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1. Základná charakteristika Obce Lehota - identifikačné údaje  
 

Názov:  Obec Lehota      

Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Lehota, 951 36  Lehota 16  

IČO: 00308153 

DIČ: 2021102831 

Právna forma: právnická osoba  

 

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Z.z o obecnom riadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky. 

Obec Lehota  je samostatný územný samosprávny a právny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na jej území 

trvalý pobyt. Je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a všeobecne záväznými 

nariadeniami obce 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. 

 

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou SR.  

 

 

1.1.  Geografia a prírodné zaujímavosti 
 

Naša obec sa rozprestiera pri rýchlostnej komunikácii R1, ktorá spája Nitru s Bratislavou. Od centra Nitry 

je vzdialená len 9 km. Geograficky je umiestnená na 48°18´49N, 17°58´27E.   

Obec Lehota sa nachádza v strede západného Slovensko, v zázemí krajského mesta Nitra. K obci patrí osada 

Krvavé Šenky v severnej časti katastra Lehota. Lehota je typické vidiecke sídlo s celkovou rozlohou 1 100 ha, 

s nadmorskou výškou do 245,20 m.n.m.  

Susedné obce: Nitra – časť Kynek, Veľké Zálužie, Jarok, Lužianky, Zbehy. 

 Prírodné podmienky sú ovplyvnené geologickými pomermi a charakterom reliéfu. Územie patrí do 

Podunajskej pahorkatiny, ktorá je v katastri obce zastúpená  Zálužianskou pahorkatinou v mierne zvlneným 

reliéfom. Tvoria ho ploché chrbty a plytké úvalinové doliny, na ktorých sa vyvinuli úrodné hnedozeme.  

 Z klimatického hľadiska leží obec v teplej klimatickej oblasti v teplom mierne suchom okrsku 

s miernou zimou. Vodstvo obce charakterizujú menšie vodné toky. Tvoria ich lehotský potok vlievajúci sa do 

Dlhého kanála, ktorý patrí do povodia rieky Váh.  

 Chotár obce sa vyznačuje typickou krásou vidieckeho kraja, širokými llánmi pšenice, kukurice, 

jačmeňa, repky olejnej a raže. Štruktúru krajiny dopĺňa sprievodná vegetácia vodných tokov, poľných ciest 

a medzí. Tento kolorit dotvárajú miestne vinohrady vo východnej časti katastra, slivkový sad a záhradkárska 

osada s dominujúcim zastúpením ovocných drevín. K zaujímavostiam krajiny patrí aj aleja čerešní tiahnuca sa 

poľnou cestou ku Krvavým Šenkom. 

 Zo živočíšstva prevažujú druhy biotopu polí, lúk a lesa. Na vodné toky sú viazaní zástupcovia fauny 

vôd a ich brehov.   

 

 

1.2.  Demografické údaje 

 
Počet obyvateľov:  2 090 

Veková štruktúra obyvateľstva:  

0-19 rokov:       448 (21,44 %) 

20-60 rokov:  1 248 (59,71 %) 

Nad 60 rokov:  394  (18,85 %). 

 

Religiózna štruktúra obyvateľstva: rímskokatolícka cirkev (1664), gréckokatolícka cirkev (20), evanjelická 

cierkev augsburského vyznania (9), ostatné vyznania (9), bez vyznania (198), nezistené vyznanie (190). 

 

Národnostná štruktúra obyvateľstva: slovenská (1946), maďarská (9), česká (6), ostatné (7), nezistené (125).  

 

 

 

http://mapy.atlas.sk/mapa/www.lehota.sk


 

4 

 

1.3.  Symboly obce   
 

Erb obce Lehota: v zelenom štíte dvoma zlatými prekríženými polovičnými privrátenými 

ratolesťami slzovitých lupeňov ovenčený strieborný strapec prevýšený zlatou trojvetvičkou konope.  

 

Vlajka obce Lehota pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/9), zelenej 

(2/9), žltej (1/9), bielej (1/9), žltej (1/9), zelenej (2/9) a bielej (1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je 

tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.  

 

Pečať obje je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LEHOTA. Pečať má 

priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.  

 

 

1.4.  História obce   
 

V období vzniku našej obce - v stredoveku - bolo Slovensko súčasťou Uhorského kráľovstva. 

Najosídlenejšou častou Slovenska, ktoré bolo známe rozvíjajúcim sa poľnohospodárstvom, ale aj ťažbou a 

spracovaním drahých kovov, bol dnešný Západoslovenský kraj. Úradným jazykom bola latinčina, no zapisovanie 

mien a názvov obcí a chotárov bolo chaotické. Niekedy sa názvy polatinčovali, inokedy sa zapisovali so 

slovenským základom, no hlavne u novovznikajúcich obciach bol zápis v maďarskom jazyku. Písomnosti boli 

likvidované pri početných požiaroch – náhodných, ale hlavne pri vpádoch plieniteľov (Moravania, 

Maďari,Tatari, Turci, Napoleon, Nemci...) Rovnako boli likvidované cieľavedome každým, kto mal moc, 

naposledy komunistami. Preto je dnes problémom zorientovať sa v našej histórii, ku ktorej sa my sami správame 

nevšímavo, k svojej histórii nemáme skoro žiadnu úctu.  

Začiatkom XIV. storočia v období panovania Matúša Čáka Trenčianskeho (1260-1321), vtedajšieho 

veľmoža slovenského, pána Váhu a Tatier, sa zakladali usadlosti pod vplyvom šoltýskej kolonizácie. Mestečká a 

dediny zakladal jednotlivec: šoltýs - škultét, ktorý povolal budúcich usadníkov a to nielen z blízkeho okolia, ale 

aj z cudziny, rozdelil pôdu a vo vzniknutej usadlosti sa stal dedičným richtárom.  

Okolie osady Aba Lehota tvoril súvislý lesný porast. V záujme vtedajších panovníkov sa lesy 

vyklčovali, aby sa zúrodnená pôda mohla využívať pre rozvíjajúce sa roľníctvo. Obyvateľom, ktorí sa zaoberali 

týmito prácami bola udelená výnimka z daní, ktorá trvala 10 až 15 rokov. Doba trvania výnimky sa nazývala 

lehota a odtiaľ vznikol aj názov našej obce. Výnimku z daní mali vtedy viaceré usadlosti, o čom svedčí aj počet 

obcí, ktoré majú vo svojom názve "Lehota". Na Slovensku sa zachovalo celkom cca 44 Lehôt, v Čechách cca 

265.  

Našu obec založil takýmto spôsobom v r. 1303 kómes Aba z rodu Hunt-Poznan pri hradskej ceste, ktorá 

spájala Nitriansky hrad s Hlohoveckým. Územie daroval tomuto starému uhorskému rodu za zásluhy v križiackej 

vojne už r. 1275 kráľ Ľudovít Veľký (1342 – 1382), za zásluhy v Tatarských bojoch a za hrdinské správanie sa 

vo vojne proti kráľovi Otakarovi.  

