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1. Úvodné slovo starostky obce
Vážení spoluobčania,
Dovoľte, aby som Vám predložil Konsolidovanú Výročnú správu (spojenú) obce Malinovo za rok
2020, tak ako mi to predpisuje právna norma o obecnom zriadení.
Výročná správa sa týka obdobia hospodárenia od 1.1.2020 do 31.12.2020 – je to hodnotenie
hospodárskeho roku na základe ekonomických údajov premietnutých do výkazu ziskov a strát
a súvahy, ktoré sú overené audítorom a na základe informácií zodpovedných pracovníkov
úradu. Výročná správa tvorí prehľad realizovaných aktivít na základe rozhodnutí vecne
príslušných organov obce.
V mesiaci december po nečakanej abdikácii starostu obce som ako jeho zástupkyňa, z radov
poslancov začala spolu s pracovníkmi obecného úradu plniť úlohy, ktoré boli rozpracované,
terminované a vyplývali zo zákonov, ktorými sa riadi obec.
Toto obdobie bolo veľmi neprehľadné a náročné - náročné z hľadiska odbornosti a pracovných
vzťahov.
Obec Malinovo v roku 2020 nerealizovala kapitálové akcie následkom čoho je finančná situácie
obce uspokojivá.
Rok 2020 obec ukončila s rozpočtovým prebytkom vo výške 227 tisíc € a s disponibilnými
zdrojmi vo výške cca 680 tisíc €.
Keďže mi neprislúcha hodnotiť minulosť dovolím si načrtnúť plány, ktoré máme s poslancami
obecného zastupiteľstva naplánované do budúcnosti.
V prvom rade sme vychádzali s potrieb, ktoré boli vyvolane momentálnou situáciou v akej sa
obec nachádza čo sa týka obecnej infraštruktúry – ciest a chodníkov, ďalej pozornosť venujeme
vybudovaniu a rozšíreniu cyklotrás, máme rozpracovaný projekt na bezpečný prístup do areálu
školsky dvora a už hotový projekt na vybudovanie parkoviska. Obecné zastupiteľstvo schválilo
zámer rekonštrukcie budovy obecného úradu. Popri tom nás čakajú ďalšie opravy, údržby
našich budov a zariadení ako aj verejných priestranstiev.
Máme pred sebou ešte veľa práce, no verím že spoločne s aktívnou pomocou poslancov
obecného zastupiteľstva a pochopením Vás všetkých občanov Malinova sa posunieme vpred
a výsledky našej spoločnej snahy budú viditeľné.
Ďakujem Vám za pochopenie
Edit Valacsai
Vaša starostka
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC MALINOVO
Sídlo: L .Svobodu č. 17, 900 45 Malinovo
IČO: 00304921
DIČ: 2020662171
Štatutárny orgán obce: starostka obce Edit Valacsai
Telefón: 0911 517 095
Mail: starostka@malinovo.sk
Webová stránka: www.malinovo.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Eugen Janík, do 14.12.2020
Zástupca starostky obce: Edit Valacsai
Hlavný kontrolór obce: Ing. Anna Majková
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Jozef Dúcz, Michal Hudec, Ing. Attila Juhász, Štefan Lengyel (od
5.11.2019), PhD. Ing. Gabriel Kenderessy, JUDr. Eva Krištofiaková, Ing, Juraj Palaj, Ing. Marek
Špirko, Ing. Edit Valacsail, Mgr. Marek Vyoral (do 05.11.2019)
Komisia finančná a rozpočtová:
Predseda: Ing. Attila Juhász, PhD.
Členovia: Ing. Juraj Palaj, Ing. Edit Valacsai
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa
Predseda: JUDr. Eva Krištofiaková
Členovia: Ing. Attila Juhász, PhD, Ing. Edit Valacsai
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu
Predseda: Ing. Edit Valacsai
Členovia: Michal Hudec , Ing. Marek Špirko
Komisia výstavby, dopravy a ÚP
Predseda: Ing. Gabriel Kenderessy
Členovia: JUDr. Eva Krištofiaková, Ing. Juraj Palaj, Ing. Marek Špirko, Mgr. Marek Vyoral (do
05.11.2019)
Obecný úrad:
Sekretariát starostu obce, podateľňa: Iveta Vavrovičová
Účtovník obce: Attila Farkas
Referát daní a poplatkov, cintorín, odpadové hospodárstvo: Ildiko Némethová
Matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva, overovanie: Renáta Deáková
Obecný úrad: Danica Žigová
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: starostlivosť o všestranný rozvoj obce a o potreby jej obyvateľov.
Vízie obce: víziou obce Malinovo je vytvorenie priaznivejších podmienok pre život všetkých jej
obyvateľov a skvalitnením poskytovaných služieb.
Ciele obce: spokojnosť občanov a dobré nažívanie v susedských vzťahoch.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku obce Malinovo bola zostavená v súlade
so zákonom č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením
Ministerstva Financií Slovenskej republiky zo dňa 17.decembra 2008 č. MF/ 27526/2008 – 31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe
a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo
verejnej správe v znení neskorších predpisov.
Konsolidovaný celok obce Malinovo obsahuje tieto účtovné jednotky:
1. Obec Malinovo, L. Svobodu 17, 90045 Malinovo, IČO: 00304921, zriaďovateľ
2. Materská škola – Óvoda, L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo, IČO: 48412741, rozpočtová
organizácia obce
Štatutárny orgán: Šusterová Slavomíra - riaditeľka školy
riaditelka@msmalinovo.sk, tel. číslo: 02/45 955 140
www.msmalinovo.sk
5.1 Základná charakteristika Obce Malinovo
Obec Malinovo je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec
je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby obyvateľov obce.
Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenskej republiky obec patrí do okresu Senec, ktorý
sa nachádza v južnej časti Bratislavského samosprávneho kraja na západe Slovenska.

