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1. Úvodné slovo starostky obce        

 

Vážení spoluobčania, 

 

dostáva sa Vám do rúk konsolidovaná výročná správa so štandardnou štruktúrou o stave 

a hospodárení obce Prašice, vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. 

 

Obec Prašice plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, Ústavy Slovenskej 

republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní plnenia 

základných funkcií samosprávy, ako i plnení kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu 

štátnej správy. 

 

V roku 2019 dosiahla naša obec prebytok rozpočtu vo výške 114.196,75 EUR. 

Konsolidovaná výročná správa podrobne opisuje stav a činnosti vykonávané obcou a verne 

zachytáva stav hospodárenia obce pri zabezpečovaní základných činností a uspokojovania 

potrieb občanov. Počas roka 2020 sa nám podarilo zrealizovať tieto investičné akcie: stavebné 

úpravy na budove Požiarnej zbrojnice; výstavba lávky a chodníka pre peších na ulici 

Nemečkovská; rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci; nákup výpočtovej techniky 

a softvéru do jazykových učební ZŠ s MŠ; dobudovanie kamerového systému; vybudovanie 

plynovej prípojky pre šatne OFK; rekonštrukcia plynovej prípojky do telocvične ZŠ; stavebné 

práce na jazykových učebniach v ZŠ s MŠ; rekonštrukcia technológie na ČOVke; nákup 

kosačky pre Kynologický klub Prašice; nákup univerzálneho robota RM4 do školskej jedálne. 

Okrem týchto aktivít boli vykonávané práce súvisiace s údržbou verejnej zelene a verejných 

priestranstiev; opravy miestnych komunikácií; opravy verejného osvetlenia; miestneho 

rozhlasu; opravy a údržby čističky odpadových vôd; oprava strechy Kultúrneho domu; oprava 

spevnenej plochy pred Požiarnou zbrojnicou; bola poskytnutá finančná pomoc Kynologickému 

klubu Prašice na vybudovanie nového cvičného areálu a zakúpenie nových pomôcok na výcvik 

psov, nakoľko z dôvodu vzniknutého požiaru prišli o celé vybavenie a tým im vznikli obrovské 

škody; zakúpenie nových kníh do knižnice s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.  

 

 Tak, ako po uplynulé roky, tak aj v roku 2020 sme zodpovedne riešili potreby každého 

občana, riešili sme problémy občanov v hmotnej núdzi, zabezpečovali sme nevládnym 

a starším občanom opatrovateľskú službu, príspevky na stravu pre starších občanov, 

hospodárne a efektívne vynakladali finančné prostriedky na rozvoj a zveľaďovanie našej obce. 

 

 Veľká vďaka patrí všetkým občanom, poslancom obecného zastupiteľstva, 

podnikateľom a iným subjektom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k napredovaniu 

a zveľaďovaniu našej obce. 

 

 

 

          Erika Nemešová 

            starostka obce 
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2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov: Obec Prašice 

Sídlo: Obecný úrad Prašice, 1. mája 142/142, 956 22 Prašice 

IČO: 00310964 

DIČ: 2021315538 

Právna forma: právnická osoba – obec 

 

 
 

 

 

 Štatutárny orgán obce: starosta obce 

Telefón: 038/53 914 21, 038/53 912 21 

Fax: 038/53 914 21 

 E-mail: obec@prasice.sk     

Webová stránka: www.prasice.sk   

 

 

 

 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 

 

Starosta obce: Erika Nemešová 

 

Zástupca starostu obce: Mgr. Lýdia Marková  

 

Prednosta obecného úradu: Ing. Katarína Bruchatá 

 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Hrubá, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom zo 

dňa 15.04.2020 uznesením č. 142/2020 na obdobie 6 rokov. Funkciu HK obce začala 

vykonávať v pracovnom pomere od 18.04.2020 na pracovný úväzok: 30%. V roku 2020 hlavná 

kontrolórka obce pracovala v zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2020 schválený 

obecným zastupiteľstvom.  

 

mailto:obec@prasice.sk
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Obecné zastupiteľstvo: je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov zvolených v priamych 

voľbách, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 na obdobie 4 rokov.  

Na základe výsledkov volieb v obci Prašice novozvolení poslanci a starostka obce zložili 

zákonom predpísaný sľub na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 30.11.2018. 

Za poslancov boli zvolení: 

1. Ing. Bystrík Hrutka (333 hlasov) – zánik mandátu poslanca dňa 17.07.2020; za 

náhradníka bola menovaná poslankyňa p. Regína Štefkovičová uznesením OZ č. 

170/2020 zo dňa 26.08.2020 (počet hlasov 263) 

2. Mgr. Lýdia Marková (331 hlasov) 

3. Jozef Šimon (329 hlasov) 

4. Ing. Mária Malinková (325 hlasov) 

5. Pavol Lacika (268 hlasov) 

6. Peter Detko (267 hlasov) 

7. Ing. Jozef Michalka (266 hlasov) 

 

Komisie: 

Komisie, zriadené pri Obecnom zastupiteľstve v Prašiciach: 

 Komisia ekonomická a správy majetku – predseda Ing. Mária Malinková 

 Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia – predseda Ing. Jozef 

Michalka 

 Komisia kultúry a vzdelávania mládeže – predseda Mgr. Lýdia Marková 

 Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Pavol Lacika 

 Osobitná komisia verejného záujmu – predseda Ing. Jozef Michalka, členovia: Jozef 

Šimon, Peter Detko 

 

Obecný úrad: je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje prednosta obce. 

 

Zamestnanci obecného úradu: 

 Ing. Katarína Bruchatá – prednostka Obecného úradu, ekonómka obce 

 Lýdia Miková – správa daní a poplatkov, správa majetku obce 

 Alena Vaváková – správa daní a poplatkov, pokladňa, podateľňa 

 Peter Novotný – správa personalistiky a miezd, odpadové hospodárstvo, skladové 

hospodárstvo, aktivačné práce 

 Mgr. Karin Šimková – matrika, evidencia obyvateľov 

 Michal Glos – referent pre vnútornú správu, verejné obstarávanie, projektový manažér 

 Róbert Haberland – spoločný stavebný úrad 

 Stanislava Dojčárová – kultúrna referentka, správa knižnice  
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Organizačná štruktúra obce Prašice 

 

 

 
 

Rozpočtové organizácie obce:  

Názov: Základná škola s materskou školou Prašice 

Sídlo: 1. mája 144, 956 22 Prašice 

Štatutárny orgán: Mgr. Miloš Mik – riaditeľ ZŠ s MŠ  

Základná činnosť: zabezpečenie výchovno-vzdelávacej práce s mládežou na úseku 

základného školstva 

IČO: 37860712 

DIČ: 2021603969 

Telefón: 038/53 912 24, 038/53 912 25 

E-mail: zssmsprasice@gmail.com 

Webová stránka: www.zssmsprasice.edupage.org 

Hodnota majetku: 865.340,82 EUR 

Výška vlastného imania: -4.572,05 EUR 

Výsledok hospodárenia: 4.219,63 EUR 

 

Príspevkové organizácie obce: Obec Prašice nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 

 

Neziskové organizácie založené obcou: Obec nemá založené neziskové organizácie.  

 

Obchodné spoločnosti založené obcou: Obec nemá založené obchodné spoločnosti.  

