU 1.588.200,96 
Hospodárenie obce  157.848,41 
Vylúčenie z prebytku -67.920,56 
Upravené hospodárenie obce 89.927,85 

Obec hospodárila so schodkom   vo výške -9.028,17€. Takto vykázaný schodok  rozpočtu je 
zistený v súlade s §2 písm.b/ a c/ a § 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.  
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c/ zákona č. 583/2004 z.z. je v sume 
98.956,02€.   
V zmysle ustanovenia § 16, ods. 6 zákona č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy  v znení zmien a doplnkov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní 
prebytku rozpočtu  obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) cit. zákona z prebytku vylučujú:  
- nevyčerpaná dotácia  zo ŠR základnej školy na prenesené kompetencie 10.450,00€ 
- nevyčerpaná dotácia na stravu v jedálni 9.883,20€ 
- nevyčerpaná dotácia na činnosť MOPS 2.132,97€ 
- nevyčerpaná dotácia na činnosť TSP 9,47€ 
- nevyčerpaná dotácia na činnosť komunitného centra 273,61€ 
- nevyčerpaná dotácia na vytvorené prac.miesta cez úrad práce 12.694,96€ 
- nevyčerpaná dotácia na opravu okien v školskej jedálni 13.803,00€ 
- nevyčerpaná dotácia z Fondu na podporu umenia /359/ 1.000,00€ 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky – konvektomat 4.500,00€     
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv 1.043,88€ 
- nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania 12.129,47€ 
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Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. 
Pre zisťovanie schodku alebo prebytku rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku sa tieto 
finančné operácie do rozpočtu nezaraďujú. Ovplyvňujú však zostatok peňažných prostriedkov 
na účte.  
 
Obec dosiahla prebytok bežného rozpočtu z hospodárenia a schodok kapitálového rozpočtu 
z dôvodu, že kapitálové výdavky  boli financované z rezervného fondu a zapojením dotácií do 
finančných operácií obce. Tento schodok  bol prefinancovaný z prebytku finančných operácií, 
ktorý súvisel s použitím rezervného fondu  a prijatím návratnej finančnej z MF SR.  
 
Prebytok rozpočtu v sume 58.892,39€ 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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 
a Fondu na podporu umenia v sume 54.747,21€ a prostriedky fondov v sume 13.173,35€ bude 
zdrojom rezervného fondu.  
   
Prebytok  finančných operácií podľa) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je  
v sume 98.956,02€ . 
Zákon č. 182/1993 z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v spojitosti so zákonom  
č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania určuje povinnosť obce tvoriť fond prevádzky, údržby 
a opráv na bytové domy postavené s pomocou ŠFRB. Obec Málinec tento musí tvoriť vo výške 
899,00€ ročne.  
V zmysle zákona č. 182/93 o vlastníctve bytov a neb.priestorov obec prostriedky, ktoré získa 
z predaja pozemkov a kapitálových aktív  použije na tvorbu fondu rozvoja bývania /účet 641/. 
Z roku 2020 toto predstavuje sumu 510,50€. 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu fondov  za rok 2020 
nasledovne: 

-  tvorbu rezervného fondu        88.518,35 EUR 
- tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv    899,00 EUR 
- tvorbu fondu rozvoja bývania 510,50  EUR. 

O použití fondov rozhodne obecné zastupiteľstvo.  
 
 
4. Tvorba a použitie prostriedkov fondov obce a sociál. fondu v roku 2020 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z.  
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Zostatky peňažných fondov sa 
neprepadajú a kumulujú sa na anal.účtoch peňažných fondov.    
            

Fond rezervný Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 10.061,65       
Prírastky - z prebytku hospodárenia uznesenie 3/2020 25.021,53 
Úbytky   - použitie rezervného fondu : 
- uznesenie č.3/2020 a 6/2019 na chodníky  

-17.690,55       

-uznesenie č. 3/2020 na rekonštrukciu ČOV -5.263,16 
KZ k 31.12.2020 12.129,47       
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Fond rozvoja bývania 
Obec vytvára fond rozvoja bývania  zo sumy predaných kapitálových aktív. 
 