5.2. Geografické údaje
Obec Malinovo leží v hornej časti Žitného ostrova na pravom brehu Malého Dunaja, po oboch
brehoch rieky sú pásy lužných lesov, kde žije množstvo vzácnych vtákov. Obec leží v oblasti
s najväčším počtom slnečných dní.
Obec Malinovo susedí s obcami Most pri Bratislave, Zálesie, Tomášov. Vzdialenosť do centra
hlavného mesta je približne 15 km.
Celková rozloha katastra Malinovo je 883 hektárov.
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Obec Malinovo sa nachádza v nadmorskej výške 129 m n. m..
5.3. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov:
K 31.12.20´20 bolo v obci 3 890 obyvateľov. Počet obyvateľov narastá, v roku 2020 bol počet
narodených 51 detí, k trvalému pobytu prihlásených 136 obyvateľov.
5.4. Ekonomické údaje
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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.
Ekonomická základňa obce patrí k najdôležitejším faktorom z hľadiska možnosti zamestnania
miestneho obyvateľstva. Obec sa nachádza v blízkosti miest Bratislava a Senec, čo pre jej
obyvateľov predstavuje lepšie možnosti v oblasti zamestnanosti – viac pracovných príležitostí a
rozvoj sociálnej oblasti. Miera nezamestnanosti je nízka.
5.5. Symboly obce

