Individuálna výročná správa
Obce Nový Svet
za rok 2021

Predkladá: Zuzana Pavleová - starostka
V Novom Svete, dňa 15.5.2022
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Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa Obce Nový Svet za rok 2021 poskytuje ucelený pohľad na činnosť obce, dosiahnuté
výsledky v uplynulom roku a predostiera nové plány a zámery pre nadchádzajúce obdobia. Poskytuje
obraz o činnosti obce vykonávanej v rámci originálnych – samosprávnych kompetencií, ako aj o
činnostiach preneseného výkonu štátnej správy.
Obec Nový Svet v roku 2021 hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom, v ktorom bolo zohľadnené
zabezpečenie chodu obce ako aj investičné zámery predstaviteľov obce. Rozpočet bol zostavený tak, aby
obec bola schopná zabezpečiť aj plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z aktuálne platnej
legislatívy.

Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Nový Svet

Sídlo:

Nový Svet 24, 903 01 Senec

IČO:

37998447

Štatutárny orgán obce:

Zuzana Pavleová

Telefón:

02/45901655

Mail:

sekretariat@obecnovysvet.sk

Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Hlavný kontrolór obce:

Zuzana Pavleová
Ing. Peter Fülöp, PhD.

Obecné zastupiteľstvo:

Stanislav Adame
Tomáš Adame
Andrej Šebeň, Bc.
Ing. Štefan Hrubý, PaedDr.
Miloš Adame

Komisie:
•

Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok

•

Komisia kultúra a športu

•

Komisia sociálnych vecí

•

Komisia pre majetkové a finančné veci

Poslanie, vízie, ciele
Hlavným poslaním obce je udržateľnosť a rozvoj Obce Nový Svet ako vidiecke centrum, ktoré využíva
svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov.
Rozvojom kvality životnej úrovne občanov obce zvyšovať dosahovanie cieľov v osobnom živote
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jednotlivcov a vytváranie komunity občanov s cieľmi zabezpečovať kultúrne, historické a spoločenské
hodnoty.

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.
Vykonáva nasledovné činnosti: riadne hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, usmerňuje
ekonomickú činnosť v obci, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií,
verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení,
kultúrnych pamiatok, zabezpečuje verejnoprospešné služby, a to nakladanie s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného
osvetlenia, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obec, chráni
životné prostredie, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa, určuje nariadením pravidlá času predaja v
obchode, času prevádzky služieb, obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných
útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, vykonáva vlastnú investičnú činnosť
v záujme rozvoja obce, organizuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, vykonáva osvedčovanie listín
a podpisov na listinách, vykonáva činnosti v oblasti stavebného poriadku, v záujme rozvoja obce
spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými, ako aj
s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci. Dlhodobým cieľom obce je zabezpečiť a vytvárať podmienky
pre pohodlné bývanie svojich občanov, poskytujúce dostatočné možnosti pre spoločenské, kultúrne,
športové aktivity a relax.
1.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce:
Obec je doložená z roku 1871, aj keď prvé väčšie osídlenie nastalo až v roku 1924. Vtedy sa do Nového
Svetu prisťahovali obyvatelia zo Kšinnej a okolitých dedín, ktorí sa živili prevažne poľnohospodárskou
činnosťou, pretože po príchode dostali lacné pozemky a výhodné úvery na výstavbu príbytkov. V rokoch
1938 – 1945 bola pripojená k Maďarsku. Do roku 1960 bola súčasťou mesta Senec.
V roku 2002 sa obec Nový Svet osamostatnila od obce Reca, čím sa počtom obyvateľov stala jednou z
najmenších v Bratislavskom kraji. Od vzniku obce 1.1.2002 dochádza k výstavbe nových domov a k jej
ďalšiemu rozvoju.
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Susedné mestá a obce: Senec, Kráľová pri Senci, Réca, Pusté Úľany Rozloha
katastrálneho územia obce je 774 ha.
Nadmorská výška:

124 m. n. m.