Fond  rozvoja bývania Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 2.544,34 
Prírastky – uznesenie OZ 3/2020 2.864,85 
Úbytky   - uznesenie OZ  3/2020, 8/2019 -5.409,19 
KZ k 31.12.2020 0,00 

 
Fond prevádzky, údržby a opráv  
Obec vytvára fond za bytové jednotky postavené s pomocou ŠFRB. 
 

Fond  rozvoja bývania Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 551,23 
Prírastky – uznesenie OZ 3/2020 899,00 
Úbytky   - uznesenie OZ 8/2020 -406,35 
KZ k 31.12.2019 1.043,88 

 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 

Sociálny fond Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 0,05 
Prírastky - prídel -     1,5   %                      3.791,92 
Úbytky   - čerpanie             -3.791,96 
KZ k 31.12.2020 0,01 

 
 

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

Obstaraný dlhodobý hmotný majetok bol ocenený v obstarávacej cene, zásoby v obstarávacej 
cene  a pohľadávky a záväzky v menovitej cene. 
Obec používa rovnomerné odpisovanie. Odpisový plán je zostavený podľa zákona 
o účtovníctve.  Sadzby odpisov a doba odpisovania je určená podľa zákona  o dani z príjmov. 
V roku 2020 obec obstarala dlhodobý nehmotný majetok v sume 5.776,00€  - územný plán 
obce.   
Pohyb na dlhodobom hmotnom majetku bol nasledovný  /uvedené v zostatkovej cene/ .  
5.1. A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Majetok spolu 3.237.636,28 3.270.304,60 

Neobežný majetok spolu 2.910.825,26 2.890.880,66 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 5.776,00 

Dlhodobý hmotný majetok 2.329.004,77 2.346,634,17 

Dlhodobý finančný majetok 581.820,49 538.470,49 
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Obežný majetok spolu 325.242,16 378.610,70 

z toho :   

Zásoby 270,47 211,07 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 204.567,88 167.840,89 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  7.190,41 9.788,97 

Finančné účty  113.213,40 200.769,77 

Časové rozlíšenie  1.568,86 813,24 

V roku 2020 bol majetok navýšený o kúpené a darované pozemky. Ďalej sa pokračovalo  v 
rekonštrukcii chodníkov v obci. Vybudoval sa pamätník padlým 1.svetovej vojny, kúpil sa nový 
kopírovací stroj, prebehla rekonštrukcia kanalizácie.  Vyradenie majetku prebehlo podľa 
záverov inventarizačnej komisie.  
 

5.2. P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2020 KZ  k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3.237.636,28 3.270.304,60 

Vlastné imanie  1.432.672,07 1.389.153,63 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  156.180,73 112.830,73 

Fondy   

Výsledok hospodárenia  1.276.491,34 1.276.322,90 

Záväzky 99.873,00 154.887,31 

z toho :   

Rezervy  4.525,89 6.951,91 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 35.005,52 54.747,21 

Dlhodobé záväzky 24.958,64 23.230,34 

Krátkodobé záväzky 35.382,90 39.868,85 

Bankové úvery a výpomoci 0 30.089,00 

Časové rozlíšenie 1.705.091,21 1.726.263,66 

 
 
Obec mala k 31.12.2020 rozpracované tieto investičné akcie:  
Účel  Suma v € 

Projekt -rekonštrukcia  Družstevná ulica 2.370,00 

rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 250,00 
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sanácia miest nezákon.odpadu 235,00 

obecné studne 235,68 

rekonštrukcia ČOV, projekty 3.419,80 

rekonštrukcia ČOV, stavba 105.263,16 

rekonštrukcia lekárne 2.550,00 

celkom 114.323,64 

 

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 

6.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 
k 31.12 2019 

Stav 
k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   5.178,86 6.373,83 

Pohľadávky po lehote splatnosti   11.843,28 8.872,37 

  
Najvýznamnejšiu časť pohľadávok predstavujú dlhy na nájomnom za byty, stočné a dane 
z nehnuteľnosti. Po lehote splatnosti evidujeme hlavne platby za nájomné byty bez 
splátkových kalendárov.  
 
