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1.  

Úvodné slovo starostu obce 

  

Výročná správa za rok 2020 predstavuje súhrn činností obce v hodnotovom vyjadrení. Našou 

snahou bolo zabezpečenie potrieb v prospech občanov obce, a to pri dodržiavaní rozpočtových 

pravidiel. Zároveň sme správne nakladali s prostriedkami štátu na výkon prenesených 

kompetencií. 

 

2. 

- Identifikačné údaje obce 

 

Názov:   Obec   Hajná Nová Ves 

Sídlo:     Hajná Nová Ves 

IČO:       310395 

Štatutárny orgán obce:     Ľuboš Koma 

Telefón:    038 5388235  

Mail:         obechajnanovaves@gmail.com 

Webová stránka:  www. hajnanovaves.sk 

3. 

- Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce:         Ľuboš Koma 

Zástupca starostu obce:  Zuzana Hroššova  

Hlavný kontrolór obce:    Ing. Zachar Tibor   

Obecné zastupiteľstvo: Zuzana Hroššová, Juraj Psica, Vladimír Kluka, Milan Repa, Ján Gajdoš 

Komisie:   verejného poriadku  - predseda Juraj Psica 

                  protipovodňová       - predseda  Vladimír Kluka 

                  sociálna                   -  

Obecný úrad:  Gabriela Oravcová 

Rozpočtové organizácie obce  :  obec nemá zriadené rozpočtové organizácie 

Príspevkové organizácie obce :  obec nemá zriadené príspevkové organizácie  

Neziskové organizácie založené obcou : obec nemá založené neziskové organizácie 
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Obchodné spoločnosti založené obcou : obec nemá založené obchodné spoločnosti 

 

4. 

- Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území. 

Vízie obce: 

1. Zvýšená kvalita života s využitím prírodného a geografického potenciálu 

2. Dobudovaná infraštruktúra s vytvorenými podmienkami pre výstavbu v obci 

3. Vytvorený dostatočný priestor na bývanie v čistom a zdravom prostredí s dostatkom 

príležitostí na trávenie voľnočasových aktivít 

4. Rozvoj obce zabezpečený s dobre fungujúcou ekonomikou, službami a sociálnou 

starostlivosťou 

Ciele obce: 

5. Podporiť rozvoj obce, vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov 

6. Zvýšiť kvalitu životného prostredia obce, zlepšiť kvalitu života jej obyvateľov 

7. Racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce 

 

 

5. 

- Základná charakteristika obce  

 

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

5.1 

1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce :    Obec sa rozprestiera na vŕškoch sprašovej Nitrianskej pahorkatiny 

v údolí potoka Hlavinka a ako uvádzajú rôzne historické pramene, pôvodne boli v tejto oblasti 

dve osady. Názov osady Septene spomínanej v roku 1358 vznikol zo slova Sopotnica /podľa 

šumenia potoka, resp. padania vody a v roku 1381 sa spomína Ujfalu – Nová Ves /pri hájoch/.  

Susedné mestá a obce :   Krtovce, Horné Štitáre , Lužany, Blesovce 
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Celková rozloha obce :     638  ha 

Nadmorská výška :  197 m n.m. 

5.2 

2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov :    52,19 obyv./km2 -   obyvateľov  345 

Národnostná štruktúra: obyvatelia sú slovenskej národnosti 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  rímsko-katolícke a evanjelícke  

Vývoj počtu obyvateľov :     

 

2012    -   346 obyvateľov  

2013    -   345 obyvateľov 

2014     -  345  obyvateľov 

2015     -  340 obyvateľov  

2016   -     345 obyvateľov 

2017    -    347  obyvateľov 

2018    -    347   obyvateľov 

2019    -    345   obyvateľov 

2020    -    347   obyvateľov  

priemerný vek    42,50 roka 

5.3 

3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :  počet nezamestnaných  k 31.12.-2020        4 