Erb obce Malinovo znázorňuje kráčajúceho leva so striebornou zbrojou sprevádzaný vpredu
zlatým slnkom a okolo piatimi striebornými ružami. Zbrojou sú v heraldickej terminológii zuby
a pazúry dravca.
Vlajka obce Malinovo pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, žltej,
červená a žltá je ukončená troma cípmi.
Pečať obce Malinovo je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom,
OBEC MALINOVO.
5.6. História obce
Prvá písomná zmienka o obci je darovacia listina z roku 1209, ktorou kráľ Ondrej II. venoval
Šebušovi, predkovi svätojurských grófov, majetok Svätý Jur so štyrmi dedinami patriacimi
k tomuto majetku - Čeklís, Ivanka, Kostolná, Eberhard (v latinčine Ybreharth).
Eberhard je veľmi stará osada. V r. 1260 sa jej názov uvádza ako terra Eburhardi, r. 1311 ako
Villa Eberhardi, r. 1390 je to Ebersdorf, r. 1397 Eberharth, r. 1808 po maďarsky Éberhárd,
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po nemecky Eberhard. Názov zjavne pochádza od nemeckého osobného mena Eberhardt mohlo to byť meno zakladateľa dediny.
V 13. storočí bol v Eberharde prechod (brod) cez Malý Dunaj na Žitný ostrov. V stredoveku tu
bola silná lodná doprava, bol tu dokonca prístav a vyberalo sa aj mýto. V r. 1369 získali majitelia
povolenie od kráľa Ľudovíta I. na stavbu mostu.
V 13. storočí žili v Eberharde Nemci. Udržali sa tu až do 16. storočia, kedy bola dedina úplne
vyľudnená. Panstvo sa po roku 1543 rozdelilo, jedna časť zostáva súčasťou svätojurských
majetkov, záložným majiteľom druhej časti sa stáva Michal Mérey. Po roku 1626 získava
svätojurské panstvo rod Pálffy, druhú časť panstva získava sobášom Anny Mérey do vlastníctva
rod Balassa. Okrem nich mali ďalšie majetkové podiely aj príslušníci rodov Pázmány, Hederváry
a Forgách.
V 17. storočí eberhardské panstvo a hrad postupne získal uhorský primas,
arcibiskup Juraj Szelepcsényi (1595 - 1685), ktorý presadzovaním
protireformačnej politiky dokonca na tunajšom hrade uväznil 6 kalvínskych
duchovných.
V 19. storočí Eberhard získala rodina grófov Apponyiovcov, jedna z najväčších
a najvplyvnejších grófskych rodín v Uhorsku. Eberhard sa stal hlavným sídlom správy
eberhardského panstva. Juraj Apponyi (1808 – 1899) kaštieľ prestaval v neoklasicistickom štýle
a vytvoril z neho príjemné vidiecke sídlo obklopené parkom. Jeho syn Albert (1846 – 1933),
ktorý bol vynikajúcim rečníkom a politikom, tu často pobýval s rodinou. Najvýznamnejšou
udalosťou v tomto období bola návšteva amerického prezidenta Teodora Roosevelta
v eberhardskom kaštieli v roku 1910. Pričom sa tu ocitli na návšteve aj ďalší známi politici
a členovia významných šľachtických rodín.
Po vytvorení ČSR sa apponyiovské panstvo rozparcelovalo, v roku 1923 sa kaštieľ, park
a hospodársky areál stali sídlom záhradníckej školy s názvom Státní zemědělská škola
v Eberharde.
Počas druhej svetovej vojny bola obec a veľká časť Žitného ostrova pripojená k Maďarsku.
Po skončení vojny sa územie znovu vrátilo ČSR. Po stáročia sa názov obce menil. V roku 1946
bol pôvodný názov obce zmenený na Malinovo.