6.2 Záväzky 
 

Záväzky Stav 
k 31.12 2019 

Stav 
k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   - z toho do jedného  roka    

 -z toho nad 5 rokov   

35.382,90 

24.958,69 

39.868,85 

23.230,34 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 
Záväzky do jedného roka tvoria hlavne záväzky súvisiace so mzdami za 12/2020. 
Dlhodobý záväzok predstavuje úver zo ŠFRB. 
 
 
Prehľad o stave úveru zo ŠFRB k 31.12.2020 
Splácanie istín bolo realizované v zmysle platných zmluvných podmienok. 
 

Úver ŠFRB Suma v EUR 
ZS k 1.1.2020 26.371,83 
Splácanie úveru  -1.535,77 
KZ k 31.12.2020 24.836,06 

V roku 2020 bol k úveru ŠFRB zaplatený úrok 1.145,39€. 
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Dokladová inventarizácia pohľadávok , záväzkov  a finančného majetku  obce Málinec 
k 31.12.2020- odsúhlasené podľa súvahy k 31.12.2020 
 

1. Neobežný majetok, zásoby 
Hodnota obstarávacej  ceny  
Pozemky 031: 152825,25 €    
Stavby 021: 4.628.584,62 €     
Samost. hnutelné  veci 022: 193.060,34€    
Dopravné prostriedky 023:   256.415,64€    
Drobný HM 028: 45.042,68€  
Obsatranie dlhod.nehm.majetku 041: 5.779,00€  
Obstaranie dlhodobého majetku 042: 114.323,64€     
Materiál na sklade 112:  211,07 €     

 
2. Dlhodobý finančný majetok 
Cenné papiere  - vklad Dexia banka Slovensko a.s. 3.990,00 €     
                         - vklad Stredosl.vodárenská spoločnosť a.s.  280.194,00 €      

       Podiel na majetku Združ.obcí pre likv.odpadu Poltár  254.286,49 €  
 

3. Zúčtovanie transferu zo ZŠ 
Zostatková hodnota majetku v ZŠ – účet 355: 163.234,95 €  
Zúčtovanie odvodov RO-  účet 351: 4605,94€ 
 
4. Pohľadávky  
315-ostatné pohľadávky – preplatky energií : 2.896,19€  
318.1 – stočné : 2.066,81 €     
318.3 - TKO:  724,42€   
318.4-  prenájom pôdy: 0,00 €  
318.6-  poplatok za znečistenie ovzdušia: 0,00€  

      318.8 - nájomné za chaty v Ipeľskom Potoku :  45,00€   
      318.9 - nájomné za byty v Málinci:7.044,55 €   
      391.18 – opravná položka k pohľadávkam: 3.824,65 €  
     Celkom pohľadávky  nedaňové 318 v sume  6.056,13 €       
     319.1 – daň z nehnuteľnosti  : 1.872,11 €   
     319.2 – za psa : 18,50 €    
     391.19-opravná položka k pohľadávkam: 1.632,58€  
     Celkom pohľadávky daňové 319  v sume 258,03€ 

378 – iné pohľadávky : 559,83 €      
    
5. Finančný majetok 

 261 peniaze  v pokladni: 4.328,03 €      
 213 ceniny-poštové známky: 41,20 €     
 221 základný bežný účet: 196.400,54€    
          -     221 VÚB: 17.963,12  €  

- 221.3 VÚB: 38.854,66 €  
- 221.4 VÚB: 8.051,10€ 
- 221.5 Prima banka Slovensko a.s.:  2.945,44€ 
- 221.1 Prima banka Slovensko a.s. : 128.576,21€ 
- 221.11 účet sociálneho fondu: 10,01€    

Ale v tom účet rezervného fondu 12.129,47€ ,účet fondu opráv 1.043,88€, účet fondu rozvoja 
0,00€  
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6. Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy 
Nevyčerpaná, prenesená dotácia 357: 53.747,21€  
Nevyčerpaná dotácia medzi VS 359 :  1.000,00€  

      7. Záväzky vyplývajúce z úverov   
- zo ŠFRB:  akcia stavba Bytový dom Málinec , zostatok z úveru č. 607/1808/2001     
v sume 24.836,06 €   
 