 

Podnikateľská činnosť obce: Obec k 31.12.2020 nevykonávala podnikateľskú činnosť.  

 

K 31.12.2020 má obec Prašice podiel akcií v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. 

s. vo výške 395.392,47 EUR, t. j. 11.913 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR.  

 

 

 

Obec 
Prašice 

Obecné zastupiteľstvo 
Starosta obce 

Komisie 
Hlavný kontrolór Zástupca starostu 

Obecný úrad 

mailto:zssmsprasice@gmail.com
http://www.zssmsprasice.edupage.org/
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4. Poslanie, vízie, ciele  
 

Poslanie obce: 

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

Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý 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 potreby jej obyvateľov.  

Poslaním obce je slúžiť všetkým obyvateľom, ktorým ponúkame jedinečné služby, vytvárať 

podmienky pre vyvážený rozvoj obce, chrániť všetkých jej obyvateľov, ale aj okolitú prírodu a 

jej zdroje. Obyvatelia obce, ktorí žijú alebo pracujú v obci predstavujú prioritu. 

 

Vízie obce: 

Rozvíjať aktivity v obci, ktoré vedú k spokojnému životu všetkých občanov a 

zabezpečovať neustály ekonomický, sociálny, kultúrny a spoločenský rast obce. 

Obec Prašice je obcou, ktorá sa stará o rovnovážne zabezpečenie verejných služieb, ktoré sú 

nevyhnutné pre plnohodnotný život jej obyvateľov. Obec rozšírila možnosti športového vyžitia, 

vzniklo niekoľko športových ihrísk a jedno viacúčelové ihrisko. Pokrýva potreby všetkých 

vekových skupín. V obci boli zrekonštruované oddychové zóny. V súvislosti s rozvojom 

cestovného ruchu obec prezentuje svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja 

kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky.  

 

Ciele obce: 

Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Prašice, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej 

stránke. Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom 

disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných a ekonomických 

zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať do ekologicky 

nezávadných prevádzok v oblasti cestovného ruchu, poľnohospodárstva a potravinárstva a 

drevovýroby, pre ktoré má ideálne rozvojové predpoklady. Zabezpečiť ochranu životného 

prostredia a jeho zveľaďovanie hlavne v podobe rozvoja a kultivácie oddychových zón v obci. 

 

 

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku   
 

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.  

 

 

5.1 Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce: 

Obec Prašice leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Severnú časť 

pokrývajú lesy Považského Inovca. K obci patria časti: Duchonka, Nový Svet a Okšov Mlyn. 

  

Susedné mestá a obce: 

Mesto Topoľčany (okresné mesto), obce: Nemečky, Tvrdomestice, Velušovce, Závada, 

Podhradie, Jacovce. 
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Celková rozloha obce: 2.885 ha 

Nadmorská výška: 263 m n. m. 

 

 

5.2 Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov k 31.12.2020:  2.035  

z toho:  

 dospelí:    1.697 

 z toho ženy:      849 

            muži:      838 

 deti do 15 rokov:     265 

 mládež od 15 do 18 rokov:      73 

 

 

Priemerný vek občanov:   43,66 

 

 

Národnostné zloženie občanov: 

 národnosť slovenská:  2.019 

 národnosť ukrajinská:        4 

 národnosť rumunská:        5 

 národnosť rómska:         2 

 národnosť česká:         2 

 národnosť chorvátska:        1 

 národnosť litovská:         1 

 národnosť americká:         1 

 

 

Zmeny v stave obyvateľov od 01.01.2020 do 31.12.2020: 

Prihlásených:  33 

Narodených:  17 

Odhlásených:  31 

Zomrelých:  25 

Celkový prírastok: -6  

 

 

Vývoj počtu obyvateľov v obci za roky 2010 – 2020: 

 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet 

obyvateľov 

2065 2064 2054 2062 2072 2067 2058 2032 2046 2041 2035 
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Grafické znázornenie vývoja počtu obyvateľov obce za roky 2010 – 2020: 

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2010 2012 2014 2016 2018 2019

Počet obyvateľov

 
 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevažná väčšina obyvateľstva je 

rímsko-katolíckeho vyznania. 

 

 

5.3 Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v obci: 

Stav uchádzačov o zamestnanie k 01.01.2020:   51 uchádzačov  

Stav uchádzačov o zamestnanie k 31.12.2020:   64 uchádzačov  

 

 

Nezamestnanosť v okrese Topoľčany: 

Stav uchádzačov o zamestnanie k 01.01.2020: 1.509 uchádzačov (3,16%) 

Stav uchádzačov o zamestnanie k 31.12.2020: 2.230 uchádzačov (5,34%) 

 

 

Vývoj nezamestnanosti:  

 

Vývoj stavu UoZ v obci Prašice v roku 2020: 
STAV 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 

Muž 22 20 18 28 31 31 30 32 30 27 27 31 

Žena 29 29 28 31 34 37 38 37 35 32 34 33 

Spolu 51 49 46 59 65 68 68 69 65 59 61 64 
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5.4 Symboly obce 

 

      Erb   Vlajka       Pečať 

                                    

 

Erb obce: 

Erb Prašíc tvoria v červenom štíte zo strieborného vrchu vyrastajúce dva zlaté klasy, medzi 

nimi zlatý strapec hrozna so striebornými listami, po bokoch strieborné, hrotmi nahor 

postavené čerieslo a lemeš.  

 

Vlajka obce: 

Vlajku Prašíc tvoria tri pozdĺžne pruhy vo farbách žltej, bielej a červenej. Vlajka je 

ukončená troma cípmi.  

 

Pečať obce: 

Pečať Prašíc je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PRAŠICE.  
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Od 08.07.1993 má obec Prašice svoje vlastné obecné symboly – erb, vlajku a pečať. 

Heraldická komisia MV SR schválila tieto symboly na základe návrhu Miroslava Kollára pod 

číslom uznesenia OZ – 31/1993 a signatúrou P-26/1993. Obecný erb, tak ako bol navrhnutý, 

vychádza z historickej pečate obce, ktorej použitie máme doložené v písomnostiach z roku 

1781. Vo fonde Nitrianskej župy v štátnom oblastnom archíve v Nitre sa zachoval odtlačok 

pečate použitej o niekoľko rokov skôr – v rokoch 1776 a 1777. Na odtlačku tejto pečate, ktorý 

je dosť ťažko čitateľný, sa dá rozoznať v strede lemeš a po jeho stranách umiestnený vľavo 

kosák a vpravo pravdepodobne kosa. Tento odtlačok však bol nájdený až po tom, keď obec už 

mala schválené svoje symboly, preto návrh obecnej pečate korení v pečati novšej. Pečatné pole 

tejto pečate je vyplnené symbolmi z oblasti poľnohospodárstva. Na pažiti (vrchu) v strede 

strapec hrozna medzi dvoma klasmi a po boku klasov vpravo čerieslo a vľavo lemeš obrátený 

hrotom dohora. 

 

 

5.5 Logo obce 

 

Obec Prašice nemá evidované žiadne oficiálne logo. Ako logo sú používané oficiálne 

symboly obce a oficiálny názov obce. 

 

 

5.6 História obce  

 

Prvá písomná zmienka o obci Prašice pochádza z roku 1245 pod názvom Periese.  