Po kómesovi z rodu Hunt-Poznan bola táto osada príslušenstvo hradu Hlohovec. Lehotku v r.1437 

dostali Očkajovci (zemani z Očkova - Očkovci, ktorí si pomaďarčili meno na Ocskay). Ale vieme, že o tieto 

majetky prišli, pretože Michal Lefantovský r 1575 daroval chotár Lehoty svojmu úradníkovi P. Širokému v 

Lehote. V r.1618 bola zničená Turkami tak po 315tich rokoch existencie celkom zanikla. V r.1688 daroval toto 

územie arcibiskup Jur Pohronec ako už svoj majetok nitrianskej katedrále.  

V r. 1694 získal tieto pozemky Ján Uzovič.  

Po roku 1700 sa po cca 110tich rokoch opäť zaľudnila rôznymi živlami a Ocskaiovci len s veľkou 

námahou získali späť svoj majetok. No opäť malo toto územie akoby smolu. Najznámejší z Očkovcov bol 



 

5 

 

Ladislav Ocskay – brigadír Labancov, kde po boku Fr. Rákoczyho II lúpil a vraždil, aby ich hneď zradil, pridal 

sa ku kurucom grófa Karola Pálfyho a to hneď niekoľko krát. Napriek tomu mal ešte ako chlapec rýchlu 

vojenskú kariéru a ako 25 ročný už mal hodnosť brigádneho generála. Za svoje zrady mu najprv labanci odrezali 

ucho, no nakoniec ho r. 1710 v Nových Zámkoch kuruci aj sťali a hlavu nastokli na drevený kôl pre výstrahu 

všetkým zradcom. ALE nebol by to Ladislav Ocskay, keby ešte nebolo nejaké ale. Roky po jeho poprave sa s 

ním vraj stretol niekto z nášho kraja v Poľsku. Čiže popravený bol neznámy opitý úbožiak, z ktorého urobili 

Ocskaya! O svoje majetky sa nestaral, tie pustli v spontánnej anarchii a rozmáhalo sa tu nebývalé zbojníctvo, 

krvavé šenky v Očkove, aj na jeho majetku pri Lehote s veľmi podobnou smutnou históriou.  

N aša obec sa najprv nazývala Lehotka, keď sa spomína v r.1456 ako majetok hradu Hlohoveckého. 

Neskôr ju nazvali Aba Lehota (po pôvodnom zakladateľovi), potom od r.1775 Konyok Lehota. Staršia pečať 

znázorňuje klasy, strapec hrozna a monogram A. L., ktorá sa však nezachovala. Nová zobrazuje Ježišov krst a 

legendu "Pecsat oszadi Abba Lehota" 1823.  

V r. 1752 tu bývalo 130 rodín, poddaní obrábali 225 kopáčov (takmer 8 ha) vlastných viníc a 76 

kopáčov panských (cca 2066 ha). Jeden kopáč je plocha, ktorú jeden človek okope za jeden deň, čo je cca 3,52 

ára.  

Uzovičovci dali koncom 17. Storočia postaviť terajšiu kaplnku, kostol postavili v r.1755. „Svätá 

studnička" bola od roku 1873 rušným pútnickým miestom (ako aj dnes). Pri urbanskej regulácii zabrali zemepáni 

Uzovič, Ocskai a Kvassai bez náhrady klčoviská, vyrúbali obecný les. To vyvolalo vzburu poddaných, ktorých 

odsúdila župa 17.4 1804 , títo sa však obrátili o urovnanie sporu k panovníkovi...  

Počet obyvateľov v r.1812 - 630, v r. 1863 - 626.  

Ľudia v Lehote sa živili prevažne poľnohospodárstvom. Okrem obilia pestovali hlavne konope, ktoré 

bolo využité na výrobu konopného plátna a povrazov, ale hlavne lisovali z konopných semien olej, ktorý 

nakupovali aj olejkári vandrujúci po Europe ako liečitelia. Z toho pochádza pomenovanie Lehoťanov ako 

"olejári". Pomenovanie, ktoré vôbec nebolo hanlivé – ako napríklad Sislári, Vraňári a pod. Okrem toho známe 

boli aj vinohrady so starými odrodami Kadarkou a Delevárom, neskôr po zlikvidovaní porastov filoxérou 

samorodými odrodami Ottelo a Izabella. V Lehote boli dvaja kováči. Každý rok sa volil hlavný kováč – 

pravdepodobne preto, aby sa zachovala kvalita diel.  

Na konci 18. storočia a začiatkom 19. storočia Lehota patrila rodu grófa Zámojského (pôvodom poliak). 

Bolo to obdobie feudalizmu a dlhoročného útlaku poddaného ľudu. Toto striedanie zemepánov, diskontinuita 

osídlenia spôsobila, že sa v obci neusadil žiaden významný zemepán, ktorý by obec pozdvihol. Ľud trpel a často 

sa dával do zbojov, o čom svedčia mnohé legendy, ktoré sa spomínajú aj dnes nielen v časopisoch, ale i v 

knihách. Preto vznikali správne zápisky (okrsky), ktoré spravoval Veliteľ zápisku (Lehota bola začlenená do 

šintavského zápisku), aby sa lepšie ustriehol ľud. Napriek tomu sa opäť zbojníctvo vzmáhalo. V r. 1848 bolo 

poddanstvo zrušené a zem, ktorú poddaný obrábal mu bola pridelená ako majetok. Sociálne pomery zrušeného 

poddanstva sa stále zlepšovali i v Lehote až do vypuknutia I. svetovej vojny, ktorá poznamenala Lehotu 

úbytkom obyvateľstva. Rovnako II. svetová vojna, počas ktorej nad Lehotou nemecká armáda inštalovala dva 

rádiolokátory a vybudovala drevené baraky, v ktorých bývala obsluha a ochrana lokátorov. Cesta bola niekedy 

spevnená kameňmi, no tieto boli postupne po vojne odvážané ako stavebný materiál. Podľa týchto barakov 

nazývame dodnes cestu okolo vinohradov do Jarku ako Baracká. Tu sa môžeme zaoberať ďalšími chotárnymi 

názvami, ktoré čo-to prezradia o histórii obce.  

 

1.5.  Pamiatky obce   
 

Kostol sv. Anny 
- Táto barokovo – klasicistická budova bola postavená v rokoch 1750 – 1755. Kostol je zasvätený sv. Anne. 

Na oltári je umiestnená plastika Panny Márie, ktorú zdobia ľudské vlasy. Podľa pamätníkov je to dar od 

ťažko chorej dievčiny, ktorá vo svojich modlitbách žiadala o uzdravenie. Keď sa vyliečila. Ostrihala si 

vlasy a ako vďaku za svoj živo nimi ozdobila sošku. Začiatkom 19. Storočia bola rekonštruovaná, v 20. 