8.Ostatné záväzky 
             Záväzky zo sociálneho fondu: 0,01€   

       Neuhradené faktúry k 31.12.2020: 0,00 €  
             Krátkodobé záväzky vyplývajúce z miezd za 12/2020:  

nevyplatené mzdy: 331: 2.787,28€  a 333: 245,22€ a  379.1: 17.732,27€       
nárok na stravné 379.2 : 578,76€ 
neodvedené odvody: 336 : 14.231,97 €  
neodvedená priama daň: 342: 2.788,048 €    

             Záväzok -preplatky daňové a nedaňové : -100,86€ 
 
 

9.Finančné výpomoci 
Návratná finančná výpomoc MF SR 273: 30.089,00€    

   
10.Časové rozlíšenie 

        Výnosy budúcich období – účet 384  
- 384.1: zostatková cena majetku obce obstaraného z cudzích zdrojov 370.915,02  € 
- 384.3: zostatková cena majetku obce v správe základnej školy obstaraná z cudzích 

zdrojov 116.045,99 € 
- 384.4: zostatková hodnota majetku z cudzích- Environfond  28.747,69 € 
- 384.51+384.52:zostatková cena majetku  z cudzích revitalizácia námestia 43.303,19€+ 

368.189,99 
- 384.6: zostatková hodnota majetku  z cudzích – Kamerový systém 2.546,00€ 
- 384.91 + 384.92: zostatková hodnota majetku z cudzích – BRO-zberný dvor 

66.995,21+7.881,20 € 
- 384.81 + 384.82: zostatková hodnota majetku z cudzích komunitné centrum 

82.175,29€+9.662,86€ 
- 384.21+384.22: zostatková hodnota majetku z cudzích materská škola 

130.124,67+15.258,55€  
- 384/33: zostatková hodnota majetku z cudzích verejné osvetlenie- dar 16.457,68€ 
- 384.34+.384.35:zostatková hodnota majetku z cudzích verejné osvetlenie dotácia 
- 94.568,01€+ 11.103,00€ 
- 384/16: zostatková hodnota majetku z cudzích zdr.stredisko 41.625,00€ 
- 384/17:zostatková hodnota majetku z cudzích cesta „Stupník“ 9.827,60€ 
- 384/98 : zostatková hodnota majetku z cudzích strecha škol.jedáleň 24.949,72€ 
- 384/26: zostatková hodnota majetku z cudzích kultúrny dom 100.494,52€ 
- 384/29: zostatková hodnota majetku z cudzích knižnica 9.552,00€ 
- 384/18: zostatková hodnota majetku z cudzích – požiarna zbojnica 28.572,00€ 
- 384/19. zostatková hodnota majetku z cudzích – závlahový systém 5.969,00€ 
- 384/2 . zostatková hodnota majetku z cudzích – ČOV  100.000,00€ 
- 384/7: zostatková hodnota majetku z cudzích – strecha bytovka  6.920,00 
- 384/8: zostatková hodnota majetku z cudzích – kanalizácia   29.916,00€ 
- 384/99: cintorínske poplatky: 4.463,47€ 
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7. Prehľad o prijatých dotáciách a o poskytnutých dotáciách právnickým 
a fyzickým osobám 
 