Veľká časť obyvateľov obce bola v rokoch 1946 – 48 násilne vysídlená do Maďarska, časť
deportovaná do Čiech a do vyprázdnených domov boli presídľovaní podľa dohody o výmene
obyvateľstva občania slovenskej národnosti z Maďarska a z iných častí Slovenska.
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5.7. Pamiatky
Kaštieľ stojí na základoch stredovekej pevnosti, ktorá
sa spomína ako vodný hrad s tromi vežami a vodnou
priekopou. Pevnosť dal prestavať na kaštieľ arcibiskup
Szelepcsényi v 17. storočí. Po klasicistickej prestavbe
v 19. storočí získal kaštieľ súčasnú podobu vďaka
rodine Apponyi.
zdroj: hrady-zamky.sk
Kaplnka v neskororenesančnom štýle je súčasťou
východného krídla kaštieľa. Bola dokončená v roku 1677, keď sa uskutočnila prestavba
pôvodného hradu na kaštieľ. Slúžila veriacim ako kostol až do r. 1953.
Reliéfna doska Panny Márie Pomocnej je z červeného mramoru, umiestnená nad vchodom
do kaplnky v kaštieli. Vytvoril ju neznámy umelec podľa predlohy Lucasa Cranacha st. Dielo
objednal arcibiskup Szelepcsényi v r. 1680 z vďaky za pomoc proti moru.
Anglický krajinný park obklopuje kaštieľ zo všetkých strán, bol založený pravdepodobne
začiatkom 18. storočia. Napriek tomu, že veľmi utrpel vo vojnových a povojnových časoch,
mnohé stromy boli vyrúbané a rozloha sa zmenšovala, park si zachoval svoj majestát.
Na súčasnej rozlohe necelých 5 hektárov je viac ako 200 druhov domácich a cudzokrajných
drevín.
Kostol sv. Juraja, postavený v r. 1869 – 72 vlastne ako
neogotická krypta rodiny Apponyiovcov. Sú tu
uložené ostatky grófov Alberta, jeho otca Juraja
a Jurajovho brata Karola s manželkami. Od r. 1954
slúži upravený priestor kaplnky veriacim na cirkevné
obrady ako kostol. Hlavný oltár je pôvodný,
postavený spolu s kaplnkou, socha sv. Juraja
drakobijcu z červeného mramoru, umiestnená
na oltári, je z 18. storočia. Zvon na veži kostola má
meno Juliana, podľa manželky grófa Juraja Apponyiho. Váži 400 kg, odlial ho majster József
Pozdech vo Wienerneustadte.
Súsošie sv. Jána Nepomuckého je z roku 1739. Podľa reprodukcie starej rytiny kaštieľa
z 19. storočia stálo ešte v r. 1880 pred padacím mostom. Dnes je súsošie sv. Jána s tromi anjelmi
zreštaurované a umiestnené v areáli cintorína v zasklenej kaplnke.
Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny bol postavený v kostolnom dvore v roku 1992
a obsahuje mená všetkých vojnových obetí z obce.
Pamätník Jurajovi Petőczovi, jednému z hrdinov revolúcie v rokoch 1848 – 49. Bratislavský
podžupan sa narodil v Eberharde v roku 1805 a za pomoc revolucionárom bol v roku 1849
na bratislavskom hrade popravený.
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Kaplnka Mária je typická vidiecka sakrálna pamiatka, niekedy ako zastávka
pri procesiách, sa nachádza za kostolom na hranici s poľami. Je
zreštaurovaná a často navštevovaná veriacimi.
Zvonicu sa postavila pomocou rodiny Apponyiovcov. V roku 1862 už na
mieste stál kríž, ktorý dal postaviť János Putz. Dnes sa nachádza v nike
zvonice. Menší zvon je pôvodný. Niekdajší väčší zvon bol počas I. svetovej
vojny roztavený a použitý na výrobu diel.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci zabezpečuje:
