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1. . Úvodné slovo starostu obce 

 Starostom Obce Malé Lednice som od decembra 2014, momentálne druhé volebné obdobie. Pred zvolením za 

starostu obce som pracoval v podniku SPP a.s. Individuálna výročná správa Obce Malé Lednice za rok 2021 je 

zostavená na základe výsledkov ekonomických ukazovateľov počas celého roka 2021. Obec skončila s kladným 

výsledkom hospodárenia. V priebehu roka sa vykonávali investičné akcie vo väčšom rozsahu, zvyšné prostriedky 

RF budú použité na investičné akcie v ďalších rokoch. Obec sa zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných 

povinností obce s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov obce a organizácii sídliacich v obci, konanie 

akcií pre občanov hlavne za účelom dobrého spolunažívania občanov v rámci obce. 

2. Identifikačné údaje obce  

Názov: Obec Malé Lednice  

Sídlo: Malé Lednice 101, 018 16  

IČO: 00692395  

Štatutárny orgán obce: Ján Hamar, starosta  

Telefón: 0911 990 052 Mail: malelednice@malelednice.sk Webová stránka: www.malelednice.sk  

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov  

 

Starosta obce: Ján Hamar  

Zástupca starostu obce: Janka Galková  

Hlavný kontrolór obce: Ing. Anna Hoštáková  

Obecné zastupiteľstvo: Miloš Jurkech, Janka Galková, Jozef Domanický, Štefan Harant, Stanislav Čelko, Tibor Čelko, 

Mária Lednická  

Komisie: stavebná komisia, finančná komisia, kultúrna komisia, športová komisia, komisia verejného záujmu 

 Obecný úrad: Lenka Jurkechová, ekonómka obce, Martina Sádecká, admini 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslanie obce: Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o 

potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania, 

mimorozpočtové zdroje. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži 

na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného majetku obce. 

Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady 

hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 

564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom 

správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol 



na obec. Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú 

prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti 

patrí činnosť, ktorá sa má financovať. Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri 

organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Všeobecnou 

legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej z rozpočtových organizácií a obcí je zákon o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva. 

Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. Základnými dokumentmi strategického plánovania 

Obce Malé Lednice je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Malé Lednice ako strednodobý 

strategický dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy. 

 Vízie obce: - formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické 

zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce, - uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči 

občanom, dodávateľom a ostatným subjektom, - individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať 

záujem a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných, - vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a 

živnosti, občanov obce, - posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života , poľnohospodárskej výroby.  

Ciele obce: Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú, kultúrnu a 

podnikateľskú činnosť v obci . Pre dosiahnutie cieľov a plnenie poslania uplatňuje Obec Malé Lednice nasledovné 

zásady: - plnenie právnych a ostatných požiadaviek, - zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom, - 

zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie environmentálneho povedomia a kvality 

života. 

 

 

5. Základná charakteristika Obce Malá Čausa   

      
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.  Geografické údaje 
 
Geografická poloha obce :  Obec sa nachádza na južnom úpätí pohoria Žiar. Rozprestiera sa na obidvoch 
brehoch Čausanského potoka, ktorý tvorí pravobrežný prítok rieky Handlovka. 
 
Susedné mestá a obce: Veľká Čausa, Lipník, Nedožery – Brezany, Prievidza, Dubové (okres Turčianske 
Teplice, Žilinský samosprávny kraj,) 
 
Celková rozloha obce : 1535 ha  
 
Nadmorská výška :  od 317 m.n.m. do 832  m.n.m. 
 
 
 



 
5.2.Demografické údaje  

 
Počet obyvateľov :  711 
Národnostná štruktúra : Prevláda obyvateľstvo slovenskej národnosti. V obci žijú aj občania iných národností 
( českej, srbskej, arabskej,...) 
 