1.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 8,2 obyv./km2, 92 obyvateľov
Národnostná štruktúra: slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: rímsko-katolícka a evanjelická.
Vývoj počtu obyvateľov: má rastúcu tendenciu, čo je výsledkom nielen prirodzeného, ale aj migračného
prírastku obyvateľstva a rozširovaním zastavanosti obce.
1.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese: 6,1%

1.4. Symboly obce
•

Pečať obce

Pečať obce je okrúhla, uprostred sa nachádza obecný symbol a vôkol kruhopis NOVÝ SVET.
•

Erb obce
Erb Obce Nový Svet je na modrom podklade, tento znak symbolizuje príchod občanov
na úrodnú zem. Orlica je bielej farby a sadá na úrodnú zem, čo je zobrazené červenou
pologuľou. Po bokoch sa nachádzajú klasy na úrodnej zemi. Erb sa používa v dvoch
grafických vyhotoveniach a je zapísaný v heraldickom registri Ministerstva vnútra SR.
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•

Vlajka obce :
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho,
modrého, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je
tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

1.5. Logo obce
Obec nemá logo

Plnenie funkcií obce
1.6. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby obec zabezpečuje opatrovateľskou službou.

1.7. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec v spolupráci Deň detí, Vatra SNP, posedenie
dôchodcov.
1.8. Hospodárstvo
Najvýznamnejší podnikatelia v obci :
Ing. Miške Ján – SHR Ing.
Šebeň Andrej – SHR
Ilka s.r.o.
MSP Trade s.r.o.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať
na rozvoj poľnohospodárskej výroby a priemyslu.

Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. 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.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený obecným zastupiteľstvom 3.12.2020 uznesením č.
28/2020 ako prebytkový.
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Rozpočet
schválený
Príjmy celkom

Rozpočet po
zmenách

Skutočné plnenie
príjmov/ čerpanie
výdavkov k
31.12.2021

115 364,00

134 523,00

122 976,44

80 364,00

90 323,00

83 780,08

0

2 000,00

2 000,00

Finančné príjmy

35 000,00

42 200,00

37 196,36

Výdavky celkom

104 283,00

116 905,00

115 421,71

Bežné výdavky

69 283,00

79 705,00

78 225,35

Kapitálové výdavky

35 000,00

37 200,00

37 196,36

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

z toho :

Finančné výdavky

1.9. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021

Bežné príjmy spolu

83 780,08

Bežné výdavky spolu

78 225,35

Bežný rozpočet

5 554,73

Kapitálové príjmy spolu

2 000,00

Kapitálové výdavky spolu

37 196,36

Kapitálový rozpočet

-35 196,36

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-29 641,63
506,59

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

-30 148,22
37 196,36

Výdavky z finančných operácií

0,00

Rozdiel finančných operácií

37 196,36

Príjmy spolu

122 976,44

výdavky spolu

115 421,71

Hospodárenie obce
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506,59

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

7 048,14

Hospodárenie obce zistené 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
z.n.p. bolo v rozpočtovom roku 2021 vytvorené s použitím:
finančných operácií 37 196,36 Eur
Upravený prebytok rozpočtu v sume 7 048,14 Eur, navrhujeme použiť na:
tvorbu rezervného fondu 7 048,14 Eur.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 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, z tohto prebytku vylučujú:
a) sociálny fond v sume 506,59 Eur.

1.10.

Rozpočet na roky 2022 – 2024

Názov

Roky rozpočtu
2022

2023

2024

Bežné príjmy celkom

94 460,00

94 460,00

94 460,00

Bežné výdavky celkom

81 273,00

81 273,00

81 273,00

0,00

0,00

0,00

Kapitálové výdavky celkom

10 000,00

0,00

0,00

Finančné operácie príjmové

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 460,00

94 460,00

94 460,00

Celkové výdavky spolu

91 273,00

81 273,00

81 273,00

Účtovný prebytok/schodok

13 187,00

13 187,00

13 187,00

Kapitálové príjmy celkom

Finančné operácie výdavkové
Celkové príjmy spolu
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Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
1.11.