Storočí rozšírená prístavbou na južnej strane svätyne, v poslednom období prebehli úpravy interiéru. 

Svätyňa má v uzávere valenú lunetovú klenbu a dve polia krížovej hrebienkovej klenby. Loď má rovný 

strop a pod chórom pruskú klenbu. Veža s kostolnými zvonmi a s nárožnými lezénami je zakončená 

ihlanom.  

 

Kaplnka Panny Márie 
- Kaplnku dal postaviť šľachtický rod Užovičovcov ešte v 17. Storočí. Na miestne dnešnej studničky sa 

obecnému pastierovi Jozefovi Dobrovoľnému zjavila Panna Mária, ktorá si priala byť uctievaná púťami 

v tejto lokalite. Procesie ku kaplnke sa konajú od roku 1873. Kaplnka Panny Márie je veriacimi 

a návštevníkmi vnímaná ako tiché, pietne miesto s krásnym výhľadom na obec a okolie.  
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Kaplny sv. Urbanov 
- Najstaršia kaplnka (1752) sa nachádza na poľnej ceste nazývanej Barackou, vo východnej časti územia. 

Druhá kaplnka tu stojí od roku 1863, kedy bol na tomto mieste vchod do vinohradov. Nová kaplnka sv. 

Urbana pochádza z roku 1989 a je situovaná do dnešných, výrazne zredukovaných vinohradov. 

 

Krypta nad Lehotou 
- Významný prvok krajiny je Krypta nad Lehotou. V istom zmysle ide o akýsi symbol obce, dominantu jej 

východnej časti. Vznik tejto stavby je úzko spätý so zrušením poddanstva a následnou komasáciou pôdy 

v 19. storočí, kedy sa na území Rakúsko – Uhorska sceľovali pozemky.  

 

Pomník padlých 
- Pomyselným miestom odpočinku a boľavou spomienkou na kruté časy vojen si pripomíname Pomníkom 

padlých v I. a II. Svetovej vojne, ktorý sa nachádza v záhrade Kostola sv. Anny. Pomník tvorí viacfigurálna 

plastika s kamenným podstavcom. Pod dominantným nápisom  „Svoji svojim“ sú na pamätnej tabuli 

uvedené mená našich rodákov, ktorí padli v bojoch oboch svetových vojen.  

 

1.6. Výchova a vzdelávanie   
 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola Lehota s právnou subjektivitou pre 1-9 ročník, ktorej súčasťou je Školský klub detí, ktorý je 

bez právnej subjektivity, kde počet detí v ZŠ k 15.09.2013 bol 144 detí a v ŠKD počet detí 19.  

- Materská škola Lehota bez právnej subjektivity mala k 15.09.2013 počet detí 59.  

  

Základná škola Lehota 
- Škola je v súčasnej dobe plno organizovaná, v každom ročníku má zriadenú jednu triedu. Žiakom s trvalým 

bydliskom v obci Lehota poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie, ktoré realizuje 

prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Enviráčik“. Škola ponúka žiakom pestrú 

mimoškolskú činnosť formou záujmových útvarov, zapája sa do realizácie viacerých dlhodobých 

i krátkodobých projektov, súťaží a predmetových olympiád, organizuje kultúrno-spoločenské a športové 

podujatia aj v rámci obce, vydáva školský časopis a má svoje webové sídlo. Pedagogický zbor je zložený 

zo 16 pedagogických zamestnancov, vrátane jednej vychovávateľky ŠKD a dvoch katechétov. Na úseku 

prevádzky pracujú traja nepedagogický zamestnanci, ktorí zabezpečujú čistenie, údržbu budovy školy 

a účtovnú agendu. Hlavná budova školy disponuje 9 kmeňovými  učebňami, jednou počítačovou učebňou, 

učebňou na výučbu cudzích jazykov, riaditeľňou, zborovňou, kanceláriou, kabinetmi a skladom učebníc. 

Prostredie celej budovy a učební je esteticky upravené, interiér dotvárajú výtvarné práce žiakov a bohatá 

kvetinová výzdoba. Nástenky v triedach a informačné tabule na chodbách školy prinášajú aktuálne 

informácie, zaujímavosti a vyhodnotenia rôznych súťaží a podujatí. Učebne a ostatné priestory školy sú 

vybavené novým školským nábytkom a zariadením. Materiálno-technické vybavenie školy sa neustále 

modernizuje a dopĺňa podľa požiadaviek a potrieb výchovno-vzdelávacieho proces. Pravidelne sa rozširujú 

kabinetné zbierky a dopĺňajú sa novými učebnými pomôckami. Samozrejmosťou súčasťou vybavenia školy 

sú moderné prostriedky IKT. Budova školy prešla za posledné roky viacerými stavebnými úpravami 

väčšieho rozsahu, výsledkom ktorých je zlepšenie priestorových podmienok, zníženie energetickej 

náročnosti na prevádzku a celkové zvýšenie jej estetického vzhľadu. Zateplenie budovy školy a úpravy na 

fasáde objektov v jej areáli tvoria dovedna jeden harmonický celok.  

 

Materská škola Lehota 
- Budova súčasnej materskej školy bola slávnostne otvorená dňa 15.12.1977, kedy ju navštevovalo 60 detí 

rozdelených do troch tried. Aktuálne je materská škola trojtriedna a piatimi kvalifikovanými 

pedagogickými zamestnancami zabezpečuje predprimárne vzdelávanie pre 59 detí. V školskej jedálni a na 

úseku údržby pracujú štyria zamestnanci. V priebehu rokov bol objekt a interiér budovy modernizovaný 

viacerými rekonštrukciami, ktoré zabezpečili zlepšenie priestorových, hygienických a materiálnych 

podmienok. Revitalizácia prebehla aj v areáli škôlky v zmysle školského vzdelávacieho programu 

„Envihrajko poznáva svet“, ktorý je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode a k životnému 

prostrediu. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre deti predškolského veku v rozsahu 

poznatkov a schopností, ktoré  spočívajú v tvorbe základov kultúrnej, čitateľskej, matematickej, 

prírodovednej a počítačovej gramotnosti. To všetko s využitím informačno-komunikačných technológií. 

Škola deťom sprostredkováva výučbu anglického jazyka a tanečných aktivít. Svoje poslanie plní nielen 

v rámci vzdelávania, ale i v mimoškolských činnostiach za účasti rodičov.  
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1.7.  Zdravotníctvo   
 
Zdravotnú starostlivosť v obci Lehota poskytuje: 

- Všeobecná lekárka MUDr. Erika Fuxhofferová  

                               (párny týždeň 2x utorok a piatok 7.30 hod – 13.00 hod.,  

                                nepárny týždeň 3x utorok, streda a piatok 7.30 hod – 13.00 hod.) 