Obec získal do dedičnej držby od kráľa Bela IV. krajinský sudca, šľachtic a nitriansky 

župan Štefan z rodu Gut-Keled, ktorý sa postaral o znovuosídlenie a jej rozvoj. Obyvateľom 

obce sa v minulosti žilo veľmi ťažko. Boli však skromní a pracovití a dokázali si navzájom 

pomáhať. Živili sa poľnohospodárstvom a rozvíjali postupne remeslá – hrnčiarstvo, rezbárstvo, 

krajčírstvo a obuvníctvo.  

Obci sa v minulosti nevyhli mnohé dejinné udalosti, ktoré značne postihli i tak biedne 

obyvateľstvo, ako turecké plienenie, vypálenie obce, kurucké vojny, cholera a rekatolizácia. 

Väčší rozmach dosiahli Prašice v 2. polovici 18. storočia vďaka reformám Márie Terézie a 

Jozefa II. Po II. sv. vojne sa obec výrazne zmenila a stala sa modernou. 

 

 

5.7 Pamiatky  

 

 Kostol sv. Jakuba    
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 Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie  

  
 
 

 Trojičný morový stĺp s klasicistickým súsoším z 19. storočia 

  
 
 

 Klasické prícestné plastiky z 19. storočia 
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 Pomník sv. Jána Nepomuckého 

 
 
 

 Pomník obetiam I. a II. svetovej vojny 
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 Socha sv. Vendelína 

 
 

 

 Socha sv. Floriána 
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 Pamätník padlým v SNP 

 
 
 

 Lovecký zámok – kaštieľ 

 
 

 

 

5.8 Významné osobnosti obce 

 

 Beňadik Prašický – žil v 15. - 16. storočí, prvý známy príslušník zemianskej rodiny 

z Prašíc 

 

 Dr. Viliam Vragassy – 1. známy obecný lekár   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eugen Vragassy – lekárnik (1907) 
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 MUDr. Anton Godál CSc. – primár Onkologického ústavu v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. art. Ľubomír Paulovič – herec a režisér 

 

 
 

 Zdenka Laciková – poetka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adela Faičová – poetka 

 

 Božena Matejovičová – poetka 

 

 RSDr. Vladimír Faič – poslanec Národnej rady SR, predseda Zboru poradcov predsedu 

vlády SR  
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  
 

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  
 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: Základná škola s materskou 

školou Prašice. 

       

  

6.2.  Zdravotníctvo 
 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje Zdravotné stredisko na ul. 1. mája 87. V 

obvodnom stredisku sa nachádzajú tieto ambulancie: 

- praktický lekár pre dospelých 

- praktický lekár pre deti a dorast 

- súkromná zubná ambulancia 

- súkromná zubná technika - laborant 

V obci Prašice sa nachádza aj súkromná lekáreň Anima na ul. 1. mája 87, a od roku 2005 je 

zriadená stanica záchrannej služby a zásahového územia. Sídlo ústredne je umiestnené na ul. 1. 

mája 209.   

   

 

6.3.  Sociálne zabezpečenie 
 

Sociálne služby v obci zabezpečuje: „MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb, 

ktorého zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. 

Obec poskytuje opatrovateľskú službu opatrovaním v domácnosti na základe zmluvy s 

občianskym združením Spokojnosť Topoľčany. 

 

 

6.4.  Kultúra 

 

Spoločenský a kultúrny život v obci je zabezpečovaný kultúrnymi a spoločenskými 

akciami, ktoré obec organizuje v Kultúrnom dome, na futbalovom štadióne, v rekreačnej 

oblasti Duchonka (veľká pláž, ATC), v obecnej knižnici. Medzi každoročné kultúrne akcie 

patria: Ples priateľov, Pochovávanie basy, Deň ľudových majstrov, Stavanie mája, Deň detí, 

Hody, Úcta k starším v mesiaci október, Mikuláš, Vianočné posedenie s občanmi. 

Uskutočnenie kultúrnych  podujatí v roku 2020 nebolo možné realizovať v takej veľkej miere, 

ako tomu bolo v minulosti, a to z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 a dodržiavania 

epidemiologických opatrení nariadených vládou SR.  

 

 

6.5.  Hospodárstvo  

 

Služby v obci poskytujú: 

 

 Slovenská pošta: nachádza sa na ul. 1. mája 150. 

 Občerstvenie:   

- pohostinstvo a reštaurácia Martin Petrus 
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- pohostinstvo u Draka 

- Bc. Lukáš Urminský – BAR BURGER 

- pizzeria Pizza - Jolly, Peter Lacika 

 Rôzne iné predajne a služby:  

V obci sa nachádzajú: 

- predajne potravín COOP Jednota, s. d. - 1 predajňa a 1 supermarket 

- predajňa potravín p. Ivan Paluš 

- pekáreň p. Ľuboš Bahna /ĽUBA PEK/ 

- Jana Bobocká – CARAMELLA – cukrárenská výroba 

- predajňa rozličného tovaru – spoločnosť DOBA 

- spoločnosť Fa Discovery Zuzana – výroba a predaj športových trofejí a pohárov 

- Ginet, Patrik Ondrejka – poskytovanie služieb v oblasti internetu a výpočtovej techniky 

- predajňa rozličného tovaru Miksík /Peter Herda/ 

- Iveta Chmelárová – kvetinárstvo 

- Lukáš Michalka – fitness centrum 

- autodielňa Pavol Lacika & syn – servis automobilov 

- kamenárska výroba Július Lacika – výroba kameninových výrobkov 

- Mustafa Aliji – výroba a predaj zmrzliny 

- kadernícky salón EVA /Eva Líšková/ – dámske, pánske a detské kaderníctvo 

- spoločnosť Gold Trade Mário Šípoš – výroba, výkup a oprava zlatníckych a šperkárskych 

predmetov 

- spoločnosť GREVAN, s. r. o. - inštalatérske práce, plyn, voda, kúrenie, zámočníctvo, výroba 

plotov, brán, mreží. Stavebné remeselné práce, obklady, dlažby, sádrokartonáž, rekonštrukčné 

práce bytových priestorov 

- Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice – poľnohospodárska činnosť 

- Jednota klubu dôchodcov Prašice 

- Peter Grežďo /PEGA/ – vývoz tekutého odpadu 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2020. Obec v roku 2020 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. Bežný rozpočet bol zostavený 

ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019 uznesením č. 

116/2019.  