 

5.3.Symboly obce 
Erb obce: 

    
 
    Vlajka obce : 

                      
Pečať obce :  
 
 
 

5.6.História obce  

     Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1430 (Kys. Chewche). Leží v severnom okraji handlovskej doliny. 
Nadmorská výška v strede obce je 340 m, v chotári 317 - 832 m. Pôvodne aj dnes má charakter potočnej 
radovej dediny. Dominantou je kostol. 

5.7 Pamiatky  
   V obci sa nachádzajú dva pomníky, pripomínajúce obete 1. a 2. sv. vojny a jeden spoločný hrob padlých 
v 2. sv. vojne na obecnom cintoríne. 
 
6. Plnenie úloh obce  
 

6.1.Výchova a vzdelávanie  
   V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Materská škola. Základné vzdelávanie je riešené 
dochádzaním detí do ZŠ v Chrenovci – Brusne a v Prievidzi. 
 

6.2. Zdravotníctvo 
  Zdravotnú starostlivosť v obci neposkytujeme. Najbližšie zdravotnícke stredisko je v obci Chrenovec – 
Brusno. Na odborné vyšetrenia dochádzajú občania do Handlovej, Prievidze, Bojníc, ... 
 

6.3.Sociálne zabezpečenie 
  Sociálne služby v obci zabezpečuje Spoločný obecný úrad Handlovskej doliny v Handlovej. 
 
 
 



6.4. Kultúra 
 
         Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obecné zastupiteľstvo. Jednota dôchodcov Slovenska 
v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje tiež stretnutia svojich členov pri rôznych príležitostiach. 
    Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa                   bude 
orientovať na stretnutia občanov pri oslavách výročí a významných udalostí (napr. výročia SNP, Deň matiek, 
Vianoce a pod.) 
     

6.5.Doprava 
 
 
6.6. Územné plánovanie 

 

 
6.7. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 
- COOP Jednota, 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 
- Stolárstvo Peter Kollár, 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 
- Peter Kollár, 
- VIDOS – služby vidieku, 
- AGROPRODUKT a.s. Lehota pod Vtáčnikom, 

 
      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať 
na  drevovýrobu a poľnohospodárstvo. 
 
 
 
 
 
7.  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. Rozpočet obce 
na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový 
rozpočet ako vyrovnaný. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2020 uznesením č. 53/2020       
Rozpočet bol zmenený jedenkrát : dňa   20.9.2021znesením č.  51/2021    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za r. 2021 
 
 

Rozpočet obce k 31.12.2021 
  

  
Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Plnenie 
rozpočtu 

Príjmy celkom 274469 473797,40  
z toho :    
Bežné príjmy 274469 443304,62  
Kapitálové príjmy 0 380  
Finančné príjmy 0 30112,78  
     
Výdavky celkom 253767 455842,96  
z toho :    
Bežné výdavky 249767 417943,96  
Kapitálové výdavky 0 33899  
Finančné výdavky 4000 4000  
    
Rozpočet  obce +20702 +17954,44  

 
 
  



 
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

 
 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 
  

Bežné  príjmy spolu 443304,62
z toho : bežné príjmy obce  443304,62

             bežné príjmy RO 0,00

Bežné výdavky spolu 417943,96
z toho : bežné výdavky  obce  417943,96

             bežné výdavky  RO 0,00

Bežný rozpočet +25360,66
Kapitálové  príjmy spolu 380
z toho : kapitálové  príjmy obce  380

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 33899
z toho : kapitálové  výdavky  obce  33899

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  -33899
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -8158,34
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  
- finančné zábezpeky školskej jedálne 
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB 
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie 

29593,18
0,00
0,00
0,00

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 
finančné zábezpeky školskej jedálne 
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB 
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie 

4000
0,00
0,00
0,00

Rozdiel finančných operácií 25593,18
PRÍJMY SPOLU   473797,40 
VÝDAVKY SPOLU 455842,96 
Rozpočtové hospodárenie obce  +17954,44 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 442,70 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 

0,00 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 
Upravené rozpočtové hospodárenie obce 17511,74 

 
  



