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Základná charakteristika obce Malé Kršteňany 

 

Obec Malé Kršteňany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt, ale aj prechodný pobyt. 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 potrieb jej obyvateľov. 

 

 

Identifikačné údaje 

 

Názov:    Obec Malé Kršteňany 

Adresa:                      Obec Malé Kršteňany, Malé Kršteňany 105, 958 03 

IČO:                           00310735 

DIČ:              2021277984 

Telefón:       038/748 52 10, 748 50 92, fax: 038/748 50 91 

Mail:             malekrstenany@gmail.com  

Web:             www.malekrstenany.ocu.sk  

Právna forma:  obec 

 

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

znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. 

 

Geografické údaje 

 

Celková rozloha obce: 629 ha 

Nadmorská výška: 207 m n.m. 

Obec Malé Kršteňany sa rozprestiera na ploche 629 hektárov pôdy, z toho 293 ha 

poľnohospodárskej pôdy, 21 ha zastavanej plochy, zbytok tvoria vodné a ostatné plochy. Chotár obce 

má pozdĺžny tvar v šírke približne 1 km a v dĺžke asi 6 km. Z juhovýchodnej strany prirodzenou 

hranicou obce je rieka Nitra. V tejto časti našimi susedmi sú obce: Malé Uherce, Pažiť a Oslany. Zo 

západnej časti je to mesto Partizánske, v severozápadnej obec Veľké Kršteňany a východnej obce 

Oslany, Bystričany - osada Chalmová. 

Obec má v tomto období zastavanú časť v dĺžke viac ako 3 km. Siaha od terajšieho 

hospodárskeho dvora PDP Veľké Uherce až po Nemocnicu na okraji mesta Partizánske, postavenú v 

katastrálnom území obce, ktorá sa nazýva Viesky. 

Obec leží v nadmorskej výške 207 m n. m., najvyššie položeným miestom je lokalita Veľký vrch, 

vysoký 456 m nad morom. Takmer polovicu plochy chotára obce tvorí majetok Pozemkového 

spoločenstva urbárnikov. Jej výmera je 256 hektárov a 63 árov, z toho: 115 ha pasienkov, 139 ha 

lesnej pôdy, 1,20 ha lúk, 41 árov polí a 46 árov ciest. Pozemkové spoločenstvo urbárnikov Malé 

Kršteňany- taký je terajší názov tejto spoločnosti, vlastní majetok na 49-tich parcelách.  

 

Demografické údaje 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2017 je 529 obyvateľov. 
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Služby v obci  

 

KOME Plus s.r.o. – Eva Mešinová – predajňa potravín 

Marián Jakubík - poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu 

Mária Tomišová - TOMAR- výroba detskej obuvi 

Jozef Kováčik – JK Brašnárstvo - výroba kožených a kožušinových výrobkov 

Penzión JESEŇ, n.o. – sociálne služby pre seniorov 

Hocková Zuzana – ZANA – dámske, pánske a detské kaderníctvo 

Monika Melicharová - služby súvisiace so skrášľovaním tela, manikúra 

  

História obce 

 

      Prvá písomná zmienka o obci Malé Kršteňany pochádza z roku 1255. Najstaršia pečať obce 

je z roku 1636, ktorá znie: „Sigilom Nagy AT Kis Krstyenense 1636“. Od názvu v pečati je odvodený 

názov obce a mohol vzniknúť aj z mena Kršten (Kristián), alebo pôvodného názvu Trsteňany, od slova 

tŕstie. 

      Vznik kostola sa datuje od roku 1332, v roku 1932 - 1933 úplne prestavaný, zasvätený 

Narodeniu Panny Márie.  

      Existencia školy je od roku 1771, v tomto období tu pôsobil učiteľ Jozef Hlaváč. Škola zanikla 

v roku 1976.  

 

Symboly obce 

 

 vlajka                                          erb                                               pečať 

                    
 

Základné orgány obce 

 

- obecné zastupiteľstvo 

- starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Malé Kršteňany je zastupiteľský zbor zložený z 5  poslancov, zvolených 

v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014 na obdobie 4 rokov. 

 I. ustanovujúce zasadnutie OZ sa konalo dňa 11. decembra 2014, schválené uznesením: 

 

1. Eva Mešinová - zástupkyňa starostu obce 

2. Miroslav Kopál 

3. Martina Rizikyová 
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4. Magdaléna Staňová 

5. Jozef  Dubina 

 

Starosta obce Malé Kršteňany Jaroslav Kopál. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Kršteňanoch rozhodovalo na svojich zasadnutiach 

o základných otázkach života obce. 

 

Hlavný kontrolór 

 

            Hlavného kontrolóra obce zvolilo obecné zastupiteľstvo dňa 23.3.2016, Uznesením č. VI./2./d./ 

Hlavným kontrolórom obce Malé Kršteňany je Gabriela Valachová, momentálne na materskej 

dovolenke. 