Nezamestnanosť v okrese :  počet nezamestnaných k 31.12. 2020 :      1935 

 

Vývoj nezamestnanosti : 

Počet nezamestnaných v obci   k  31.12.2019             5   občanov  

 počet nezamestnaných  v obci  k 31.12.2020     -       4   občanov 

 

5.4   Symboly obce 

 

Heraldická  komisia Ministerstva vnútra SR prerokovala návrh erbu obce Hajná Nová Ves a 

odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra 

SR v tejto podobe: 
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v modrom štíte vpravo dolu strieborným skloneným a obráteným lemešom a vľavo hore 

strieborným vinohradníckym nožíkom na zlatej rukoväti sprevádzaný zlatovlasý, zlatou, 

perlami a rubínmi zdobenou korunou korunovaný,  zlatou pektorálnou insígniou 

dekorovaný, zlato obutý, striebro odetý, zlatom prepásaný svätý Imrich v pravici s dlhým 

zlatým šikmým ľaliovitým žezlom, v pravici so zlatým strapcom hrozna na striebornej 

jednolistej stopke 

Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, modrej, bielej, 

červenej , žltej, modrej, žltej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi 

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

5.5. 

Symboly obce Hajná  Nová Ves sú  zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod 

signatúrou  H-165/03.  

Erb obce :     

Vlajka obce : 

Pečať obce :  

 

 

 

5.6. História obce  

Prvá písomná zmienka o obci:  

Hajná Nová ves vznikla v 14.-storočí zlúčením dvoch samostatných obcí Septenc 

/septench 1358 / a Nová Ves Vyfalu Ujfalu 1381 . 

 

Obec  Hajná Nová Ves sa nachádza v severovýchodnej časti západného Slovenska v okrese 
Topoľčany, na rozhraní Panónskej panvy a Karpát, na juhovýchodnej 
strane Považského Inovca. Charakterizujú ju súradnice 18 00 01 východnej 
zemepisnej dĺžky 4800 31 severnej zemepisnej šírky. Obec sa nachádza 17km od Topoľčian, na 
ceste III. triedy. Cez obec Hajná Nová Ves preteká potok Hlavinka a vlieva sa do vodnej nádrže  
Hajná Nová Ves 
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5.7. Z histórie obce:  
Poľnohospodárska obec  Hajná Nová Ves bola v r. 1956 elektrifikovaná, v r. 1997 

plynofikovaná. A vodovod bol vybudovaný v roku 1997/1998  

 

5.7.  Pamiatky  

V obci je kaštieľ zo začiatku sedemnásteho storočia   / 1609/   a anglický park a socha Sv. 

Janka Nepomuckého. 

 

 

6.   Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1 

 Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:   obec nemá   -  Základnú  školu   

ani Materskú  školu     

Základná škola je v Urminciach 

Materská škola  Horné Štitáre a Urmince  

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

obec nemá zriadenú, ale deti chodia do 

- Centrum voľného času  ZŠ Hollého a Škultétyho v Topoľčanoch 

 

  6,2    

Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Lekár          -   MUDr. Mikeska    ZS Topoľčany  

- Detská lekárka    - MUDr. Grmanová  ZS Urmince 

       -  Zubná lekárka       -  MUDr.   Gregorová  ZS Urmince 

 6.3. 

  

Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Zariadenie sociálnych služieb v Topoľčanoch a v blízkom okolí 
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6.4   

Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- V obci sa nenachádza kino , múzeum ani galéria 

   6.5.   

Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Obchod potraviny – COOP Jednota 

- Pohostinstvo u Braňa  

 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Poľnohospodársky podnik, a.s. Hajná Nová Ves 

 

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 

vyrovnaný/prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný/prebytkový/schodkový  a  

kapitálový   rozpočet ako  vyrovnaný/prebytkový/schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa   10.12.2019     uznesením č. 