- Základná škola, od 01.09.2020 Spojená škola
- Materská škola
- Školský klub detí
- Pohoda súkromná materská škola
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje zdravotné stredisko s lekárom pre dospelých, detským
lekárom a stomatológom. V roku 2019 v novom zdravotnom stredisku pri kultúrnom dome sa
otvorila ordinácia všeobecnej lekárky a detská ambulancia. V obci sa nachádza aj lekáreň.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Opatrovateľskú službu v obci zabezpečuje nezisková organizácia Ružová záhrada, ktorá je
zmluvne zabezpečená pre obyvateľov ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu resp. dovŕšenia dôchodkového veku.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec a spoločenské organizácie.
V obci existuje obecná knižnica, ktorá má svoje vlastné priestory, knižničný fond je široký a stále
sa aktualizuje.
Na území obce Malinovo je registrovaných 50 občianskych združení, z ktorých sa najväčšou
mierou podieľajú na rozvoji obce združenia:
Csemadok
Dobrovoľný hasičský zbor Malinovo
Klub dôchodcov
Klub starých pánov
Detský folklórny súbor Margaréta
OZ Pro Eberhard
Poľovnícke združenie Eberhard
Rodinné centrum Família
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Slovenský červený kríž
Malinovskí záhradkári
Stolnotenisový klub
TJ Malinovo
6.5. Hospodárstvo
V obci je podnikateľská aktivita vysoká. Najväčšiu časť podnikateľských subjektov tvoria
živnostníci, ktorí tu aj vykonávajú svoju činnosť. Ďalej tu majú sídla aj obchodné spoločnosti.
Ponuka produktov a služieb je rozsiahla a rôznorodá. Pre znázornenie neúplný zoznam:
Obchody a služby:
Ákos Koller-ÁK REKLAMA
Autoservis – Auto Prestige s.r.o.
Čokoláda Koller, s. r. o.
David Kabát – MASÁŽE DAVID
Ján Pilinský – výroba nábytku
JOPI-TRANS, s.r.o.
Kníhviazačstvo Gubela
Lekáreň Malinovo
MALINA Gymnastické centrum
NON STOP opatrovateľské centrum SLNIEČKO
OMV Malinovo
Physio Studio Malinovo
Pošta Malinovo
Predajne potravín:
Mäso – údeniny, predajňa
Terno, predajňa
Pekáreň Emont, predajňa
Eberhard remeselná pekáreň
Predajne stavebného materiálu:
Lieskostav, predajňa
Stavebniny Horváth, predajňa
Iné predajne:
Hologarden Záhradné centrum
Kvety Luxflowers
LARGOflowers
Rybárske potreby
Teta Drogerie
Záhradkárske potreby Malinovo, predajňa
Reštaurácie, kaviarne a pohostinstvá:
Bajta Malinovo – kaviareň a pekáreň
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Bistro Šport, štadión TJ Malinovo
Família Tri vody, reštaurácia
Hostinec Malinovo
Pizza u Tučka
Riders Pub, pohostinstvo
Rock & Grill Café
Rustic Cafe
Slnečnica, reštaurácia, bar, denné a víkendové menu
Vinotéka Malinovo
Vinotéka IN VINO Tri vody
Kozmetika a kaderníctvo:
Eva Salón
Laoker – kozmetický salón
Salón Verenise
Športovo-rekreačný areál: ELFO CLUB
Najväčšie firmy so sídlom v Malinove
AGRO Malinovo
CHEMSTAR Slovakia, a. s.
Ekologické stavby Horváth s. r. o.
ELEKTRONIKA, a.s.
Floril, výroba a predaj cukrárskych výrobkov
HAMAX, s.r.o.
Lieskostav
WIKY, a.s., Veľkoobchod s hračkami, školskými, kancelárskymi a športovými potrebami