Bol zmenený devätnásťkrát: 

RO č.:  Dátum zmeny:     Uznesenie č.: Schválené, dňa: 

I/2020  31.01.2020         128/2020  starosta, na vedomie OZ dňa 26.02.2020 

II/2020  26.02.2020         128/2020  OZ dňa 26.02.2020 

III/2020 16.03.2020          144/2020  starosta, na vedomie OZ dňa 15.04.2020 

IV/2020 31.03.2020         144/2020  starosta, na vedomie OZ dňa 15.04.2020 

V/2020 14.04.2020          151/2020  starosta, na vedomie OZ dňa 25.06.2020 

VI/2020 04.05.2020         151/2020  starosta, na vedomie OZ dňa 25.06.2020  

VII/2020 02.06.2020         151/2020  starosta, na vedomie OZ dňa 25.06.2020 
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VIII/2020 25.06.2020         151/2020  OZ dňa 25.06.2020 

IX/2020 17.08.2020          171/2020  starosta, na vedomie OZ dňa 26.08.2020 

X/2020 26.08.2020          171/2020  OZ dňa 26.08.2020 

XI/2020 23.09.2020          189/2020  starosta, na vedomie OZ dňa 07.10.2020 

XII/2020 07.10.2020          190/2020  OZ dňa 07.10.2020 

XIII/2020 07.10.2020          191/2020  OZ dňa 07.10.2020 

XIV/2020 26.10.2020          207/2020  starosta, na vedomie OZ dňa 19.11.2020 

XV/2020 19.11.2020          208/2020  OZ dňa 19.11.2020 

XVI/2020 30.11.2020          221/2020  starosta, na vedomie OZ dňa 16.12.2020 

XVII/2020 16.12.2020          222/2020  OZ dňa 16.12.2020 

XVIII/2020 21.12.2020          233/2021  starosta, na vedomie OZ dňa 28.01.2021 

XIX/2020 28.12.2020          233/2021  starosta, na vedomie OZ dňa 28.01.2021 

 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 1.877.755,00 2.303.725,00 2.297.165,58 99,72% 

z toho :     

Bežné príjmy 1.753.105,00 1.815.695,00 1.814.046,16 99,91% 

Kapitálové príjmy 0,00 61.175,00 61.169,12 99,99% 

Finančné príjmy 21.085,00 321.035,00 316.130,98 98,47% 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou - bežné 
103.425,00 104.620,00 104.619,76 100,00% 

Príjmy RO s právnou  

subjektivitou - finančné 
140,00 1.200,00 1.199,56 99,96% 

Výdavky celkom 1.877.755,00 2.183.240,00 2.170.699,05 99,43% 

z toho :     

Bežné výdavky 672.395,00 669.860,00 663.581,39 99,06% 

Kapitálové výdavky 56.980,00 385.235,00 376.192,56 97,65% 

Finančné výdavky 69.875,00 72.875,00 75.663,46 103,83% 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou - bežné 
1.078.505,00 1.049.035,00 1.049.026,98 100,00% 

Výdavky RO s právnou 

subjektivitou - kapitálové 
0,00 6.235,00 6.234,66 100,00% 

Rozpočet obce  0,00 +120.485,00 +126.466,53  

 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020   

Hospodárenie obce 
Skutočnosť k 31.12.2020 

v EUR 

Bežné príjmy spolu 1.918.665,92 

z toho: bežné príjmy obce 1.814.046,16 

            bežné príjmy RO  104.619,76 

Bežné výdavky spolu 1.712.608,37 

z toho: bežné výdavky obce 663.581,39 

            bežné výdavky RO  1.049.026,98 
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Bežný rozpočet - prebytok +206.057,55 

Kapitálové príjmy spolu 61.169,12 

z toho: kapitálové príjmy obce 61.169,12 

            kapitálové príjmy RO  0,00 

Kapitálové výdavky spolu 382.427,22 

z toho: kapitálové výdavky obce 376.192,56 

            kapitálové výdavky RO 6.234,66 

Kapitálový rozpočet - schodok -321.258,10 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -115.200,55 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku -11.073,78 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -126.274,33 

Príjmové finančné operácie spolu 313.337,54 

z toho: PFO obce s výnimkou cudzích prostriedkov* 312.137,98 

            PFO RO s výnimkou cudzích prostriedkov 1.199,56 

Výdavkové finančné operácie spolu 72.866,46 

z toho: VFO obce s výnimkou cudzích prostriedkov** 72.866,46 

            VFO RO s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 

Rozdiel finančných operácií - prebytok +240.471,08 

PRÍJMY SPOLU 2.293.172,58 

VÝDAVKY SPOLU 2.167.902,05 

Hospodárenie obce  +125.270,53 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku (nevyčerpaný bežný 

transfer na dopravné pre žiakov ZŠ + nevyčerpané prostriedky 

fondu prevádzky, údržby a opráv + nevyčerpané prostriedky 

školského stravovania na stravné a réžiu) 

11.073,78 

Upravené hospodárenie obce +114.196,75 

 

 

*Obec Prašice mala k 31.12.2020 skutočné čerpanie príjmových finančných operácií vo výške 

316.130,98 EUR. Z tejto sumy na tvorbu výsledku hospodárenia boli vylúčené cudzie finančné 

prostriedky vo výške 3.993,00 EUR /prijatá finančná zábezpeka od nájomcov nájomných 

bytov/. 

   

**Obec Prašice mala k 31.12.2020 skutočné čerpanie výdavkových finančných operácií vo 

výške 75.663,46 EUR. Z tejto sumy na tvorbu výsledku hospodárenia boli vylúčené cudzie 

finančné prostriedky vo výške 2.797,00 EUR /vrátená finančná zábezpeka nájomcom 

nájomných bytov/. 
 
 

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

  

 Schodok rozpočtu v sume 115.200,55 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 štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov v sume 

11.073,78 EUR, t. j. celkom vo výške 126.274,33 EUR bol v rozpočtovom roku 2020 

vysporiadaný nasledovne: 

- z prebytku finančných operácií vo výške 126.274,33 EUR.  
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 Schodok rozpočtu 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 sa upravuje – zvyšuje o 11.073,78 EUR: 

a) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky 

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1.035,17 EUR, a to na: 

- prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ) 

v sume 1.035,17 EUR; 

b) 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 v sume 157,49 EUR (RO), 

c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 

18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v znení neskorších predpisov v sume 9.881,12 EUR;  

 

 Zostatok finančných operácií (prebytok) podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /znížený o finančné zábezpeky vo výške 

1.196,00 EUR/ v sume 114.196,75 EUR navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu vo výške 114.196,75 EUR. 

 

 

7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023      

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 2.297.165,58 1.905.165,00 1.989.640,00 2.005.060,00 

z toho :     

Bežné príjmy 1.814.046,16 1.811.910,00 1.892.830,00 1.904.765,00 

Kapitálové príjmy 61.169,12 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 316.130,98 3.310,00 3.000,00 3.000,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou - bežné 
104.619,76 89.945,00 93.710,00 97.195,00 

Príjmy RO s právnou 

subjektivitou - finančné 
1.199,56 100,00 100,00 100,00 

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 2.170.699,05 1.905.165,00 1.989.640,00 2.005.060,00 

z toho :     

Bežné výdavky 663.581,39 723.185,00 691.935,00 707.550,00 

Kapitálové 

výdavky 

376.192,56 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 75.663,46 88.425,00 84.515,00 80.610,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou – bežné 
1.049.026,98 1.091.555,00 1.198.190,00 1.204.900,00 

Výdavky RO s právnou 

subjektivitou – kapitál. 
6.234,66 2.000,00 15.000,00 12.000,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok 

 

8.1. Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Predpoklad 

na  rok 2021 

 (netto) (netto) (netto) (netto) 

Majetok spolu 7.918.765,23 7.989.235,32 7.979.876,38 8.468.282,47 

Neobežný majetok spolu 6.908.481,84 7.033.735,55 6.882.173,76 7.545.392,47 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 20.382,67 20.382,67 19.000,00 