Majetok
Názov

Skutočnosť k 31.12.2020

Skutočnosť k 31.12.2021

Majetok spolu

227 367,15

233 823,85

Neobežný majetok spolu

171 083,92

197 554,25

Dlhodobý hmotný majetok

171 083,92

197 554,25

Obežný majetok spolu

56 283,23

36 269,60

Krátkodobé pohľadávky

372,00

10 000,00

55 911,23

26 269,60

0,00

0,00

Finančné účty
Časové rozlíšenie

1.12.

Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť k 31.12.2020

Skutočnosť k 31.12.2021

Vlastné imanie a záväzky spolu

227 367,15

233 823,85

Vlastné imanie

196 287,84

203 112,36

Výsledok hospodárenia

196 287,84

203 112,36

4 892,86

4 362,45

Zúčtovanie medzi subjektami VS

852,00

0,00

Dlhodobé záväzky

421,82

506,59

3 619,04

3 855,86

26 186,45

26 349,04

Záväzky

Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie

1.13.

Pohľadávky

Obec eviduje krátkodobú pohľadávku vo výške 10 000,00 Eur k 31.12.2021.
1.14.

Záväzky

Obec má k 31.12.2021 záväzky v celkovej výške 4 362,45 Eur. Z toho záväzky voči zamestnancom tvoria
spolu so zúčtovaním s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia a finančnou správou 3 855,86 Eur.
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Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov
Hospodársky výsledok v sume 6 824,52 Eur bude zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.
Výnosy

k 31.12.2021 v Eur

a) tržby za vlastné výkony a tovar

k 31.12.2020 v Eur

112,00

186,00

112,00

186,00

80 888,26

82 561,83

76 249,26

78 061,83

4 639,00

4 500,00

10 503,00

11 452,23

641 – Tržby z predaja majetku

0,00

0,00

648 – Z prevádzkovej činnosti

10 503,00

11 452,23

4 862,69

2 973,76

1 837,42

1 820,74

3 025,27

1 153,02

602 - Tržby z predaja služieb
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
c) ostatné výnosy

f) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v
obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu
obce, VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR

Náklady

k 31 12 2021 v Eur

a) spotrebované nákupy

k 31 12 2020 v Eur

10 148,12

9 963,60

501 - Spotreba materiálu

5 804,63

4 943,63

502 - Spotreba energie

4 343,49

5 019,97

15 847,45

15 991,31

0,00

2 449,94

1 193,15

1 461,75

14 654,30

12 079,62

c) osobné náklady

49 596,76

45 480,84

521 - Mzdové náklady

36 869,93

33 973,21

524 - Zákonné sociálne náklady

12 575,57

11 421,81

527 - Zákonné sociálne náklady

151,26

85,82

10 726,04

10 224,41

10 726,04

10 224,41

122,14

375,12

b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby

d) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
e) ostatné dane a poplatky
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538 - ostatné dane a poplatky

122,14

375,12

864,56

805,16

864,56

805,16

2 062,76

1 636,20

2 062,76

1 636,20

173,60

664,09

173,60

664,09

f) finančné náklady
568 – Bankové poplatky a ostatné
g) náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do
RO,
PO zriadených obcou alebo VÚC
h) ostatné náklady
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné dôležité informácie
1.15.

Prijaté granty a transfery

V roku 2021 obec prijala kapitálové granty a transfery od Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej
výške 2 000,00 Eur.

1.16.

Poskytnuté dotácie a príspevky

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie a príspevky:
Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Prijímateľ dotácie a príspevku
Príspevok na ŠKD KpS

210,00

Región - združenie obcí

435,00

Príspevok PZ

200,00

Na členské príspevky - ZMOS, Podunajsko, občianske združenia
Jednotlivci

1.17.

673,00

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

1.18.

-

Optická prípojka

-

Posilňovacie externé stroje

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
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1.19.

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec nevedie žiadny súdny spor.

1.20.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Obec nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

1.21.

Nadobudnutie vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií,

dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22
Obec nenadobudla vlastné akcie a ani iné akcie a dočasné listy.

1.22.

Informácie, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí

Obec nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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