- Detská lekárka MUDr. Eva Krčmáriková 

                                      (2x týždenne, streda 7.30 hod. – 10.00 hod., štvrtok 11.00 hod – 12.00 hod.) 

- Zubný lekár MDDr. Peter Závacký  

                    (2x týždenne, utorok a štvrtok 8.00 hod. - 14.00 hod.). 

 

1.8.  Sociálne zabezpečenie   
 
Sociálne služby  v obci – obec nemá opatrovateľky.  

 

1.9.  Kultúra  
 
Obec Lehota so svojimi spolkami, združeniami, samosprávou, školstvom vytvára našim občanom 

a návštevníkom bohaté kultúrno-spoločenské vyžitie. Organizuje množstvo podujatí so zameraním na rekreáciu, 

zábavu, ľudové tradície, kultúru, šport a vzdelávanie. Podujatia sa zväčša konajú v kultúrnom dome, v lokalitách 

športových areálov a v prírodných scenériách obce. Veľký potenciál v tejto oblasti tkvie najmä v existencii 

a činnosti jednotlivých spolkov a združení a v spolupráci so ZŠ a MŠ: 

- Spevácka skupina „Lehoťanka“, Miestny odbor Matice Slovenskej, Obecný športový klub,  Jednota 

dôchodcov, ZO Zväz zdravotnej postihnutých, ZO Jednota dôchodcov, Vinohradnícky spolok, 

Kynologický klub, Materské centrum Obláčik). 

 

Pravidelné podujatia: 

 

Kultúrne – výstava vín spojená s ochutnávkou vín, fašiangy a pochovávanie basy, matičný krojový ples, stavanie 

mája, deň matiek, gulášfest, hodové zábavy, ples kvetov, október mesiac úcty k starším, guláš poľovníkov, 

Mikuláš a Mikulášsky pohár vareného vína. 

 

Cirkevné – púť ku kaplnke pri príležitosti zjavenia sa Panny Márie, púť ku kaplnke ku sviatku titulu Kostola sv. 

Anny, požehnanie viníc a polí, I. svätý prijímanie. 

 

Športové – futbalové zápasy, beh pre zdravie obcou Lehota, bedmintonový turnaj, memoriál Albína Baka 

v stolnom tenise, turnaj v plážovom volejbale, tenisový turnaj, Lehotská hokejbalová liga, Vianočný 

stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce.  

 

 

1.10. Obchodné prevádzky v obci Lehota  
 
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

- COOP Jednota SD Nitra, Potraviny KRAVLA, Rozličný tovar Kravla, Rozličný tovar Petríková, 

Pneuservis Zaujec, BEMA – second hand Belúchová, HASTA, Piváreň KD Adamcová, Relax u Joža, 

Alicante Bar, ďalšie firmy sa nachádzajú v priemyselnej zóne v areáli PD Lehota.   
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1.11. Organizačná štruktúra obce  
     Príloha č. 3 z  Organizačného poriadku 
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Starosta obce 
- Mgr. Pavol Zaujec (vzdal sa funkcie starostu k 01.12.2012, podľa § 13a, písm. c, zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení). 

- OZ dňa 18.12.2012, uzn. č. 66/12 poverilo p. Radoslava Kriváčka, zastupovaním funkcie starostu obce 

v plnom rozsahu práv a povinností a OZ požiadalo Národnú radu SR o vyhlásenie nových volieb 

starostu obce Lehota podľa § 48, ods. 1, písm. d) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. 

- Od 10.07.2013 sa stal novým starostom obce Lehota p. Milan Chmelár.  

 

Zástupca starostu 
- p. Radoslav Kriváček: od 01.02.2011 do 30.11.2012 

- p. Radoslav Kriváček: od 01.12.2012 do 09.07.2013 – plný rozsah 

- p. Radoslav Kriváček: od 10.07.2013.   

 

Hlavný kontrolór obce 
- Bc. Alena Vajdová: od 01.07.2005 do 30.11.2012 (vzdanie sa funkcie HK) 

- Ing. arch. Oto Hodál: od 01.03.2013. 

   

Obecné zastupiteľstvo: 9 poslancov 
- Milan Chmelár (do 30.06.2013), Slávka Zaujecová, Ing. Ivan Chlebec, Alexander Gála, Dagmar 

Kubicová, Radoslav Kriváček, Juraj Pavel, Ing. Roman Flóriš, PhD., JUDr. Jozef Burda, Jozef Selický. 

 

Obecná rada 
- Alexander Gála, Radoslav Kriváček, Ing. Roman Flóriš, PhD. 

 

Komisie 
Sociálna komisia: predseda Slávka Zaujecová 

Stavebná komisia: predseda Milan Chmelár od 26.11.2012 do 09.07.2013,  

     od 22.08.2013 Ing. Ivan Chlebec  

Športová komisia: Juraj Pavel 

Kultúrno – školská komisia: Ing. Roman Flóriš 

Finančná komisia. Alexander Gála 

 

Obecný úrad 
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje administratívne a 

organizačné činnosti obecného zastupiteľstva a starostu obce, najmä písomnú agendu. Je podateľňou a 

výpravňou obecných písomností, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného 

zastupiteľstva, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí obecnej samosprávy aj správnych konaní, 

vykonáva nariadenia obce a uznesenia obecnej samosprávy. 

 

Zamestnanci obecného úradu:  

- Helena Hargašová (administratívna pracovníčka), Helena Psotová (administratívna pracovníčka), 

Gabriela Zabáková (ekonómka), Ing. Petra Petríková (eurofondy), Eva Zabáková (upratovačka), 

Ľudovít Lahučký (majster údržby), Ľubomír Domček (majster údržby).  

 

Rozpočtová organizácia 
- Základná škola Lehota 

 

2.  Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie   
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2013. Obec 

v roku 2013 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. 

Základom finančného hospodárenia obce  je rozpočet obce zostavený na obdobie jedného kalendárneho 

roka schválený obecným zastupiteľstvom. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmová časť 
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pozostáva z príjmov bežného rozpočtu a príjmov kapitálového rozpočtu. Príjmy bežného rozpočtu tvoria najmä 

príjmy z miestnych daní a poplatkov a príjmy z podielových daní zo štátneho rozpočtu.  

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z výdavkov bežného rozpočtu a výdavkov kapitálového rozpočtu. 

Výdavky bežného rozpočtu tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu 

majetku obce a výdavky na výkon prenesených a originálnych kompetencií v školstva. Výdavky kapitálového 

rozpočtu tvoria všetky investičné výdavky. Súčasťou rozpočtu obce sú aj príjmové a výdavkové finančné 

operácie. 