Dlhodobý hmotný majetok 6.513.089,37 6.617.960,41 6.466.398,62 7.131.000,00 

Dlhodobý finančný majetok 395.392,47 395.392,47 395.392,47 395.392,47 

Obežný majetok spolu 1.006.911,04 952.027,96 1.093.022,01 919.500,00 

z toho :     

Zásoby 939,61 1.893,85 2.891,18 1.000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 681.036,07 641.045,64 763.044,12 695.000,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  33.575,92 24.232,54 25.072,03 33.500,00 

Finančné účty  291.359,44 284.855,93 302.014,68 190.000,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  3.372,35 3.471,81 4.680,61 3.390,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Predpoklad 

na  rok 2021 

 (netto) (netto) (netto) (netto) 

Majetok spolu 8.000.749,92 8.081.114,32 8.082.922,15 8.523.642,47 

Neobežný majetok spolu 7.603.895,69 7.687.052,27 7.659.355,61 8.225.392,47 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 20.382,67 20.382,67 19.000,00 

Dlhodobý hmotný majetok 7.208.503,22 7.271.277,13 7.243.580,47 7.811.000,00 

Dlhodobý finančný majetok 395.392,47 395.392,47 395.392,47 395.392,47 

Obežný majetok spolu 392.435,81 388.420,52 417.355,22 293.750,00 

z toho :     
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Zásoby 2.427,66 2.231,18 5.393,66 3.000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 749,07 749,07 749,07 750,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  40.729,73 33.281,23 33.431,01 41.500,00 

Finančné účty  348.529,35 352.159,04 377.781,48 248.500,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  4.418,42 5.641,53 6.211,32 4.500,00 

 

8.2. Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Predpoklad 

na  rok 2021 

 (netto) (netto) (netto) (netto) 

Vlastné imanie a záväzky spolu 7.918.765,23 7.989.235,32 7.979.876,38 8.468.282,47 

Vlastné imanie  3.960.559,71 4.049.936,79 4.136.154,74 4.200.795,00 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  3.960.559,71 4.049.936,79 4.136.154,74 4.200.795,00 

Záväzky 1.178.083,03 1.155.575,27 1.249.692,61 1.099.850,00 

z toho :     

Rezervy  2.200,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 645,37 6.531,97 1.035,17 650,00 

Dlhodobé záväzky 943.208,40 894.288,42 845.173,95 899.920,00 

Krátkodobé záväzky 79.627,38 127.988,28 100.442,39 85.000,00 

Bankové úvery a výpomoci 152.401,88 124.486,60 300.761,10 112.000,00 

Časové rozlíšenie 2.780.122,49 2.783.723,26 2.594.029,03 3.167.637,47 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Predpoklad 

na  rok 2021 

 (netto) (netto) (netto) (netto) 

Vlastné imanie a záväzky spolu 8.000.749,92 8.081.114,32 8.082.922,15 8.523.642,47 

Vlastné imanie  3.954.492,01 4.041.145,11 4.131.582,69 4.180.795,00 

z toho :     
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Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  3.954.492,01 4.041.145,11 4.131.582,69 4.180.795,00 

Záväzky 1.244.742,63 1.234.778,58 1.336.832,10 1.165.650,00 

z toho :     

Rezervy  6.161,00 9.572,00 9.389,00 6.200,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 645,37 6.531,97 1.035,17 650,00 

Dlhodobé záväzky 945.025,47 896.548,99 846.687,07 901.800,00 

Krátkodobé záväzky 140.508,91 197.639,02 178.959,76 145.000,00 

Bankové úvery a výpomoci 152.401,88 124.486,60 300.761,10 112.000,00 

Časové rozlíšenie 2.801.515,28 2.805.190,63 2.614.507,36 3.177.197,47 

 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 

 Významné prírastky, úbytky a predaje majetku 
 
 

Účet 021 – Stavby 

 KÚJ na účte 02101 – Stavby v r. 2020 vykazovala prírastky v celkovej hodnote 

469.565,85 EUR: 
1. plynová prípojka do kabín OFK v hodnote 4.580,99 EUR;  

2. rekonštrukcia ČOV technológie v hodnote 13.288,80 EUR; 

3. stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice v hodnote 27.368,32 EUR; 

4. rekonštrukcia plynovej prípojky v Základnej škole v hodnote 17.703,19 EUR; 

5. rekonštrukcia kotolne v Základnej škole v hodnote 143.917,79 EUR; 

6. rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci v hodnote 214.071,42 EUR; 

7. chodník pre peších a lávka cez potok na ul. Nemečkovská v hodnote 48.635,34 EUR; 

 KÚJ na účte 02101 – Stavby v r. 2020 vykazovala úbytky v celkovej hodnote 

161.620,98 EUR: 

1. delimitácia plynovej prípojky v ZŠ Základnej škole v hodnote 17.703,19 EUR /zverenie 

majetku do správy ZŠ na základe protokolu o zverení do správy zo dňa 20.11.2020/; 

2. delimitácia rekonštrukcie kotolne v ZŠ Základnej škole v hodnote 143.917,79 EUR 

/zverenie majetku do správy ZŠ na základe protokolu o zverení do správy zo dňa 

02.03.2020/; 

 

Účet 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

 KÚJ na účte 02201 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v r. 2020 

vykazovala prírastky v celkovej hodnote 14.463,66 EUR: 

1. dobudovanie kamerového systému v obci v hodnote 8.229,00 EUR; 

2. nákup univerzálneho robota RM4 do školskej jedálne v hodnote 6.234,66 EUR; 

 KÚJ na účte 02201 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v r. 2020 

vykazovala úbytky v celkovej hodnote 1.600,65 EUR: 

1. vyradenie nefunkčného majetku /bunky v ATC Duchonka/  v hodnote 812,03 EUR 

/podrobný rozpis vyradeného majetku je uvedený vo vyraďovacom protokole/;  

2. vyradenie nefunkčného majetku /tlačiareň HP/ v hodnote 788,62 EUR; 
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Účet 031 – Pozemky 

 KÚJ na účte 03101 – Pozemky v r. 2020 vykazovala úbytky v celkovej hodnote 

14.581,00 EUR: 
1. predaj pozemkov v okolí chát v rekreačnej oblasti Duchonka v hodnote 14.581,00 EUR; 

 

Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 

 KÚJ na účte 042 – Obstaranie DHM v r. 2020 vykazovala prírastky v celkovej 

hodnote 348.736,05 EUR: 

1. Chodník pre peších a lávka cez potok na ul. Nemečkovská v hodnote 48.618,35 EUR 

2. Rekonštrukcia technologického vybavenia ČOV v hodnote 13.288,80 EUR 

3. Dobudovanie kamerového systému v obci v hodnote 8.229,00 EUR 

4. Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ v hodnote 1.140,00 EUR 

5. Rekonštrukcia – stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice v hodnote 26.768,32 EUR 

6. Modernizácia technického vybavenia učební v ZŠ v hodnote 8.887,68 EUR  

7. Plynová prípojka pre šatne OFK v hodnote 3.794,63 EUR 

8. Rekonštrukcia plynovej prípojky v Základnej škole v hodnote 17.703,19 EUR 

9. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci v hodnote 214.071,42 EUR 

10. Nákup univerzálneho robota RM4 do školskej jedálne v hodnote 6.234,66 EUR 

 