Prebytok rozpočtu v sume  17954,44 EUR 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 442,70 EUR navrhujeme 
použiť na:  
- tvorbu rezervného fondu  17511,74 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 prebytku 
vylučujú :  

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom 
roku vo výške 442,70 EUR a to na stravné pre deti v predškolskom veku vo výške  442,70 EUR ,ktoré 
je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

 
Na základe uvedených skutočností navrhujem tvorbu rezervného fondu vo výške 17511,74 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3. Rozpočet na roky 2022 – 2024  
 

Rozpočet  2022 
EUR 

2023 
        EUR 

  2024 
EUR 

Príjmy -    

 100 Daňové príjmy 280864 280864 280864 
 200 Nedaňové príjmy 6690 4190 4190 
 300 Transfery zo ŠR 1225 1145 1225 
 230 Kapitálové príjmy  0  0 
 400 Finančné operácie 0 0 0 

Rozpočtové príjmy spolu: 288779 286199 286279 
 600 Bežné výdavky-    
0111 Verejná správa aj soc. Kur.  175530 156712 156712 
0112 Poplatky banke 1000 1000 1000 
0320 Požiarna ochrana 4300 4300 4300 
0451Cestná doprava 2000 2000 2000 
0510 Nakladanie s odpadom 16700 16700 16700 
0640 Verejné osvetlenie 6200 6200 6200 
0840 Cintorín a dom smútku 1700 1700 1700 
0820 Kultúrne služby 1200 1200 1200 
0911 Materská škola 63126 62658 62658 
09601 Školská jedáleň 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
800 Finančné operácie výdavkové 0 0 0 
Bežné výdavky spolu 271756 252470 252470 

Rekapitulácia rozpočtu  2022 
EUR 

2023 
        EUR 

 2024 
EUR 

 Bežné príjmy spolu 288779 286199 286279 
 Kapitálové príjmy spolu 0 0 0 
 Finančné operácie príjmové 0   
 Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 0   
 Rozpočtové príjmy spolu  288779 286199 286279 
    
 Bežné výdavky spolu 271456 252470 252470 
 Kapitálové výdavky spolu 0   
 Finančné operácie výdavkové 0 0 0 
 Rozpočtové výdavky spolu 271756 252470 252470 

Rozdiel  +17023 +33729 +33809 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
 
8.1.  Majetok  , zdroje krytia, pohľadávky a záväzky 

Názov   ZS  k  1.1.2020  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1201205,70 1201205,70 

Neobežný majetok spolu 1161966,56 1179499,51 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1043986,56 1061519,51 

Dlhodobý finančný majetok 117980,00 117 980,00 

Obežný majetok spolu 33533,60 21706,19 

z toho :   

Zásoby 60,52 424,80 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  2503,46 1948,90 

Finančné účty  30969,62 19332,49 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  0 0 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1195500,16 1201205,70 

Vlastné imanie  641885,82 659802,23 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  2 797,10 2 797,10 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  639088,72 657005,13 

Záväzky 26611,89 24229,08 

z toho :   

Rezervy  650 650 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 519,60 442,70 

Dlhodobé záväzky 856,84 1378,05 

Krátkodobé záväzky 8469,45 9642,33 

Bankové úvery a výpomoci 16116 12116 

Časové rozlíšenie 527002,45 517174,39 

 



7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 
 
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                                                               0,-   EUR 
- voči zamestnancom                                                 688,67 EUR 
- voči poisťovniam a daňovému úradu                          0     EUR 
-   voči Ministerstvu financií                                      12116 EUR 

 
 

Poskytovateľ 
úveru 

Účel Výška 
prijatého 

úveru 

Výška 
úroku 

Zabezpečenie 
úveru 

Zostatok 
k 31.12.2021 

Splatnosť 
 

Ministerst 
vo financií 
SR 

Návratná 
finančná 
výpomoc na 
výkon samosp. 
Funkcií COVID 
19 

12116,- 0  12116,- 31.10.20
27 

 
 