 

Schválené právne normy obce Malé Kršteňany 

 

1.   Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

2. Prevádzkový poriadok pohrebiska 

3. Registratúrny plán Obecného úradu 

4. Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva 

5. Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice 

6. Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce 

7. Smernica na tvorbu a použitie sociálneho fondu  

8. Smernica na poskytovanie stravných lístkov 

9. Stanovy miestnej akčnej skupiny 

10. Územný plán obce 

11. Štatút obce 

12. Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce Malé Kršteňany 

 

Obecný úrad 

 

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a 

administratívne činnosti. Prácu Obecného úradu organizuje starosta obce.  

 

Zamestnanci Obecného úradu 

 

1. Alena Gregorová–administratívny pracovník–mzdová a personálna práca, administratíva 

2. Dominika Hívešová–vedenie účtovníctva, administratíva, evidencia obyvateľstva, agenda 

dani z nehnuteľnosti  

 

3. Zdenka Rolincová – upratovačka, projekt ÚPSVaR 

4. Ľudevít Sliepka – dôchodca – pomocný pracovník,  

5. Jarmila Adamusová – dohoda o vykonaní práce - rekonštrukcia budovy požiarnej 

zbrojnice, upratovacie práce 

6. Erika Staňová – dohoda o vykonaní práce - rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice, 

7. Jaroslav Szabo – dohoda o vykonaní práce - rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice, 

8. Anton Krcho – dohoda o vykonaní práce - rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice, 

9. Gabriela Valachová – hlavná kontrolórka - momentálne na materskej dovolenke. 
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Financovanie obce,  majetok obce,  rozpočet obce na rok 2017 

 

 Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií ako aj 

z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2017 schválilo obecné zastupiteľstvo v Malých Kršteňanoch 

uznesením 

č. IX/2./c./, zo dňa 23.12.2016.  

 

1. Vývoj účtovnej jednotky na základe vybraných ukazovateľov  

 

a) Analýza účtovnej jednotky za vybrané ukazovatele súvahy 

Názov Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 

Obežný majetok 78 891,51 64 035,87 

Dlhodobý hmotný majetok 532 972,75 575 695,59 

Dlhodobý finančný majetok 107 111,33 107 111,33 

Časové rozlíšenie 1 054,31 1 358,71 

SPOLU aktíva  720 029,90 748 201,50 

Výsledok hospodárenia 585 656,15 656 565,88 

Rezervy 450,00 500,00 

Dlhodobé záväzky 191,92 63,87 

Krátkodobé záväzky 6 819,80 7 623,55 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 126 912,03 83 448,20 

SPOLU pasíva 720 029,90 748 201,50 

 

      b) Analýza nákladov a výnosov účtovnej jednotky  

Názov Stav k 31.12.2017 

501- spotreba materiálu (smetné nádoby, známka pre psa, 

spotreba PHM, kancelárske potreby, kalendáre, čistiace 

potreby, DHM s nízkou OC do 1 700,00 Eur...) 

5 304,92 

502 – spotreba energie (elektrina, plyn, voda) 11 400,79  

511 – opravy a údržby 3 041,07 

512 – cestovné (zamestnanci, starosta) 1 103,44 

513 – reprezentačné  1 312,35 

518 – ostatné služby (inštalácie programov, revízie, 

prepravné služby, aktualizácie, pevná linka, mobil, poštovné 

služby, preprava žiakov, uloženie odpadu, internet...) 

29 440,12 

521 – mzdové náklady 52 021,83 

524 – Zákonné sociálne poistenie (sociálna poisťovňa, 

zdravotná poisťovňa za zamestnávateľa)  

16 835,26 

527 – Zákonné sociálne náklady (náhrada príjmu počas PN, 

príspevok na stravu zamestnávateľ, povinný prídel do SF...) 

3 023,94 

528 – Ostatné sociálne náklady (školenia) 350,00 

538 – Ostatné dane a poplatky (RTVS, SOZA) 71,16 

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (obecné akcie 

– Mikuláš, MDD, Deň matiek..., členské poplatky, poistenie 

majetku...) 

2 672,90 

551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého 

hmotného majetku 

15 550,13 
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553 – Rezervy (audit) 500,00 

568 – Ostatné finančné náklady (poplatky banke)  697,11 

585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 

VÚC ostatným subjektom verejnej správy (OFK, Cirkev, 

CVČ) 

860,00 

586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 

VÚC subjektom mimo verejnej správy (MŠ Pažiť) 

100,00 

587 – Náklady na ostatné transfery (JDS Malé Kršteňany) 500,00 

SPOLU náklady 144 785,02 

624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku  6 449,35 

632 – Daňové výnosy samosprávy (podielové dane, daň za 

dobývací priestor, daň z pozemkov, stavieb, bytov, psov, 

automaty) 

126 279,27 

633 – Výnosy z poplatkov (overovanie, stavebné poplatky, 

vyhlásenie v rozhlase, rybársky lístok, poplatok za KO – 

FO+PO, známka na psa, poplatok za znečisť. ovzdušia) 

18 150,26 

648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (prenájom 

priestorov, prenájom KD, ročné zúčtovanie ZP-preplatky, 

predaj smetných nádob...) 