7.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: bežné 
 

P.č. Poskytovateľ   Suma 
v EUR 

Účel  

1. ÚPSVaR  56.109,18 MOS,chránené dielne, zb.dvor 
2. ÚPSVaR 23.819,60 Školské potreby a strava detí v HN 
3. ÚPSVaR 248,17 Osobitný príjemca 
4. ÚPSVaR 103,70 Dobrovoľnícka činnosť 
5. ÚPSVaR 30.905,06 PND, rodičovský príspevok, DHN 
6. Okresný úrad,odbor školstva  461.414,40 Školstvo – základná škola 
7. Okresný úrad,odbor školstva 2.776,00 Školstvo – materská škola 
8. Ministerstvo vnútra 2.407,58 Matrika 
9. Ministerstvo vnútra 24,40 REGOP 
10. Ministerstvo vnútra 493,02 Register adries 
11. Implementačná agentúra 9.209,41 Terénna sociálna práca 
12. Implementačná agentúra 18.716,51 Komunitné centrum-činnosť 
13. Okresný úrad Lc  2.075,60 Voľby 
14. Ministerstvo vnútra 20.293,14 MOPS 
15. Fond na podporu umenia 1.000,00 Doplnenie knižného fondu 
16. Metodicko-pedagogické centrum 1.103,20 Pedagogický asistent MŠ 
17. Ministerstvo investícií a RR 13.803,00 Regionálny príspevok – okná ŠJ 
18. Štatistický úrad SR 3.180,00 Sčítanie domov a bytov 
19. Minister.  práce,soc.vecí a rodiny 2.316,00 Odmena za 1.vlnu COVID-19 
20. Okresný úrad Poltár 1.112,67 Celoplošné testovanie COVID-19 
21. Nadácia Henkel Slovensko  300,00 Sociálna pomoc 
22.  Dobrovoľná požiarna ochrana  3.000,00 DHZ- výstroj  
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Obec prijala nasledovné granty a transfery: kapitálové 
 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 
1. Ministerstvo investícií a RR  30.000,00 Rekonštrukcia kanalizácie 
2. Environmentálny fond 100.000,00 Rekonštrukcia ČOV 
3. Okresný úrad, odbor školstva 60.000,00 Havária telocvične v ZŠ 
4. Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu 
4.500,00 Konvektomat do jedálne 

 
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom a vyúčtované 
poskytovateľom.  
Do roku 2021 prešli z roku 2020 v zmysle zákona dotácie tak, ako je uvedené v časti 3. Použitie 
výsledku hospodárenie za rok 2020.  
 
Do roku 2020 prešli z roku 2019 tieto dotácie: 
-kapitálové  - na strechu bytového domu 7.000,00€ 
-bežné – činnosť základnej školy 18.909,92€, strava detí  4.080,05€, MOPS 280,07€, prevencia 
kriminality 4.000,00€ 
 
7.2 Poskytnuté dotácie  

Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám podľa § 7 ods. 4 
zákona č.583/2004 Z.z. 
 
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN o podmienkach poskytovania dotácií 
a návratných finančných príspevkov právnickým  osobám, fyzickým osobám pôsobiacim na 
území obce Málinec na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 
verejnoprospešný účel.  Poskytnuté v zmysle uznesení  OZ.   
 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie :  
- bežné výdavky 

 

Suma schválených 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

 

Nevyčerpané 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 
 

Telovýchovná jednota – futbalový oddiel  12.000,00 12.000,00 0 

Občianske združenie 190,00 190,00 0 

Klub dôchodcov  98,20 98,20 0 

ZO SZPB 789,46 770,67 18,79 

Dobrovoľný hasičský zbor 3.544,77 3.544,77 0 

Mikroregión Hornohrad, ISC  533,30 533,30 0 

 
K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s uvedeným VZN 
listinnými dôkazmi. Občania boli o použití dotácií informovaní aj formou Obecného 
spravodaja.  
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Obec poskytla v roku 2020 aj dotácie pre CVČ, záujmové vzdelávanie a záujmovú činnosť 
mladých ľudí v zmysle uznesenia OZ č. 1/2020. 
 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie :  
- bežné výdavky 

 

Suma 
poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

 
 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

 

Nevyčerpané 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 
 

Základná škola  Málinec – krúžková činnosť 609,28 EUR 609,28 EUR 0 

Telovýchovná jednota – futbalový oddiel 689,68 EUR 689,68 EUR 0 

    

 
K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s uvedeným 
uznesením.   
 