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný
a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Obec Malinovo začala hospodárenie v roku 2020 v rozpočtovom provizóriu. Obec sa riadila
rozpočtovým provizóriom od 01.01.2021 do 05.05.2021, ktorého jednou z podmienok je limit
mesačných výdavkov vo výške 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu
predchádzajúceho rozpočtového roka.
V ďalšom období sa hospodárenie obce riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 bol schválený uznesením
Obecného zastupiteľstva v Malinove dňa 06.05.2020 uznesením číslo 7-5./OZ/2020.
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Rozpočet bol zmenený dva krát. Prvá zmena schválená dňa 28.10.2020 uznesením č. 10010./OZ-2020, druhá zmena schválená dňa 16.12.2020 uznesením č. 119-12./OZ-2020.
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
Schválený
rozpočet po
poslednej zmene

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy MŠ s právnou
subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky MŠ s právnou
subjektivitou
Rozpočtové
hospodárenie obce

Skutočné plnenie
príjmov/ čerpanie
výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 972 203,95 €

2 045 904,02 €

1 985 103,34 €

97,03 %

1 807 663,95 €
0,00 €
80 000,00 €

1 756 808,02 €
62 250,00 €
150 000,00 €

1 763 370,42 €
62 212,28 €
74 941,20 €

100,37%
99,94%
49,96%

84 540,00 €

76 846,00 €

84 579,44 €

110,06 %

1 921 986,29 €

1 945 905,39 €

1 714 315,12 €

88,10%

960 209,75 €
88 000,00 €
59 818,14 €

965 083,75 €
93 450,00 €
59 818,14 €

885 857,76 €
27 619,60 €
60 094,55 €

91,79%
29,56%
100,46%

813 958,40 €

827 553,50 €

740 743,21 €

89,51%

50 217,66 €

99 998,63 €

270 788,22 €

270,79 %

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu

1 841 024,34

z toho: bežné príjmy obce

1 763 370,42

bežné príjmy RO

77 653,92

Bežné výdavky spolu

1 626 600,97

z toho: bežné výdavky obce

885 857,76

bežné výdavky RO

740 743,21

Bežný rozpočet

214 423,37
62 212,28

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

62 212,28

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

27 619,60

z toho : kapitálové výdavky obce

27 619,60

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

34 592,68
249 016,05
21 381,20

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ:
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nevyčerpané prostriedky z dotácie na SOBD,
nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné
a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
- poplatok za rozvoj
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

7 476,00
5 995,20
7 910,00

0,00
227 634,85

Príjmové finančné operácie

81 866,72

Výdavkové finančné operácie

60 094,55

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

21 772,17
1 985 103,34
1 714 315,12
270 788,22
21 381,20
21 772,17
0,00
43 153,37
227 634,85

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Vylúčenie finančných operácií z prebytku
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku celkom
Upravené hospodárenie obce

7.3. Rozpočet na roky 2020 – 2022

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy MŠ s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

1 985 103,34 €

2 010 779,52 €

2 010 779,52 €

2 010 779,52 €

1 763 370,42€
62 212,28 €
74 941,20 €

1 891 032,52 €
0,00 €
42 900,00 €

1 891 032,52 €
0,00 €
42 900,00 €

1 891 032,52 €
0,00 €
42 900,00 €

84 579,44 €

76 847,00 €

76 847,00 €

76 847,00 €

Skutočnosť
k 31.12.2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

2 241 753,38 €

2 006 951,26 €

2 006 951,26 €

2 006 951,26 €

885 857,76 €
27 619,60 €
60 094,55 €

1 016 035,76 €
70 000,00 €
60 389,50 €

1 016 035,76 €
70 000,00 €
60 389,50 €

1 016 035,76 €
70 000,00 €
60 389,50 €
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Výdavky MŠ s
právnou
subjektivitou

740 743,21 €

860 526,00€

860 526,00€

860 526,00€

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za Materskú školu – Óvoda
a konsolidovaný celok
8.1. Majetok
a) za Materskú školu – Óvoda
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

62 751,49 €

55 912,85 €

Neobežný majetok spolu

0,00 €

0,00 €

z toho :

0,00 €

0,00 €

Dlhodobý nehmotný majetok

0,00 €

0,00 €

Dlhodobý hmotný majetok

0,00 €

0,00 €

Dlhodobý finančný majetok

0,00 €

0,00 €

61 893,26 €

55 031,47 €

435,47 €

507,14 €

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0,00 €

0,00 €

Dlhodobé pohľadávky

0,00 €

0,00 €

Krátkodobé pohľadávky

3 495,47 €

494,73 €

Finančné účty

57 962,32 €

54 029,60 €

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00 €

0,00 €

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0,00 €
858,23 €

0,00 €
881,38 €

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

Majetok spolu

7 725 976,63 €

7 550 990,34 €

Neobežný majetok spolu

6 846 424,32 €

7 005 943,43 €

Majetok spolu

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

b) za konsolidovaný celok
Názov

z toho :
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Dlhodobý nehmotný majetok

0,00 €

1 932,91 €

Dlhodobý hmotný majetok

6 370 707,75 €

6 528 293,95 €

Dlhodobý finančný majetok

475 716,67 €

475 716,67 €

Obežný majetok spolu

873 794,20 €

539 705,58 €

435,47 €

724,53 €

0,00 €

0,00 €

39 000 €

50 000 €

Krátkodobé pohľadávky

93 412,51 €

24 147,26 €

Finančné účty

740 946,22 €

464 833,79 €

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00 €

0,00 €

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0,00 €
5 758,11 €

0,00 €
5 341,33 €

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

62 751,49 €

55 912,85 €

Vlastné imanie

-5 390,94 €

1 883,36 €

0,00 €

0,00 €

Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

0,00 €
0,00 €
-5 390,94 €

0,00 €
0,00 €
1 883,36 €

Záväzky

67 692,43 €

53 609,49 €

z toho :