15 316,69 

693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho 

rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy (prenesený 

výkon – reg.adries, ÚPSVaR preplatenie mzdy, SSÚ, ŽP, 

voľby do VÚC 2017, evidencia obyvateľstva, zúčtovanie 

transferu z Eurofondov 2010) 

11 106,12 

SPOLU výnosy  177 301,69 

Hospodársky výsledok  32 516,67 

 

c) Analýza vývoja účtovnej jednotky na základe ukazovateľov výkazu o plnení rozpočtu 

Názov Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 

Bežné príjmy 163 252,32 163 904,86 

Bežné výdavky 127 543,56 139 855,20 

Kapitálové príjmy 46 500,00 0,00 

Kapitálové výdavky 30 624,41 39 799,02 

Príjmové finančné operácie 0,00 39 799,02 

Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 

 

2. Rozpočtové hospodárenie obce 

 

Názov  Rozpočet Skutočnosť 

Bežné príjmy 140 313,42 163 904,86 

Kapitálové prímy 0,00 0,00 

Finančné operácie 51 584,35 39 799,02 

Bežné výdavky 140 313,42 139 855,20 

Kapitálové výdavky 51 584,35 39 799,02 

Finančné operácie 0,00 0,00 
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Finančné prostriedky bankových účtov a pokladnice k 31.12.2017 

 

Účet Názov a číslo účtu   EUR 

221 0820 993 001/5600 

Prima banka Slovensko 

Bežný účet 

Rezervný fond 

46 754,25 

11 785,33 

221 0820 993 002/5600 

Prima banka Slovensko  

Sociálny fond 63,87 

221 1365835558/0200 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

dotačný účet 23,35 

211 Pokladnica Pokladnica 799,28 

 SPOLU  59 426,08 EUR 

 

Výsledok hospodárenia a prebytok hospodárenia rozpočtu 

 

Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2017:  
 

 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

 

Bežné  príjmy spolu 163 904,86 

Bežné výdavky spolu 139 855,20 

Bežný rozpočet 24 049,66 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 39 799,02 

Kapitálový rozpočet  -39 799,02 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu -15 749,36 

Vylúčenie z prebytku  -4 581,81 

Upravený prebytok/schodok bežného 

a kapitálového rozpočtu 
-20 331,17 

Príjmy z finančných operácií 39 799,02 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 39 799,02 
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Obec Malé Kršteňany má podiel na majetku v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s., v počte 

3 107 ks akcií v menovitej hodnote 103 121,33 EUR. 

Ďalej vlastní 10 ks akcií v Prima banka Slovensko a. s., v menovitej hodnote 3 990,00 EUR. 
  

Kapitálové výdavky 

 

- Vysporiadanie pozemkov      1 133,50 EUR 

- Kompletná projektová dokumentácia   2 501,50 EUR 

- Rekonštrukcia a modernizácia PZ    3 167,85 EUR 

- Asfaltovanie miestnych komunikácií  32 996,17 EUR 

- Rezervný fond             0,00 EUR 

           SPOLU                   39 799,02 EUR   

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo 

potrebné uviesť v tejto výročnej správe. Obec Malé Kršteňany nemá žiadne záväzky voči štátnemu 

rozpočtu. 
 

Predpoklad o budúcom vývoji účtovnej jednotky 

 

Zámery rozvoja obce Malé Kršteňany a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom 

rozpočte obce, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce. Viacročný 

rozpočet sa zostavuje na obdobie troch rokov, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na roky nasledujúce 

po príslušnom roku, nie sú záväzné. Obec sleduje v priebehu roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu 

a v prípade potreby vykonáva v ňom zmeny, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov 

s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu ku koncu rozpočtovaného roka. 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017. 

Účtovná závierka, výkazy a čerpanie rozpočtu aj jeho zmeny boli odovzdané v elektronickej forme 

zákonnom stanovenej lehote do RIS.SAM. 

 

Vypracovala: Dominika Hívešová 

Malé Kršteňany 08.02.2018 

 

Výročná správa bola prerokovaná a schválený OZ, uznesenie č. XV./2./e                                                                             

 

 

         Jaroslav Kopál 

                                                                                                                                          starosta obce 

PRÍJMY SPOLU   203 703,88 

VÝDAVKY SPOLU 179 654,22 

Hospodárenie obce  24 049,66 

Vylúčenie z prebytku -4 581,81 

Upravené hospodárenie obce 19 467,85 