   

Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový. Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  

a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2013, uznesením č. 64/2012. OZ na svojom 

riadnom zasadnutí.  

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 01/2013 na svojom riadnom zasadnutí OZ dňa 22. augusta 2013, 

uznesením č.  36/2013, 

- OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 02/2013 na svojom riadnom zasadnutí OZ dňa 12. decembra 2013, 

uznesením č. 73/2013. 

 

   

Sumarizácia Rok 2013 
Schválený 

rozpočet 2013  

Upravený 
rozpočet 

2013  

Skutočnosť 
2013 

Bežné príjmy  871 037  897 212  907 014  

Kapitálové príjmy  -  -  -  

Príjmové finančné operácie 15 000  15 000  6 506  

Rozpočtové príjmy spolu 886 037  912 212  913 520  

Bežné výdavky spolu 869 647  866 243  870 350  

Kapitálové výdavky spolu 5 000  30 501  28 563 

Výdavkové finančné operácie 6 432  6 432  6 506  

Rozpočtové výdavky spolu 881 079  903 176  905 420 

 

 

 

     2.1  Plnenie rozpočtu ZŠ Lehota k 31.12.2013   
 

 

Základná škola Lehota  

Príjem        EUR 

 normatívne finančné prostriedky ZŠ 

 
274 512,00 

zostatok z roku 2012 

  
3,85 

nenormatívne fin . prostr. ZŠ 

  
  

vzdelávacie poukazy 

  
3 021,00 

žiaci SZP       800,00 

Príjem spolu:     278 336,85 

Výdavky:       EUR 

hrubé mzdy  

  

166 728,84 

odvody 

   

59 017,05 

príspevok DDS 

  

195,88 
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príspevok do SF 

  

1 764,24 

stravovanie 

  

871,40 

odmeny na dohodu 

  

4 130,50 

PN do 10,dňa  

  

178,55 

cestovné náhrady 

  

560,39 

pracovné odevy 

  

190,30 

školenia 

   

554,00 

energie - el. energia 

  

2 240,64 

  plyn 

  

6 126,63 

  vodné stočné 

  

1 077,49 

poštovné a telek. Poplatky 

  

475,70 

interiérové vybavenie 

  

4 487,36 

výpočtová technika 

  

6 318,49 

materiál (kancelárske potreby, čistiace,  

 

5 546,73 

pomôcky, školské pomôcky...) 

  

  

nákup dielenských pomôcok 

  

575,52 

nákup kníh , učebníc, časopisov 

  

3 445,75 

benzín do kosačky 

  

22,36 

nákup licencií 

  

1 539,25 

údržba výp. tech., kanc. tech. 

  

877,40 

údržba budovy 

  

2 383,06 

služby - technické previerky, spracovanie miezd, metodiky 4 349,72 

preprava žiakov 

  

304,80 

poistenie 

   

647,15 

bankové poplatky     211,00 

Výdavky spolu:     274 820,20 

     presun do roku 2014 

  

3 516,65 

 

Príjem       

dotácie od NSK 400,00 EUR 

  

 

400,00 EUR 

Výdavky: 

  

  

výdavky na súťaže 400,00 EUR 

  

 
400,00 EUR 

 

 

Školský klub detí – ZŠ Lehota 

 

Príjem    EUR 

 z rozpočtu obce 16 500,00 

 vrátené poplatky 398,00 

 Príjmy spolu: 16 898,00 

 Výdavky:   EUR 

 Hrubé mzdy 9 864,72 

 odvody 

 

3 452,20 
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DDP 

 

43,16 

 príspevok do SF 91,97 

 PN do 10. dňa 0,00 

 dohody 

 

230,00 

 stravné 

 

205,20 

 energie - el. energia 203,58 

   plyn 612,31 

   vodné stočné 97,91 

 poštovné  a tel. poplatky 38,40 

 interiérové vybavenie 46,73 

 výpočtová technika 579,87 

 kancel. potreby, čistiace potreby, 1 074,61 

 softvér 

 

65,00 

 učebné pomôcky 73,75 

 služby 

 

185,79 

 údržba 

 

14,11 

 školenia 

 

12,00 

 bankové poplatky 6,69 

 Výdavky spolu 16 898,00 

 

    

     

3.  Základné údaje o účtovných jednotkách konsolidovaného celku           

    3.1  Štruktúra konsolidovaného celku  

Údaje o konsolidovanom celku konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky:   

                   

Názov 

účtovnej 

jednotky 

 

IČO 

 

Druh vzťahu 

 

Právna 

forma 

Zodpovedný člen 

štatutárneho 

orgánu 

Zodpovedná osoba 

(za zostavenie 

podkladov pre 

konsolidáciu) 

Obec  Lehota                            00308153    Konsolidujúca 

účtovná jednota 

Obec Milan Chmelár Gabriela Zabáková 

Základná 

škola Lehota                                              

37865340 Konsolidovaná 

účtovná jednotka 

Rozpočtová 

organizácia 

Mgr. Anna Burdová Mgr. Anna Burdová 

 

                                                                                   

   3.2  Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke                   

  

Názov účtovnej jednoty Obec  L E H O T A 

Sídlo účtovnej jednotky  951 36  Lehota č. 16 

Právna forma Právnická osoba – obec, ktorá sa riadi zákonom 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov a Ústavou SR 

Dátum založenia/zriadenia Rok 1991 

Spôsob založenia/zriadenia Zo zákona 

IČO 00308153 

DIČ 2021102831 
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Hlavná činnosť účtovnej jednotky Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce 

a potreby jej obyvateľov  

Starosta 

Telefón 

Email 

Milan Chmelár 

0903 220 861 

starosta@lehtoa.sk 

 

3.3  Identifikačné údaje o konsolidovanej účtovnej jednotke      

               

Názov účtovnej jednoty Základná škola Lehota  

Sídlo účtovnej jednotky  951 36  Lehota č. 144 

Právna forma Rozpočtová organizácia    

Názor zriaďovateľa Obec Lehota 

Dátum založenia/zriadenia 15.03.2002 

Spôsob založenia/zriadenia Zriaďovacia listina, delimitácia 

IČO 37865340 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Vzdelávanie žiakov v I. a II. stupni základnej 

školy, pobyt žiakov v školskom klube detí  

Štatutárny zástupca  

Telefón 

Email 

Mgr. Anna Burdová  

037/6553 144 

zslehota@gmail.com 

 

   3.4  Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky k 31.12.2013 

a) Súvaha za materskú a dcérsku účtovnú jednotku 

4.1  A K T Í V A       Materská účtovná jednotka     Dcérska účtovná jednotka  

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Majetok spolu 2 048 557,34   2 390 549,03 89 929,51 93 920,38 