 KÚJ na účte 042 – Obstaranie DHM v r. 2020 vykazovala úbytky v celkovej hodnote 

340.111,72 EUR: 

1. Chodník pre peších a lávka cez potok na ul. Nemečkovská v hodnote 48.635,34 EUR – 

zaradenie na účet 021 

2. Rekonštrukcia technologického vybavenia ČOV v hodnote 13.288,80 EUR – zaradenie 

na účet 021 

3. Dobudovanie kamerového systému v obci v hodnote 8.229,00 EUR – zaradenie na účet 

022 

4. Rekonštrukcia – stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice v hodnote 27.368,32 EUR – 

zaradenie na účet 021 

5. Plynová prípojka pre šatne OFK v hodnote 4.580,99 EUR - zaradenie na účet 021 

6. Rekonštrukcia plynovej prípojky v Základnej škole v hodnote 17.703,19 EUR – 

zaradenie na účet 021 

7. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci v hodnote 214.071,42 EUR – zaradenie na 

účet 021  

8. Nákup univerzálneho robota RM4 do školskej jedálne v hodnote 6.234,66 EUR – 

zaradenie na účet 022 

 

 

 KÚJ na účtoch oprávok k DNM a DHM účtovala mesačné odpisy k príslušným 

druhom majetku.     

 KÚJ netvorila opravné položky k DNM a DHM.  
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8.3. Pohľadávky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2019 

Zostatok 

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   23.694,67 23.387,74 

Pohľadávky po lehote splatnosti   20.455,57 18.091,25 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2019 

Zostatok 

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   32.743,36 31.746,72 

Pohľadávky po lehote splatnosti   537,87 1.684,29 

 

 

8.4. Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2019 

Zostatok 

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   976.960,19 941.935,46 

Záväzky po lehote splatnosti   45.316,51 3.680,88 

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2019 

Zostatok 

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   1.048.871,50 1.021.965,95 

Záväzky po lehote splatnosti   45.316,51 3.680,88 

 

 

8.5. Bankové úvery a výpomoci 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Bankové úvery a výpomoci Zostatok 

k 31.12 2019 

Zostatok 

k 31.12 2020 

Bankové úvery dlhodobé (461)   103.543,03 279.845,91 

Bankové úvery krátkodobé (461)     20.943,57 20.915,19 

Ostatné finančné výpomoci   0,00 0,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Bankové úvery a výpomoci Zostatok 

k 31.12 2019 

Zostatok 

k 31.12 2020 

Bankové úvery dlhodobé (461)     103.543,03 279.845,91 



 27 

Bankové úvery krátkodobé (461)     20.943,57 20.915,19 

Ostatné finančné výpomoci   0,00 0,00 

 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 

 

 Nárast a pokles pohľadávok 

 

Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má materská účtovná jednotka – 

Obec Prašice a to hlavne: 

– ostatné pohľadávky 2.712,33 € (pohľadávky z nájmu za nájomné bytové domy).  

– pohľadávky z nedaňových príjmov obcí 19.134,63 € (prenájom nebytových a bytových 

priestorov, predaj majetku, poplatok za vývoz komunálneho odpadu, refakturácie energií, 

stočné). 

– pohľadávky z daňových príjmov obcí 3.225,07 € (najvyšší podiel na daňových 

pohľadávkach majú pohľadávky za daň z nehnuteľností a daň za ubytovanie). 

Významný podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má aj dcérska účtovná jednotka 

– ZŠ s MŠ a to hlavne: 

– ostatné pohľadávky 4.452,68 € (preplatok plynu a elektrickej energie za r. 2020, stravné za 

žiakov a ostatných stravníkov za 12/2020).  

– iné pohľadávky 3.906,30 € (pohľadávky voči MPC za mzdy a odvody k projektu POP II za 

mesiac 12/2020). 

 

K pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti, bola 

vytvorená opravná položka vo výške 15.896,17 EUR k nedaňovým pohľadávkam a 510,79 

EUR k daňovým pohľadávkam.  

 

 

 Nárast a pokles záväzkov 

 

Najvýznamnejšou položkou dlhodobých záväzkov sú prijaté úvery zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania, ktoré sú k 31.12.2020 vykázané vo výške 806.252,27 EUR (k 31.12.2019 vo 

výške 855.967,03 EUR).  Významnou položkou v dlhodobých záväzkoch je aj zábezpeka 

prijatá od nájomcov nájomných bytov, ktorá je k 31.12.2020 vo výške 36.262,80 EUR (k 

31.12.2019 vo výške 36.062,80 EUR).  

Medzi dlhodobé záväzky patria záväzky zo sociálneho fondu vo výške 4.172,00 EUR. 

 

Najvýznamnejšou položkou krátkodobých záväzkov sú: 

 záväzky voči dodávateľom, ktoré sú k 31.12.2020 vykázané vo výške 15.331,37 EUR 

(k 31.12.2019 vo výške 51.584,89 EUR); 

 prijaté preddavky, ktoré sú k 31.12.2020 vykázané vo výške 3.299,51 EUR (k 

31.12.2019 vo výške 6.217,71 EUR); 

 ostatné záväzky – úver ŠFRB krátkodobý (istina a úrok), ktoré sú k 31.12.2020 

vykázané vo výške 50.124,10 EUR (k 31.12.2019 vo výške 49.575,40 EUR); 

 iné záväzky za poistenie majetku vo výške 1.858,15 EUR, za členské príspevky vo 

výške 718,41 EUR, zrážky zamestnancom vo výške 1.826,90 EUR; za stočné 
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v nájomných bytoch vo výške 2.433,60 EUR; za elektrickú energiu v nájomných bytoch 

vo výške 278,73 EUR; záväzky voči zamestnancom vo výške 44.431,82 EUR;     

 záväzky voči zamestnancom vo výške 13.313,25 EUR (mzdy za 12/2020); 

 zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 36.729,40 EUR 

(mzdy za 12/2020); 

 záväzky voči Daňovému úradu – ostatné priame dane vo výške 8.614,52 EUR 

(mzdy za 12/2020). 

 

 

 Bankové úvery a výpomoci 

 

Obec použila finančné prostriedky z bankových úverov na spolufinancovanie investičných 

akcií – výstavba nájomných bytových domov, rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 

/úver prijatý v roku 2020/. Úverové zmluvy Obec uzatvorila s Prima bankou, a. s.. 

Obec svoje úvery eviduje ako bankové úvery dlhodobé k 31.12.2020 vo výške 279.845,91 

EUR (3 aktívne úverové zmluvy s Prima bankou na výstavbu 7 BJ, 8+8 BJ a rekonštrukciu 

miestnych komunikácií v obci) a bežné bankové úvery k 31.12.2020 vo výške 20.915,19 EUR 

(2 aktívne úverové zmluvy s Prima bankou na výstavbu 7 BJ, 8+8 BJ).  