9. Hospodársky výsledok za rok 2021 – vývoj nákladov a výnosov 
 

Výnosy  
Opis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2021 Suma k 31.12.2020 

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar    

602 - Tržby z predaja služieb z toho: 

- školné 
- strava 
- kopírovacie služby 
- vyhlasovanie rozhlasom  
-  

1347,76 2299,39 

604 - Tržby za tovar z toho: 

-  

  

607 - Výnosy z nehnuteľnosti na predaj z toho: 

-  

  

b)  zmena stavu vnútroorganizačných zásob   

c)  aktivácia   

622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb z toho: 

-  

  

624 - Aktivácia DHM z toho: 

-  

  

d)  daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov   

632 - Daňové výnosy samosprávy z toho: 

- podielové dane 
- daň z nehnuteľností  
- daň za psa 

265186,63 

233381,84 

31356,73 

245601,82 



-  950 

 

633 - Výnosy z poplatkov z toho: 

- správne poplatky  
- KO a DSO 
-  

22308,51 

11795,95 

13129,54 

24812,49 

e)  finančné výnosy   

661 - Tržby z predaja CP z toho: 

- predaj akcií  
-  

  

662 - Úroky z toho: 

-  

  

668 - Ostatné finančné výnosy z toho: 

-  

  

f) mimoriadne výnosy   

672 - Náhrady škôd z toho: 

-  

  

g)  výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC   
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      

  

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC z toho: 

- bežný transfer na školský klub 
- bežný transfer na školskú jedáleň  
-  

  

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC 

z toho: 

- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                            

  

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR z toho: 

- bežný transfer na  
-  

153147,43 19125,40 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR z toho: 

- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 

9828,06 9828,06 

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ z toho: 

-  

  

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ z toho: 

- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ 

  

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy z toho: 

-  

  

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy z toho: 

- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov 
mimo verejnej správy 

  

699 - Výnosy samosprávy  z odvodu rozpočtových príjmov z toho:   



- zinkasované príjmy RO 

h)  ostatné výnosy   

641 - Tržby z predaja DNM a DHM z toho: 

-  

  

642 - Tržby z predaja materiálu z toho:   

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho:   

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho:   

646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok z toho: 

-  

  

648 - Ostatné výnosy z toho: 

-  

  

i)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia   

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti z toho: 

-  

  

658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej 

činnosti 

z toho: 

-  

  

 
Celková výška výnosov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 451858,39€, čo predstavuje nárast výnosov 

oproti roku 2020, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške 301754,73 €.  

Nárast výnosov bol spôsobený v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená v obci dňa 

4.12.2020 v súvislosti zosuvných pohybov na p.č. 351/2.  

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:  

- podielové dane vo výške 233381,87 €  
- daň z nehnuteľnosti vo výške 31356,73 € 
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 13129,54 € 
- výnosy zo štátneho transferu na zosuv v obci vo výške 134269,62 € 
 

Náklady 
Opis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2021 Suma k 31.12.2020 

a)  spotrebované nákupy   

501 - Spotreba materiálu z toho: 

-  

21288,51 13784,31 

502 - Spotreba energie z toho: 

- elektrická energia 
- voda 
- plyn 
-  

9833,70 1536390 

507 - Predaná nehnuteľnosť z toho: 

-  

  



b)  služby   

512 – Cestovné    

513 - Náklady na reprezentáciu  z toho: 

-  

1473,67 1171,75 

518 - Ostatné služby z toho: 

-  

35951,95 28232,74 

c)  osobné náklady   

521 - Mzdové náklady  120062,10 120535,20 

524 - Zákonné sociálne náklady 42829,78 41949,99 

525 - Ostatné sociálne náklady 1906,09 1772,66 

527 - Zákonné sociálne náklady  9394,90 4758,01 

d)  dane a poplatky 9062,40 6130,19 

532 - Daň z nehnuteľností   

538 - Ostatné dane a poplatky z toho: 