Neobežný majetok spolu 1 983 611,19 2 336 675,03 67 649,05 71 900,05 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok       2 628,00       1 586,40            0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1 637 193,77 1 991 232,82 67 649,05 67 649,05 

Dlhodobý finančný majetok   343 789,00   343 855,81 0 0 

Obežný majetok spolu     64 946,15     53 874,00 21 641,69 21 445,07 

z toho :     

Zásoby        0          0 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS         6 705,60      7 127,64   1 121,56 858,84 

Dlhodobé pohľadávky         0        0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky        8 346,63      2 929,62 0 0 

Finančné účty      49 211,05     43 285,15 20 520,13 20 586,23 
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.        0        0 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.       0         0 0 0 

Časové rozlíšenie         0     0 0 0 

 

4.2  P A S Í V A          Materská účtovná jednotka     Dcérska účtovná jednotka 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k  31.12.2012 

Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k  31.12.2012 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 048 557,34 2 390 549,03 89 929,51 93 920,38 

Vlastné imanie  1 095 200,04 1 460 811,37 9 -99,63 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0 0 0 0 

Fondy 0 0 0 0 

Výsledok hospodárenia      1 095 200,04   1 460 811,37 9 -99,63 

Záväzky      257 271,62     244 793,71 28 347,29 28 681,34 

z toho :     

Rezervy      12 900,76        6 836,85 1 121,56  971,32 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS        4 949,93              0 6 705,60 7 127,64 

Dlhodobé záväzky   207 464,14    211 681,35 688,61 591,01 

Krátkodobé záväzky      31 956,79     26 275,51 19 831,52 19 991,37 

Bankové úvery a výpomoci 0   0 0 0 

Časové rozlíšenie  696 085,68 684 943,95   61 573,22 65 338,67 

 

b) Konsolidovaná súvaha za konsolidovaný celok 

4.1  A K T Í V A  

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Majetok spolu   2 131 781,25      2 477 341,77 

Neobežný majetok spolu 2 051 260,24  2 408 575,08  

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok         2 628,00       1 586,40 

Dlhodobý hmotný majetok 1 704 842,82 2 063 132,87 

Dlhodobý finančný majetok    343 789,42    343 855,81 

Obežný majetok spolu       79 882,24     68 191,43 

z toho :   

Zásoby        682,87         531,59 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS          1 121,56       858,84 
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Dlhodobé pohľadávky 0        0 

Krátkodobé pohľadávky  8 346,63   2 929,62 

Finančné účty     69 731,18 63 871,38 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.     0     0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  638,77    575,26 

 

4.2  P A S Í V A 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k  31.12.2012 

Vlastné imanie a záväzky spolu  2 131 781,25 2 477 341,77  

Vlastné imanie  1 095 209,04  1 460 711,71 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely     0   0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  1 095 209,04 1 460 711,74 

Záväzky   278 913,31   266 347,41 

z toho :   

Rezervy  14 022,32     7 808,17  

Zúčtovanie medzi subjektami VS   4 949,93 0  

Dlhodobé záväzky    208 152,75   212 272,36  

Krátkodobé záväzky      51 788,31      46 266,88 

Bankové úvery a výpomoci               0              0 

Časové rozlíšenie    757 658,90    750 282,62  

 

   3.5  Náklady a výnosy hlavnej činnosti obce spolu s RO k 31.12.2013 

a) Za materskú a dcérsku účtovnú jednotku      

 Materská účtovná jednotka     Dcérska účtovná jednotka 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Náklady     

50 – Spotrebované nákupy     178 623,78      170 430,66 32 377,60  33 668,01 

51 – Služby     127 680,61     101 877,42 11 507,78 11 117,42 

52 – Osobné náklady    255 233,32    245 721,87 246 964,01 232 356,63 

53 – Dane a poplatky          222,96              806,39 0  0 

54 – Ostatné náklady na      1 987,30             7 201,52 130,00 116,00 
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prevádzkovú činnosť 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

    139 176,65     140 270,68 5 372,56 5 222,32 

56 – Finančné náklady       9 221,58        9 888,60 1 074,68 838,16 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
     45 630,00     35 767,65 0 0 

59 – Dane z príjmov               0,00                      0,00 0 0 

Výnosy     

60 – Tržby za vlastné výkony 

a tovar 
    19 214,80     17 151,42 0 0 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0 0             0 0 

62 – Aktivácia 0 0 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
  581 004,66    519 134,37 0 0 

64 – Ostatné výnosy     29 603,45      30 264,84 0 0 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

      6 836,85        6 791,17                        971,32 2 533,32 

66 – Finančné výnosy              53,64            95,72 0 0 

67 – Mimoriadne výnosy          653,74              0 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

    65 223,60     51 012,92 296 564,56 280 731,47 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

  -55 186,46    -87 514,35  108,630 -53,75 

 

b) Za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Náklady Spolu Spolu 

50 – Spotrebované nákupy   211 001,38   204 098,67   

51 – Služby     139 188,39    112 994,84 

52 – Osobné náklady   502 197,33   478 078,50 

53 – Dane a poplatky         222,96              806,39 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú       2 117,30 7 317,52       
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činnosť 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

      144 549,21 145 493,00 

56 – Finančné náklady        10 296,26    10 726,76 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
       27 143,36 20 361,94      

59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar       19 214,80  17 151,42       

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných 

služieb 
0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 
     581 004,66 519 134,37     

64 – Ostatné výnosy 29 603,45   30 264,84     

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

        7 808,17   9 324,49       

66 – Finančné výnosy         53,64     95,72            

67 – Mimoriadne výnosy 653,74 0            

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

      343 301,52   316 338,68 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

- 55 076,

83 

- 87 568,1

0 
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Rekapitulácia programového rozpočtu a jeho čerpanie rok 2013. 

 

 

 

 

 

Rekapitulácia programov 

a podprogramov                                      

2013 

Bežný Bežný Kapitálový Kapitálový Skutočné Skutočné 

Schválený Upravený Schválený  Upravený Bežné Kapitálové 

Rozpočet Rozpočet Rozpočet  Rozpočet  Výdavky  Výdavky 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola        246 969,10            232 479,10           5 000,00           6 041,00             231 121,42          4 151,92     

Podprogram 1.1:  Manažment               204 799,10              190 309,10             5 000,00             6 041,00               199 176,18            4 151,92     

Podprogram 1.2.  Členstvo v združen. miest a obcí              8 000,00                  8 000,00                        -                          -                     8 134,28                     -       

Podprogram 1.3.  Správa a údržba majetku obce            34 170,00                34 170,00                        -                          -                   23 810,96                       -       

Program 2: Služby občanom        164 616,00            156 816,00                        -           24 460,00             157 441,80        24 410,95     

Podprogram 2.1. Matrika a REGOB                              2 440,00                  2 440,00                        -                          -                     3 510,22                       -       