 
7.3 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám 

 
Obec má v zriaďovateľskej pôsobnosti  Základnú školu v Málinci s právnou subjektivitou , 
ktorá hospodári so zverenými finančnými prostriedkami samostatne, pričom musí dodržať účel 
určený rozpočtovým opatrením resp. povoleným prekročením nákladov. V roku 2020 boli škole 
poskytnuté finančné prostriedky v  oblasti prenesených kompetencií  v sume 461.414,60€/ 
v tom normatívne prostriedky 423.114,00€, nenormatívne na vzdelávacie poukazy 3.706,00€, 
dopravné 488,60€, na asistenta učiteľa 26.010,00€, príspevok na žiakov so SZP 3.450,00€, 
lyžiarsky kurz 1.350,00€, na učebnice 3.296,00€/. Škola dostala aj kapitálovú dotáciu na 
havarijný stav telocvične v sume 60.000,00€. 
Ďalej z ÚPSVaR na školské potreby 946,20€ a  z podielových daní na originálne kompetencie 
na činnosť jedálne v sume 51.258€ a školského klubu v sume 26.340,00€. Na  dofinancovanie 
projektu, do ktorého sa škola zapojila a  ostatné výdavky školy spojené s údržbou budov 
a chodu jedálne  obec poskytla sumu 5.442,94€. 
ZŠ mala v roku 2020 vlastné príjmy regulované obcou za telocvičňu, školskú jedáleň, ŠKD 
celkom v sume 17.222,54€.  
 
 
8.Náklady a výnosy obce 

8.1Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov 
 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v € 
a) tržby za vlastné výkony  a tovar 602 - Tržby z predaja služieb 35.654,13 
b) daňové a colné výnosy a výnosy  632 - Daňové výnosy samosprávy 542.382,66 

 633 – Výnosy z poplatkov 22.415,49 
c) výnosy z transferov 693 - Výnosy samosprávy z bežných 

transferov zo ŠR 
155.847,09 

 694 - Výnosy samosprávy z kapit. 
transferov zo ŠR 

118.253,69 

 697-Výnosy samosprávy z BT od 
ostatných mimo VS 

769,99 
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 699 - Výnosy samosprávy  z odvodu 
rozpočtových   príjmov 

35.556,79 

d) ostatné výnosy 641 – Tržby z predaja dlhod. NM a dlhod. 
HM 

510,50 

 648 - Ostatné výnosy 107.303,16 
 
8.2 Náklady - popis a výška významných položiek nákladov 
 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma   
a) spotrebované nákupy 501 - Spotreba materiálu  49.777,21 

 502 - Spotreba energie 58.542,19 
b) služby  511 - Opravy a udržiavanie 20.027,97 

 512-  Cestovné  
 518 - Ostatné služby  51.008,23 
c) osobné náklady 521 - Mzdové náklady  308.874,67 

 524 - Zákonné sociálne poistenie 102.142,71 
 525 – Ostatné sociálne poistenie 3.674,00 
 527 – Zákonné sociálne náklady 16.576,83 
d) odpisy, rezervy a opr.položky 551 - Odpisy  DNM a DHM 170.473,41 

 553 - Tvorba ostatných rezerv 6.151,91 
 558 - Tvorba ostatných opravných 

položiek 
 

e) finančné náklady   
 562 - Úroky 1.145,39 
 568 - Ostatné finančné náklady 8.565,22 
f) náklady na transfery a náklady 

z odvodu príjmov 
584 - Náklady na transfery z rozpočtu 
obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

152.682,26 

 585 - Náklady na transfery z rozpočtu 
obce, VÚC ostatným subjektov verejnej 
správy 

609,28 

 586 - Náklady na transfery z rozpočtu 
obce, VÚC subjektov mimo ver.správy 

17.826,62 

g) ostatné náklady  548 - Ostatné náklady na prevádz. činnosť 49.144,17 
Účtovný výsledok hospodárenia  za obdobie 2020 vzniknutý ako rozdiel medzi nákladmi 
a výnosmi je schodok  v sume   -168,44 EUR.  
 

 

9. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
 
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcom roku. 
Obec Málinec v roku 2020 by chcela  pokračovať v postupnej rekonštrukcii miestnych 
komunikácií a chodníkov. Prioritou bude aj rekonštrukcia čističky odpadových vôd . 
V priebehu roku 2020 sa obec plánuje zapojiť aj do iných aktivít, na ktoré budú poskytnuté 
finančné prostriedky formou dotácií , resp. nenávratnej fin. pomoci. 
Realizácia všetkých aktivít bude závisieť od vývoja na príjmovej časti rozpočtu obce, resp. od 
prípadného krátenia podpory činnosti zo strany štátu. 