20/2019 

Rozpočet bol zmenený  štyri  krát: 

 

 

- prvá zmena  schválená rozpočtovým opatrením  v  č. 1/2020 starosta obce dňa   

30.3.2020 

- druhá  zmena  schválená rozpočtovým opatrením č.  2/2020 starostu obce dňa  

30.6.2020 

- tretia  zmena  schválená rozpočtovým opatrením č.  3/2020 starostu obce dňa  

30.9.2020 

- štvrtá zmena   schválená rozpočtovým opatrením č.  4/2020 starostu obce dňa  

30.12,.2020 
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7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 100447 120683,48 1120683,48 100 

z toho :     

Bežné príjmy 100447 106100,20 106100,20 100 

Kapitálové príjmy 0 3180 3180 100 

Finančné príjmy 0 11403,28 11403,20 100 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
0    

Výdavky celkom 98904 119006,72 119006,72 100 

z toho :     

Bežné výdavky 98904 105702,87 105702,87 100 

Kapitálové výdavky  13303,85 13303,85 100 

Finančné výdavky 0    
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

Rozpočet obce  1543 1676,76 1676,76 100 

 

 

7.2 .  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
  

 4 

 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020  v EUR   

Bežné  príjmy spolu 106100,20 

z toho : bežné príjmy obce  106100,20 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 105702,84 

 toho : bežné výdavky  obce  
                                                

105702,87 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 397,36 

Kapitálové  príjmy spolu 3180 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 13303,85 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  13303,85 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -10123,85 
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Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -9726,49 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 

Príjmové finančné operácie  11403,28 

Výdavkové finančné operácie 0 

Rozdiel finančných operácií 11403,28 

PRÍJMY SPOLU   120683,48 

VÝDAVKY SPOLU 119006,72 

Hospodárenie obce  1676,76 
Vylúčenie z prebytku  

 
 

7.3. Rozpočet na roky   2020-2021 2022 2023      

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 120683,48 105947 105947 105947 

z toho :     

Bežné príjmy 106100,20 105947 105947 105947 

Kapitálové príjmy 3180    

Finančné príjmy 11403,28    
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 119006,72 103535 103535 1035535 

z toho :     

Bežné výdavky 105702,87 103535 103535 103535 
Kapitálové výdavky 13303,85    

Finančné výdavky 0 0   
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2020 v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 648597,15 639810,50 
Neobežný majetok spolu 626554,65 618976,73 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 557776,85 550198,93 
Dlhodobý finančný majetok 68777,80 68777,80 
Obežný majetok spolu 21734,34 20208,14 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
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Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  2075,03 11895,43 
Finančné účty  19659,31 8312,71 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie  308,16 625,63 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2020v EUR KZ  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 648597,15 639810,50 
Vlastné imanie  480058,49 492019,46 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  10961,10 -54,03 
Záväzky                    7373,55 8683,94 
z toho :   
Rezervy  606 720 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé záväzky 298 193,15 
Krátkodobé záväzky 6469,55 7770,79 
Bankové úvery a výpomoci 0 0 
Časové rozlíšenie 161165,11 139107,10 

 

 

 

9.1.Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Predpoklad 

na rok 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 648597,15 639810,5 652917 

Vlastné imanie  480058,49 492019,46 492020 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely     

Fondy    

Výsledok hospodárenia  10961,10 -54,03 3000 

Záväzky 7373,55 8683,94 10000 

z toho :    

Rezervy  606 720 720 

Zúčtovanie medzi subjektami VS    

Dlhodobé záväzky 298 193,15 300 

Krátkodobé záväzky 6469,55 7770,79 7770 
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Bankové úvery a výpomoci    

Časové rozlíšenie 161165,11 139107,10 139107 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Prírastky       rekonštrukcia sochy sv. Janka Nepomuckého a rekonštrukcia Domu 

smútku, vybudovanie chodníka a nová autobusová zastávka v parčíku smer Krtovce  

- ... 