Podprogram 2.2. Civilná ochrana                                   315,00                     315,00                        -                          -                        352,20                       -       

Podprogram 2.3. VPP                             -                               -                          -                          -                     1 570,24                       -       

Podprogram 2.4. Správa cintorína, DS a lekáreň              9 341,00                  9 341,00                        -                          -                     7 467,21                       -       

Podprogram 2.5. Zásobovanie vodou                             64 500,00                64 500,00                        -                          -                   67 277,86                       -       

Podprogram 2.6. Verejné osvetlenie                      15 900,00                15 900,00                        -                          -                   13 693,34                       -       

Podprogram 2.7. Zdravotníctvo              6 000,00                  6 000,00                        -                          -                     2 928,44                       -       

Podprogram 2.8.Rekreačné a športové služby OŠK, 

MI 

           34 040,00                25 540,00                        -             24 460,00                 27 951,95          24 410,95     

Podprogram 2.9. Knižnica              1 690,00                  1 690,00                        -                          -                     1 608,72                       -       

Podprogram 2.10. Kultúra – KD            23 660,00                23 660,00                        -                          -                   22 264,14                       -       

Podprogram 2.11. Miestny rozhlas                 200,00                     900,00                        -                          -                     2 502,13                       -       

Podprogram 2.12. Sociálne zabezpečenie              6 530,00                  6 530,00                        -                          -                     6 315,35                       -       

Program 3: Poľovníctvo a chovateľstvo                600,00                    600,00                        -                          -                       600,00                       -       

Podprogram 3.1. Poľovníctvo                          600,00                     600,00                        -                          -                        600,00                       -       

Podprogram 3.2.  Chovateľstvo                         -                               -                          -                          -                                -                         -       

Program 4: Odpadové hospodárstvo          47 724,00              47 724,00                        -                          -                 48 648,99                       -       

Podprogram 4.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu            40 600,00                40 600,00                        -                          -                   44 075,58                       -       

Podprogram 4.2. Nakladanie s odpadovými vodami              7 124,00                  7 124,00                        -                          -                     4 573,41                       -       

Program 5: Komunikácie a verej. priestranstvá            8 480,00              23 560,00                        -                          -                 25 241,25                       -       

Podprogram 5.1. Údržba miestnych komunikácií              7 480,00                22 560,00                        -                          -                   24 243,38                       -       

Podprogram 5.2. Údržba verejného priestranstva              1 000,00                  1 000,00                        -                          -                        997,87                       -       

Program 6: Vzdelávanie                    401 258,00            405 963,85                        -                          -               407 297,65                       -       

Podprogram 6.1. Materská škola so školskou 

jedálňou 

         107 729,00              109 429,00                        -                          -                 115 179,45                       -       

Podprogram 6.2. Základná škola                             293 529,00              296 534,85                        -                          -                 292 118,20                       -       

Bez ZŠ (ŠKD)       576 118,10           570 608,10          5 000,00        30 501,00            578 232,91       28 562,87     

Spolu OcU + ZŠ ŠKD       869 647,10           867 142,95          5 000,00        30 501,00            870 351,11       28 562,87     

       Spolu BV + KV + V FO    881 079,10        904 075,95     
  

    905 420,11     
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4.  Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2013  

 

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2013 vyplýva, že bilančná rovnováha je dodržaná, úhrn aktív sa rovná 

úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli ku koncu roka odsúhlasené v rámci vykonanej 

inventarizácie majetku obce k 31.12.2013.  

 

            BILANCIA AKTÍV A PASÍV súvahy obce Lehota k 31.12.2013 

AKTÍVA v €  PASÍVA v € 

Neobežný majetok 1 983 611,19 Vlastné imanie   1 095 200,04 

Dlhodobý hmotný majetok 1 637 193,77          ----------- ---------------- 

Dlhodobý nehmotný maj.        2 628,00 Záväzky      257 271,62 

Dlhodobý finančný majetok 343 789,42 Rezervy            12 900,76 

Obežný majetok   64 946,15 Zúčtovanie medzi sub. VS 4 949,93 

Zásoby 682,87 Dlhodobé záväzky 207 464,14 

Zúčtovanie medzi sub. VS 6 705,60 Krátkodobé záväzky 31 956,79  

Krátkod.pohľadávky  8 346,63 Bankové úvery                      0 

Finančné účty  49 211,05 Časové rozlíšenie 696 085,68 

Spolu: 2 048,557,34 Spolu: 2 048 557,34 

 

5.  Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013  
 
     V zmysle ust. § 16 ods.6 cit. Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri 

usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú: 

- nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku,  nevyčerpané 

prostriedky z fondu opráv,  nevyčerpané prostriedky z darov, finančné operácie. 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2013 

 
 
Bežné  príjmy spolu 907 013,68 

z toho : bežné príjmy obce  626 680,68 

             bežné príjmy RO 278 333,00 

Bežné výdavky spolu 870 351,11 

z toho : bežné výdavky  obce  578 232,91 

             bežné výdavky  RO 292 118,20 

Bežný rozpočet 
 

Kapitálové  príjmy spolu        0 

z toho : kapitálové  príjmy obce         0 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 22 562,87 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  22 562,87 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  
 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 14 099,70 
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1) HV č. 1. podľa § 10 ods. 3 písm. a),b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov j : 

       

Celkové príjmy obce  k 31.12.2013:                   Celkové výdavky obce  k 31.12.2013:    

               BP         628 680,68  €                               BV            578 232,91 €    

KP                     0               KV             22 562,87 € 

FO                     0              FO               6 506,13 € 

BP RO   278 333,00 €             BV RO    292 118,20 € 

               907 013,68 €                   899 420,11 € 

 

Prebytok rozpočtového hospodárenia je vo výške  7 593,57 €. 

 

HV č. 1. podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a),b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vo výške  

7 593,57 € - nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2013 v sume 4 949,93 € = 2 643,64 €. 

 

2) HV č. 2 podľa § 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 je: 

 

Celkové príjmy obce bez FO k 31.12.2013:         Celkové výdavky obce bez FO k 31.12.2013:      

 BP           628 680,68  €                   BV 578 232,91 €     

KP                       0               KV                22 562,87 € 

BP RO     278 333,00 €                    BV RO       292 118,20 € 

   907 013,68 €                      892 913,98 € 

 

HV č. 2 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  

vo výške   14 099,70 €, sa upravuje   v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa na účely  tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce 

podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, o nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na 

bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume  4 949,93 €. 

 

Na základe týchto skutočností navrhujeme skutočnú sumu 9 149,77, zaokrúhlene 9 150 € použiť 

nasledovne: 
 

a) 10 % do rezervného fondu za rok 2013 v sume 915 €. 

b) 90 % z prebytku rozpočtového hospodárenia použiť na tvorbu fondu na zveľaďovanie majetku 

obce v sume 8 235 €. 