-  

9062,40 6130,19 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky    

551 - Odpisy  DNM a DHM z toho: 

- odpisy z vlastných zdrojov 
- odpisy z cudzích zdrojov  

 

16779,37 

 

15816,37 

553 - Tvorba ostatných rezerv z toho: 

-  

  

558 - Tvorba ostatných opravných položiek z toho: 

- k daňovým pohľadávkam 
- k nedaňovým pohľadávkam 

  

f) finančné náklady   

561 - Predané CP a podiely z toho: 

-  

  

562 - Úroky z toho: 

-  

  

568 - Ostatné finančné náklady z toho: 

-  

  

g)  mimoriadne náklady   

572 - Škody z toho: 

-  

  

h)  náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov   

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO 

zriadených obcou alebo VÚC z toho: 

- bežný transfer xxx 

  



- zúčtovanie kapitálového transferu u zriaďovateľa 

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným 

subjektov verejnej správy z toho: 

- bežný transfer xxx 

 461,34 

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo 

verejnej správy z toho: 

- bežný transfer xxx 

1720 3500 

587 - Náklady na ostatné transfery z toho: 

- bežný transfer xxx 

  

588 - Náklady z odvodu príjmov z toho: 

- predpis odvodu príjmov RO 

  

589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov z toho: 

- predpis budúceho odvodu príjmov RO 

  

i) ostatné náklady   

541 - ZC predaného DNM a DHM z toho: 

-  

  

542 - Predaný materiál z toho: 

-  

  

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho: 

-  

  

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho: 

-  

  

546 - Odpis pohľadávky z toho: 

-  

  

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť z toho: 

-  

  

549 - Manká a škody z toho: 

-  

  

j) dane z príjmov 
591 - Splatná daň z príjmov  

  

 

Celková výška nákladov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 434 315,30 €, čo predstavuje nárast 

nákladov oproti roku 2020, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 258 656,77 €.  

Nárast nákladov bol spôsobený v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená v obci dňa 

4.12.2020 v súvislosti zosuvných pohybov na p.č. 351/2.  

 Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:  

- Náklady na Zosuv na p.č. 351/2  vo výške . 134269,62 € 
 

 

 

 



10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1 Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Poznámka 
Štatistický úrad SR 3166,59 Sčítanie obyvateľov  
Ministerstvo vnútra SR 10230,- COVID 19  
ÚPSVaR Prievidza 1597,- Dotácia strava MŠ  
Okr. Úrad Trenčín odbor 
školstva 

1045,- Dotácia predškoláci  

Ministerstvo vnútra SR 284,11 Register adries  
Dobrovoľná požiarna 
Ochrana SR 

3000,- Dobro. Hasičský zbor  

Ministerstvo vnútra SR 69,29 Životné prostredie  
Ministerstvo vnútra SR  1400,- Vojnové hroby  
Okr. Úrad Trenčín odbor 
školstva 

165,- Ochranné a dezinfekčné 
prostriedky MŠ COVID 
19 

 

Okr. Úrad Trenčín odbor 
školstva 

90,- Testovanie 
zamestnancov MŠ 

 

Okr. Úrad odbor 
krízového riadenia 

134269,62 Zosuv Vitaličnica  

 
 

10.2.Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 4/2006   o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce:  

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky na činnosť 
  

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 

Turistický klub MaĆa Malá Čausa 500,- 500,-  
    
    
    

 
K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 6/2006 o dotáciách. 
 
10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 
 
 
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

- oprava miestnych komunikácií   
 
 
 
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
 
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

Pokračovať v opravách miestnych komunikácií, výmena obecného rozhlasu, modernizácia tribúny TJ 

Družstevník Malá Čausa, výstavba novej MŠ, rekonštrukcia domu smútku 



 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

Vypracoval: Ing. Dajana Chlpeková                     Predkladá: Jozef Krpelan 

 

 

V Malej Čause  dňa  4.8.2021 

 

Prílohy: 
 

Poznámky 
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