0,00 €

0,00 €

Rezervy

3 659,82 €

0,00 €

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

3 372,05 €

260,00 €

Dlhodobé záväzky

3 850,30 €

2 127,01 €

Krátkodobé záväzky

56 810,26 €

51 203,48 €

0,00 €

19,00 €

450,00 €

420,00 €

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky

8.2. Zdroje krytia
a) za Materskú školu - Óvoda
Názov

z toho :

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

7 725 976,63 €

7 550 990,34 €

Vlastné imanie

5 501 883,64 €

5 325 014,74 €

Oceňovacie rozdiely

0,00 €

0,00 €

Fondy

0,00 €

0,00 €

Výsledok hospodárenia

5 501 883,64 €

5 325 014,74 €

Záväzky

1 088 216,25 €

1 041 434,47 €

Rezervy

13 449,82 €

2 600,00 €

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

73 471,20 €

60 000,00 €

Dlhodobé záväzky

445 781,72 €

473 145,97 €

Krátkodobé záväzky

145 934,01 €

134 944,00 €

Bankové úvery a výpomoci

409 579,50 €

370 744,50 €

1 135 876,74 €

1 184 541,13 €

z toho :

z toho :

Časové rozlíšenie

8.3.Pohľadávky
a) za Materskú školu – Óvoda
Pohľadávky

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12.2020

Zostatok
k 31.12.2019

3 495,47 €
0,00 €

494,73 €
0,00 €

Zostatok
k 31.12.2020

Zostatok
k 31.12.2019

132 412,51 €
8 744,39 €

82 891,56 €
0,00 €

Zostatok
k 31.12.2020

Zostatok
k 31.12.2019

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4. Záväzky
a) za Materskú školu – Óvoda
Záväzky
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Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

60 660,56 €
0,00 €

53 330,49 €
0,00 €

Zostatok
k 31.12.2020

Zostatok
k 31.12.2019

591 715,73 €
0,00 €

608 089,97 €
0,00 €

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov za Materskú
školu – Óvoda a konsolidovaný celok
a) za Materskú školu - Óvoda
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy

493 718,02 €
67 110,02 €
14 690,21 €
380 714,78 €
831,00 €
8,16 €

635 324,39 €
93 797,09 €
13 913,15 €
489 110,23 €
881,00 €
12,06 €

1 600,00 €

0,00 €

1 194,70 €
0,00 €
27 569,15 €

1 173,55 €
0,00 €
36 437,31 €

0,00 €
518 624,57 €
57 217,96 €
0,00 €

0,00 €
640 736,40 €
66 292,87 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

7 473,04 €
0,00 €

1 065,63 €

0,00 €
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65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo
VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

0,00 €

1 600,00 €

0,00 €
0,00 €
460 340,98 €

0,00 €
0,00 €
565 370,49 €

24 906,55 €

5 412,01 €

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prev. a fin.
činnosti a zúčt. časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

1 800 940,50 €
219 470,86 €
303 521,93 €
988 442,12 €
262,20 €
40 854,99 €

2 083 234,53 €
238 086,18 €
382 698,44 €
1 173 300,08 €
338,64 €
36 450,83 €

197 955,48 €

200 363,74 €

18 889,32 €
0,00 €
31 543,60 €

19 608,22 €
0,00 €
32 388,40 €

14,00 €
1 977 823,40 €
59 953,38 €
0,00 €

68,49 €
2 321 331,37 €
76 953,87 €
0,00 €

5 812,58 €
1 664 750,30 €

7 473,04 €
1 706 182,76 €

130 805,79 €
2 600,00 €

148 273,24 €
4 200,00 €

b) za konsolidovaný celok
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66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo
VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

73,75 €
0,00 €
113 827,60 €

859,22 €
0,00 €
377 389,24 €

176 868,90 €

238 028,35 €

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
Obec prijala v roku 2020 granty a transfery vo výške 65 530,61 € v tomto členení:
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Krajský školský úrad