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Náklady 1.240.847,20 1.332.826,89 1.326.539,27 1.255.030,00 

50 – Spotrebované nákupy 80.444,32 77.177,68 83.025,66 83.000,00 

51 – Služby 125.195,89 181.653,84 164.101,83 135.000,00 

52 – Osobné náklady 272.509,18 291.581,65 304.310,21 280.000,00 

53 – Dane a  poplatky 4.560,28 6.781,95 12.072,42 4.500,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

25.366,21 29.571,40 31.316,65 22.500,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

354.806,69 343.920,05 321.989,90 365.000,00 

56 – Finančné náklady 22.773,16 21.070,23 21.126,89 25.000,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

355.171,43 381.027,88 388.591,76 340.000,00 

59 – Dane z príjmov 20,04 42,21 3,95 30,00 

Výnosy 1.363.212,04 1.422.203,97 1.412.757,22 1.387.920,00 
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60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

14.174,40 15.640,48 13.903,05 15.000,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 2.187,76 537,96 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

884.934,99 946.076,16 953.982,98 930.000,00 

64 – Ostatné výnosy 166.915,42 153.387,67 156.996,69 145.000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

2.226,66 2.229,25 5.840,46 2.300,00 

66 – Finančné výnosy 105,74 222,44 20,85 120,00 

67 – Mimoriadne výnosy 491,92 296,80 742,00 500,00 

68 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v štátnych RO a PO 

0,00 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

294.362,91 302.163,41 280.733,23 295.000,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

122.364,84 89.377,08 86.217,95 132.890,00 

 

6. Výnosy      1.412.757,22 EUR 

5. Náklady (bez účtu 591)    1.326.535,32 EUR 

Výsledok hospodárenia pred zdanením    + 86.221,90 EUR 

591 – Splatná daň z príjmov        3,95 EUR 

Účtovný výsledok hospodárenia (po zdanení)   + 86.217,95 EUR 

 

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2020 je vo výške:   + 86.217,95 EUR 

 

 

Nakoľko mala obec v roku 2020 vyššie výnosy ako náklady, vznikol kladný hospodársky 

výsledok v sume 86.217,95 EUR, ktorý bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov nasledovne: 

 

usporiadanie kladného výsledku hospodárenia:  431 / 428 

 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Náklady 1.791.454,99 1.967.042,31 2.046.290,58 1.837.730,00 

50 – Spotrebované nákupy 223.051,57 226.131,73 219.850,97 225.000,00 
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51 – Služby 147.901,25 207.286,54 187.999,76 160.000,00 

52 – Osobné náklady 932.126,52 1.048.888,88 1.167.035,37 950.000,00 

53 – Dane a  poplatky 4.610,28 6.781,95 12.072,42 4.700,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

44.136,93 46.888,70 41.498,14 42.000,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

395.002,31 388.006,54 371.290,43 410.000,00 

56 – Finančné náklady 23.621,29 21.334,43 21.988,42 26.000,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

20.984,80 21.681,33 24.551,12 20.000,00 

59 – Dane z príjmov 20,04 42,21 3,95 30,00 

Výnosy 1.909.776,03 2.053.695,41 2.136.728,16 1.935.470,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

117.258,13 114.999,74 82.737,23 118.500,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 2.187,76 537,96 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

884.274,59 945.415,76 952.095,38 929.350,00 

64 – Ostatné výnosy 172.377,93 156.870,67 159.005,44 150.500,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

6.368,55 6.190,25 13.132,46 6.500,00 

66 – Finančné výnosy 105,74 222,44 20,85 120,00 

67 – Mimoriadne výnosy 491,92 296,80 742,00 500,00 

68 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v štátnych RO a PO 

0,00 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

728.899,17 827.511,99 928.456,84 730.000,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

118.321,04 86.653,10 90.437,58 97.740,00 
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: 

 

Náklady: 

 Nárast nákladov oproti roku 2019 bol najviac zaznamenaný na týchto nákladových 

účtoch: 518 – ostatné služby (náklady na vývoz a uloženie odpadu, právne služby, 

náklady na externý manažment, opatrovateľskú službu,...), 52 – osobné náklady 

(zvýšenie platov zamestnancov vo verejnom sektore a pedagogických pracovníkov), 

538 – ostatné dane a poplatky (zákonný poplatok za uloženie odpadu), 541 – zostatková 

cena predaného DNM a DHM, 542 – predaný materiál (smetné nádoby), 546 – odpis 

pohľadávky, 568 – ostatné finančné náklady (poistenie majetku, poplatky banke), 586 – 

náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC subjektom mimo verejnej správy 

(transfery pre OFK Prašice, Kynologický klub, ARRIVA, sociálna výpomoc). 

     

 Pokles nákladov oproti roku 2019 bol najviac zaznamenaný na týchto nákladových 

účtoch: 501 – spotreba materiálu, 502 – spotreba energií, 511 – opravy a udržiavanie, 

548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (členské príspevky, príspevky na stravu), 

551 – odpisy DNM a DHM, 553 – tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 

(rezervy na odchodné, rezerva na audit), 558 – tvorba ostatných opravných položiek 

z prevádzkovej činnosti (tvorba OP k daňovým a nedaňovým pohľadávkam), 562 – 

úroky (pravidelné splátky úverov ŠFRB, Prima banky, SZRB a úrokov z úverov), 591 – 

splatná daň z príjmov. 

  

Výnosy: 

 Nárast výnosov oproti roku 2019 bol najviac zaznamenaný na týchto výnosových 

účtoch: 633 – výnosy z poplatkov (správne poplatky – matrika, stavebný úrad, rybárske 

lístky, evidencia obyvateľov, správny poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 

poplatok za tuhý komunálny odpad), 641 – tržby z predaja DNH a DHM (za predaj 

pozemkov), 642 – tržby z predaja materiálu (za predaj smetných nádob), 653 – 

zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti (rezerva na audit, na odchodné), 

658 – zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti, 672 – náhrady 

škôd (poistné plnenie za škodovú udalosť), 693 – výnosy samosprávy z bežných 

transferov zo ŠR a od iných subjektov VS (prenesený výkon štátnej správy, transfer od 

VÚC Nitra, voľby, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, transfer na testovanie občanov 

na COVID-19, transfer na dištančné vzdelávanie a navýšenie platov počas pandémie 

COVID-19,  transfer na nákup kníh od Fondu na podporu umenia).  

  
 Pokles výnosov oproti roku 2019 bol najviac zaznamenaný na týchto výnosových 

účtoch: 602 – tržby z predaja služieb (miestny rozhlas, stočné), 624 – aktivácia DHM 

(chodník a lávka cez potok na ul. Nemečkovská), 632 – daňové výnosy samosprávy 

(zníženie podielových daní – pandémia COVID-19), 645 – ostatné pokuty, penále 

a úroky z omeškania (pokuty za priestupky od občanov), 648 – ostatné výnosy 

z prevádzkovej činnosti (výnosy za prenájom nebytových priestorov, bytových 

priestorov, pozemkov, hrobových miest), 662 – úroky, 694 – výnosy z kapitálových 

transferov zo ŠR a od iných subjektov VS (odpisy majetku obstaraného z kapitálových 

transferov). 

 

Vývoj nákladov a výnosov počas r. 2020 vo veľkej miere ovplyvnila pandémia COVID-19. 

S ňou súviseli viaceré vynaložené náklady na testovanie občanov, nákup ochranných pomôcok, 
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rúšok, respirátorov, dezinfekčných prostriedkov, navýšenie platov pedagogických pracovníkov, 

nákup pomôcok na dištančné vzdelávanie. 

Pokles výnosov v dôsledku pandémie bol spôsobený najmä z prenájmu nebytových priestorov, 

a to z dôvodu zatvorenia a zákazu prevádzkovania ubytovacích zariadení a u poskytovateľov 

služieb.  