 

Výsledok hospodárenia v účtovníctve 

 

3) HV č. 3) 

    Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zák. č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení nesk. 

predpisov, ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej 

Vylúčenie z prebytku  4 949,93 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 9 149,77 

Príjmy z finančných operácií        0 

Výdavky z finančných operácií 6 506,13 

Rozdiel finančných operácií 
 

PRÍJMY SPOLU   907 013,68 

VÝDAVKY SPOLU 899 420,11 

Hospodárenie obce  7 593,57 
Vylúčenie z prebytku 4 949,93 

Upravené hospodárenie obce 2 643,64 
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triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním konečného 

zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy. 

 

     Obec vykázala vo svojej účtovnej závierke za rok 2013 takúto výšku výsledku hospodárenia za účtovné 

obdobie roka 2013: 

 

Výnosy za rok 2013:      702 590,74 € 

Náklady za rok 2013:      757 776,20 € 

Výsledok hospodárenia za rok 2013:       -  55 185,46 € 

 

Prostriedky výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roka 2013 vo výške – 55 185,46 €  budú účtovne 

usporiadané na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

6.  Vývoj pohľadávok a záväzkov 
 

      6.1.  Pohľadávky 

 
Obec Lehota vedie pohľadávky na daní z nehnuteľností v sume 528,72 €, TKO 980,50 €, neuhradené nájomné  

vo výške 2 837,60 € a na vodnom sumu 2 107,59 €.- 

 
 

     6.2.  Záväzky      
  

Záväzok Hodnota záväzku Opis 

Ostatné dlhodobé záväzky 200 294,49 15Bytová jednotka – splátka úmor – úver 

ŠFRB 

Záväzok zo sociálneho fondu 3 785,84 Sociálny fond OcÚ a MŠ Lehota 

Ostatné dlhodobé záväzky 3 383,81 15Bytová jednotka – Fond opráv 

Iné záväzky 20 731,65 15Bj – finančná zábezpeka 

Dodávatelia 6 506,42 Neuhradené faktúry 2013 

Spolu   

 

7.  Ostatné dôležité informácie 

 

      7.1.  Prijaté granty a transfery 
 

V roku 2013 prijala obec Lehota nasledovné granty a transfery: 

 

 

 

Poskytovateľ  

 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky  

 

Suma  prijatých     

finančných 

prostriedkov  

€ 

  

MV SR MATRIKA – bežné výdavky 2 814,55        

MV SR REGOB – bežné výdavky 692,67 

Okr. úrad NR ZŠ Lehota – BV prevádzka 274 512,00 

Okr. úrad NR ZŠ Lehota – BV vzd.poukazy 3 021,00 

Okr. úrad NR ZŠ Lehota – BV SZP 800,00  

ÚPSVaR NR BV dotácia strava deti HN 1 413,15 

ÚPSVaR NR BV dotácia školské potr.HN 282,20  

Okr.úradNR BV CO 187,20 
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      7.2.  Poskytnuté transfery  

 
Obec Lehota v roku 2013 poskytla zo svojho rozpočtu nasledovné transfery: 

 

 

 

 

 

 
 

     7.3.   Poskytnuté dotácie    
 

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2008 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.  
 

 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky  

 

Suma poskytnutých 

a použitých 

finančných 

prostriedkov 

€ 

  

Jednota dôchodcov Lehota 999,29 

Zväz zdravotne postihnutých ZO Lehota 799,95 

Spevácky súbor „Lehoťanka“ 726,00 

Vinohradnícky spolok          1 100,00 

Materské centrum „Obláčik“ 250,00 

Kynologický klub Lehota 500,00 

MO Matica          1 250,00 

Obecný športový klub 

 

        12 740,00 

Poľovnícke združenie 

 

400,00 

Farský úrad Lehota           2 000,00 

 

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2008 o dotáciách. 

 

KÚ ŽP NR BV životné prostredie 220,25 

Okr.úrad NR BV voľby VÚC a Komun. 1 438,37 

ÚNSK NR BV dotácia z rozpočtu mesta 200,00 

Okr. úrad NR BV MŠ dotácia 2 845,00 

VITIS KV – ABA náučný chodník 2 500,00  

Nadácia PONTIS BV – Žiacke šatne  2 999,25  

 

Obec  

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Nitrianske Hrnčiarovce 

Spoločný stavebný úrad 

        1 296 € 

Spoločný školský úrad Jarok 1 313 € 
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        7.4.  Významné investičné akcie v roku 2013 
 

Jedným z prioritných zámerov športovej  obce bola realizácia tribúny v areáli OŠK Lehota. Túto myšlienku 

sa rozhodla podporiť aj miestna samospráva, keď na objekt tribúny vyčlenila v rozpočte finančné prostriedky a    

v celkovej sume 24 410,95 € (výdavky v roku 2013). Tribúna bola zostrojená spoločnosťou ALLIGO s.r.o. 

Bratislava a realizovaná v úzkej súčinnosti aktívnych občanov, športovcov a zamestnancov obce. Výsledkom je 

prestrešený objekt, s kapacitou 204 miest na sedenie, ktorý je ladený do farieb klubu OŠK Lehota.  

 

Náučný chodník  „ABA – Lehota“ našou obcou je projekt, ktorým sa obec zaoberala už dlhší čas, no až 

teraz sa podarilo získať financie na časť jeho realizácie. Nenávratný finančný príspevok v sume 2 500 € nám bol 

pridelený prostredníctvom mikroregionálneho partnerstva MAS VITIS z dotácie NSK na podporu implementácie 

integrovanej stratégie miestneho rozvoja.  

 

V roku 2013 bola možnosť požiadať o grant cez Nadačný font Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis. 

S projektovým zámerom „Žiacke šatne – dobudovanie“ sme boli úspešní a získali sme dotáciu v hodnote 

2 999,25 €. Niekoľkoročná hrubá stavba v areáli OŠK Lehota týmto nadobudla okrem nového vzhľadu aj novú 

funkciu, nakoľko nevyužité priestory prízemia sa zmenili na chýbajúce žiacke šatne.  

 

 

        7.5.   Budúci vývoj činnosti   
 
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Kanalizácia v obci Lehota 

- Napojenie obce z a na  križovatku R1. 

 

 

       7.6.  Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

 
Obec Lehota nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

 

 

Výročná a konsolidovaná výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 

31.12.2013, podľa § 20, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších právnych predpisov. Účtovná 

závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade Nitra v elektronickej forme v termíne 

stanoveným zákonom. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Zabáková Gabriela 

 

V Lehote dňa  11. augusta 2014 

 

 

 

Prílohy:  

1. Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

2. Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

3. Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná súvaha, Konsolidovaný výkaz ziskov a strát, 

Konsolidované poznámky 

4. Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 