12 633,00 € MŠ predškoláci

Okresný úrad Senec

5 629,44 € Matrika

Okresný úrad Senec

1 148,73 € Register obyvateľov

Krajský úrad ŽP

330,69 € Životné prostredie

MDaV SR

5 081,91 € Stavebný úrad

Okresný úrad Senec

1 993,72 € Voľby

Okresný úrad Senec

122,00 € Register adries

MDaV SR

150,38 € Úsek dopravy

ÚPSVaR

15 523,20 € MŠ – na výchovu a vzdelávanie

Štatistický úrad SR

7 476,00 € SODB

Metodicko-pedagogické centrum

9 932,79 € MŠ – projekt z ESF

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19 :
Poskytovateľ
Suma v EUR
Účel
Okresný úrad Senec
5 508,75 € COVID-19
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
10.2. Poskytnuté dotácie
Obec Malinovo v roku 2020 poskytla dotácie v súlade s VZN č 02/2010 právnickým osobám na
podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
-1-

Csemadok, o. z. – bežné výdavky
DHZ – bežné výdavky
TJ Malinovo – bežné výdavky
OZ ProEberhard – bežné výdavky
(Detský folklórny súbor Margaréta)
RC Familia v Malinove – bežné
výdavky
HK Malinovo – bežné výdavky
Lukostrelecký klub Malinovo –
bežné výdavky
Spolu:

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

1 000,00 €
4 000,00 €
17 325,20 €

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2-stĺ.3)
-4-

1 000,00 €
0,00 €
0,00 € 4 000,00 €
17 325,20 €
0,00 €

600,00 €

0,00 €

600,00 €

500,00 €

500,00 €

0,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

0,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

0,00 €

28 425,20 €

23 825,20 € 4 600,00 €

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré byli poskytnuté v súlade s VZN č. 02/2010
o dotáciách. Nepoužité finančné prostriedky boli vrátené do rozpočtu obce.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
Obec
a) Výmena kotlov v Materskej škole v budove L. Svobodu 22, Malinovo
b) Vypracovanie komplexného pasportu a projektu vybraného vodorovného, zvislého
dopravného značenia a dokumentácia cestnej siete v rámci obce
c) Realizácia multifunkčného ihriska v spolupráci s TJ Malinovo
d) Realizácia projektu čerešňová alej z dotácie od EKOPOLIS
e) Oprava chodníku pri Spojenej škole
f) Vypracovanie štúdie a ideového zámeru: "Rekonštrukcia a nadstavba budoby OcÚ
Malinovo"
g) vypracovanie projektovej dokumentácie: "Chodníky, spevnené plochy – areál Spojenej
školy"
10.4.Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Vybudovanie chodníku na ul. Petőfiho
- Vybudovanie parkovacích miest pri Spojenej škole
- Rekonštrukcia starého zdravotného strediska na ul. L. Svobodu 22
- Rekonštrukcia chodníka na ul. Adyho
- Prechod pre chodcov pri Základnej škole, ul. Višňová
- Vybudovanie cyklochodníka – smer Zálesie
- Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasy
- Rozšírenie priestorov Zberného dvora
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Rekonštrukcia Kultúrneho Domu
Rekonštrukcia Obecného úradu
Výmena kotlov v budovách obce
Zriadenie rozhlasu v nových častiach obce
Rozšírenie kamerového systému

-

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
V marci 2021 boli do majetku zaradené novoobjavené pozemky, ktorých zápis do katastra
prebehol v roku 2020, ale oznam o ich zápise ako aj ich hodnota ku dňu ku ktorému sa zostavuje
konsolidovaná účtovná závierka, nebolo známe. Znalec ich hodnotu vyčíslil na 85 400,00 EUR.
Po 31. decembri 2020 nenastali iné také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo
vykázanie v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadne súdne a právne spory, ktoré by mohli podstatným spôsobom ovplyvniť
finančnú situáciu v obci Malinovo.
Vypracoval: Attila Farkas, účtovník obce
Schválil: Edit Valacsai, starostka obce ................................................
V Malinove dňa 13.07.2021.
Prílohy:
•
•
•
•
•

Dodatok správy audítora k výročnej správe
Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke
Individuálna účtovná závierka
Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
Konsolidovaná účtovná závierka
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