Pokles výnosov počas pandémie bol zaznamenaný aj v tržbách zo školného, keďže bola ZŠ 

s MŠ zatvorená, klesli tržby za réžiu v školskej jedálni z dôvodu presťahovania klientov 

zariadenia sociálnych služieb Môj domov Topoľčany z prevádzky Prašice do Topoľčian. 

Nárast výnosov bol vo forme prijatých transferov zo strany štátu na financovanie výdavkov 

vynaložených počas pandémie COVID-19 /na mzdy a odvody pre zamestnancov ZŠ s MŠ, na 

odmeny počas testovania občanov, na obstaranie ochranných pomôcok, dezinfekciu/.  

 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné bežné a kapitálové granty a 

transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 

Materiálno-technické vybavenie DHZ 

obce 

3.000,00 

ÚPSVaR Topoľčany Školstvo – hmotná núdza na stravu 

a školské potreby 

43.295,20 

Ministerstvo vnútra SR Odmena skladníka CO 359,96 

Fond na podporu 

umenia 

Nákup kníh do knižnice 2.000,00 

MH SR Dotácia na nájomné 1.040,25 

MV SR – OÚ 

Topoľčany 

COVID-19 – testovanie občanov 2.144,88 

Metodicko-pedagogické 

centrum Prešov 

Refundácia miezd a odvodov 

pedagógom ZŠ 

14.664,61 

VÚC Nitra, NSK Nákup workoutovej zostavy - šport 800,00 

VÚC Nitra, NSK Dni obce Prašice - kultúra 1.700,00 

VÚC Nitra, NSK Informačné tabule v ATC Duchonka – 

cestovný ruch 

1.800,00 

VÚC Nitra, NSK Šport – ZŠ s MŠ 1.000,00 

MV SR–OÚ Topoľčany REGOB – prenesený výkon ŠS 669,24 

MV SR-OÚ Topoľčany Matrika – prenesený výkon ŠS 7.240,37 

MV SR - OÚ Nitra, 

odbor školstva 

Normatívne a nenormatívne finančné 

prostriedky (mzdy a odvody, tovary a 

služby, dopravné, vzdelávacie 

poukazy, príspevok pre MŠ, deti zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, 

odchodné, dotácia na učebnice, mzdy 

a odvody pre asistenta učiteľa) 

632.390,00 

MV SR – OÚ Nitra, Životné prostredie - prenesený výkon 192,65 
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odbor ŽP 

MV SR – OÚ Nitra Spoločný stavebný úrad – prenesený 

výkon ŠS 

4.914,03 

MV SR – OÚ Nitra Pozemné komunikácie a cestná 

doprava – prenesený výkon ŠS 

145,42 

MV SR – OÚ 

Topoľčany 

Voľby do NR SR 1.948,28 

MV SR – OÚ 

Topoľčany 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 4.012,00 

MV SR – OÚ 

Topoľčany 

Register adries 35,60 

ÚPSVaR Topoľčany Školstvo – Podpora udržania 

zamestnanosti v MŠ 

18.445,58 

BEŽNÉ granty 

a transfery spolu: 

 741.798,07 

MV SR Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice 10.513,12 

KAPITÁL. granty 

a transfery spolu: 

 10.513,12 

CELKOM:  752.311,19 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Povinné 

zúčtovanie poskytnutých BT a KT bolo vykonané riadne v termínoch a za podmienok určených 

poskytovateľom. 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 05/2011 o podmienkach 

poskytovania dotácie z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom 

na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný 

účel, a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č. 142/2016 – poskytnutie finančných 

prostriedkov na financovanie záujmového vzdelávania detí: 

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

TJ - Obecný futbalový 

klub  

Rozvoj športu a telovýchovy 14.000,00 

Kynologický klub Výcvik a výchova psov – bežné 

výdavky 

7.250,00 

Kynologický klub Výcvik a výchova psov – kapitálové 

výdavky 

1.750,00 

CVČ pri ZŠ sv. Don 

Bosca, Topoľčany 

Záujmové vzdelávanie detí 24,00 

CVČ pri ZŠ sv. 

Ladislava, Topoľčany 

Záujmové vzdelávanie detí 96,00 

CVČ pri ZŠ Gogoľova, 

Topoľčany 

Záujmové vzdelávanie detí 90,00 

CELKOM:  23.210,00 
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K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 

05/2011 o dotáciách a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č. 142/2016. 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

 

a) Ochrana pred požiarmi – 03.2.0: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice vo výške 26.768,32 EUR. 

 

b) Cestná doprava – 04.5.1: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu – chodník a lávka cez potok na MK 

Nemečkovská vo výške 79,39 EUR; 

- realizácia nových stavieb – chodník a lávka cez potok na MK Nemečkovská vo výške 

48.001,00 EUR; 

- rekonštrukcia a modernizácia – miestne komunikácie v obci vo výške 214.071,42 EUR. 

 

c) Nakladanie s odpadovými vodami – 05.2.0: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- rekonštrukcia a modernizácia – technologické vybavenie ČOV vo výške 13.288,80 

EUR. 

 

d) Rozvoj obcí – 06.2.0: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- nákup softvéru – modernizácia učební v ZŠ vo výške 16.701,79 EUR; 

- nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení – kamerový systém v obci vo výške 

8.229,00 EUR;  
- prípravná a projektová dokumentácia – ústredné kúrenie v ZŠ, energetické hodnotenie 

vo výške 1.140,00 EUR; 

- realizácia nových stavieb – plynová prípojka do kabín OFK vo výške 3.794,63 EUR; 

- rekonštrukcia a modernizácia – plynová prípojka do telocvične ZŠ vo výške 17.703,19 

EUR; 

- rekonštrukcia a modernizácia – modernizácia učební v ZŠ vo výške 24.665,02 EUR. 

 

e) Vzdelávanie – Školská jedáleň – 09.6.0.1: 

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – nákup univerzálneho robota 

RM4 vo výške 6.234,66 EUR. 

 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

Obec v nasledujúcich rokoch plánuje dobudovať ďalšie etapy kanalizácie; rekonštrukciu 

kultúrneho domu; vybudovanie parkoviska pred Domom smútku; rekonštrukciu autobusových 

zastávok; rekonštrukciu spevnenej plochy okolia areálu Základnej školy a s tým spojené 

odstránenie stromov v tomto areály, ktorých kmene poškodili spevnenú asfaltovú plochu; 
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rekonštrukciu miestnych komunikácií a to najmä ulíc Mlynská, Nemečkovská, Okšov Mlyn; 

odvodnenie dažďových vôd vybudovaním záchytných poldrov na poliach; obstaranie sochy sv. 

Vendelína; modernizáciu technického vybavenia učební v Základnej škole; rekonštrukciu a 

modernizáciu verejného osvetlenia; rekonštrukciu ústredného kúrenia v Základnej škole; 

prístavbu – rozšírenie priestorov Materskej školy; likvidáciu skládok odpadu v obci a jej okolí.   

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

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

Obec nie je vystavená žiadnym rizikám, ktoré by mohli ohroziť finančný vývoj obce. 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Katarína Bruchatá   Schválila: Erika Nemešová 

 

 

V Prašiciach, dňa 10.11.2021. 

 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  