 

8.6. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2075,03 11895,43 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 

8.7. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   7373,55 8683,94 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Náklady    

50 – Spotrebované nákupy 13259,03 20905 20905 

51 – Služby 25809,01 18787,46 18787,46 

52 – Osobné náklady 57335,31 61738,8 61738,8 

53 – Dane a  poplatky 0 0 0 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

357,03 4553,11 4553,11 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

16049,19 16981,25 16981,25 

56 – Finančné náklady 629,92 1936,49 1936,49 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 
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58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

528,31 618,42 618,42 

59 – Dane z príjmov 0 0 0 

Výnosy    

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

0 0 0 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 0 

62 – Aktivácia 0 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

104872,38 103832,70 103832,7 

64 – Ostatné výnosy 5759,78 8911,81 8911,81 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

0 0 0 

66 – Finančné výnosy 0 0 0 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

14296,74 12721,99 12721,99 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

10961,10 -54,03 0 

 

Hospodársky výsledok, záporný  v sume -54,03 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10.Ostatné  dôležité informácie  

10.1. V roku 2020 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

- v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na obstaranie : 

- rúšok, ochranných štítov, okuliarov, respirátorov, rukavíc, dezinfekčných 

prostriedkov, dezinfekčných mydiel, dezinfekčných gélov, teplomerov, 

čistiacich prostriedkov.  

 

10.2. V roku 2020  a to dňa  20.7.2020  v nočných hodinách bola na obecnom úrade krádež, 

kde boli násilím vylomené vchodové dvere.  Poškodené boli kancelársky stolík, vylomené 

šuflíky a z pokladne boli odcudzené finančné prostriedky vo výške 1732,91. Touto krádežou 
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boli všetky doklady porozhadzované a obliate vodou. Z poistenia Komunálna poisťovňa nám 

uhradila  331,94 eur. Obci vznikla škoda na krádeži 1 400,97 eur.  

10.3 .Prijaté granty a transfery  

V roku 2020  obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie  Suma v EUR Účel 

Okresný úrad VVS  719,50 Voľby NR SR 

Okresný úrad 108,57 Regob  

Okresný úrad 31,25 Životné prostredie  

Úrad práce soc. vecí a rodiny  283,66 l na § 52 

Úrad práce Topoľčany 157,54 Refundácie  § 52  

Okresný úrad  21,20 Evidencia obyv. 

VÚC Nitra   1500 mikuláš 

Min. ŠP SR  321,57 nafta 

Štatistický úrad Nitra 1336,- Sčítanie domov a bytov 

Okresný úrad  2423,94 Covid- testovanie  

   

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

V roku 2020 obec prijala nasledovný transfer v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19. 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel MV SR - OÚ Topoľčany 2423,94 COVID 19 - 

testovanie 

 

10.4.Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec  neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN  o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce:  

 

10.5.Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

l. rekonštrukcia sochy sv. Janka Nepomuckého   - dokončenie  

2. Rekonštrukcia strechy Dom smútku  

3. Vybudovanie chodníka  v parčíku  a nová autobusová zastávka -  

 

 

       10.6.Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia chodníka – pokračovanie  

- Zateplenie a rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu  



                                                                     15 

- Zberný dvor  

 

 

 

10.7 .Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

 

10.8 .Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie súdny spor   

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19/Coronavirus/. 

V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnilo mnoho 

krajín. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa situácia neustále mení, zdá sa, že 

negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako 

sa pôvodne očakávalo. Pretože sa situácia stále vyvíja,  vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, 

že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potencionálneho  vplyvu súčasnej situácie na 

účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do 

účtovníctva a účtovnej závierky v roku  2021.  

 

 

Vypracoval:                                                                                     Schválil: 

Gabriela Oravcová                                                                         Ľuboš Koma 

 

V Hajnej Novej Vsi  dňa   30.4..2021 

 

 

Schválené : OZ dňa  ............................... . uzn. č. ..................................... 

 


