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1. Úvodné slovo starostu obce        

Vzhľadom na ukončenie rozpočtového, „pandemického-covidového roka 2020“, je potrebné si 

opäť pripomenúť projekty programovacieho   obdobia z EÚ fondov 2014-2020 a  štátneho 

rozpočtu SR, (čerpanie zdrojov bude možné ešte 2 roky t.j. do 31.12.2022), ktoré sme sa snažili 

spolu so zástupcom starostu Ing. Jakubíkom opätovne pripaviť tak ako minulý rok a podať žiadosti 

o NFP, lebo bez dotácií nie je možné zabezpečiť rozvoj obce a tiež existenciu základnej školy. 

Poznámka: žiaľ bežné rozpočty obcí do 500 obyvateľov sú nastavené, určené len na chod 

samospráv a základnú údržbu, resp. v roku 2020 došlo aj k výpadku podielových daní.  

V tomto finančne ťažkom „ Covidovom roku 2020“ sa nám len čiastočne podaril (viď. pozri na 

porovnanie správa z roku 2019) projekt Dostavba hasičskej garáže s poskytnutou dotáciou z  

Ministerstva vnútra SR, ktorá bola dokončená v 1/2020.  

Žiaľ všetky ostatné projekty (vidˇ. správa z r. 2019) sú z dôvodu pandemickej situácie v konaní, 

prerušené, resp. zrušené !!! 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:    Obec Slopná                                     

Sídlo:    Slopná 159 

IČO:    00692361 

Štatutárny orgán obce: starosta obce 

Telefón:   042/4353162, 0911 873 982 

E-mail:   obec@slopna.sk, obec.slopna@gmail.com 

Webová stránka:   www.slopna.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:   Štefan Hrenák, Ing. 

Zástupca starostu obce: Pavol Jakubík, Ing. 

Hlavný kontrolór obce: Viera Michálková 

Obecné zastupiteľstvo: Igor Haviar 

    Štefan Haviar 

    Juraj Hrenák, Ing. 

    Pavol Jakubík, Ing. 

              Jozef Michálek 

Komisie: 

- komisia na ochranu verejného záujmu – Jozef Michálek – predseda 

             Igor Haviar – člen 

             Pavol Jakubík, Ing. - člen  

 

Obecný úrad:           Ľubica Hlaváčová – referentka 

            Oľga Michálková – účtovníčka 

 

Základná škola:         Marianna Rizikyová, Mgr. – riaditeľka ZŠ 

           Daniela Ďuricová, Mgr. – učiteľka ZŠ 

           Dominika Šaržíková, Mgr. – vychovávateľka ŠKD 

           Mária Hrenáková – prevádzkový pracovník ObU, ZŠ 

  

mailto:obec@slopna.sk
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Rozpočtové organizácie obce : nemá zriadené  

Príspevkové organizácie : nemá zriadené 

Neziskové organizácie založené obcou: nemá založené   

Obchodné spoločnosti založené obcou : nemá založené 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce 

Vízie obce 

Ciele obce 

Viď. : www.slopna.sk - PHSR obce Slopná 2015-2025 

 

5. Základná charakteristika obce  

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

zákona č. 369/1990 Zb. z. n. p.  PO,  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 je súčasťou Strážovských vrchov, leží v Pružinskej doline. Prírodnou osou územia je 

potok Slopňanka, ktorý preteká stredom obce. Tento sa na severe vlieva do rieky Pružinka, 

ktorá tvorí severnú hranicu katastrálneho územia obce. Na južnej hranici sa týči Ostrá 

Malenica, druhý najvyšší vrch Strážovských vrchov.  Geograficky je začlenená do okresu 

Považská Bystrica, Trenčiansky kraj.   
Susedné obce : Dolný Lieskov, Trstie , Visolaje, Beluša  

Celková rozloha obce : 764 ha 7,64 km2 

Nadmorská výška : stred obce leží 317 m n.m., najnižšia poloha dosahuje 295 m n.m., 

najvyššia poloha 909 m n.m. 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : 63,35 obyvateľov/km2 

Národnostná štruktúra : obyvatelia obce sú slovenskej národnosti 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevažne rímsko-katolíci 

Vývoj počtu obyvateľov : 

K 1.1.2020 – 479 obyvateľov, stav k 31.12.2020 – 484 obyvateľov 

Narodených detí -                        4 

Prihlásených na TP -                  10 

Odhlásených z TP -                      2 

Zomrelí                                         7  
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5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : k 31.12.2020 bolo evidovaných na ÚPSVaR Pov. Bystrici 15 

nezamestnaných, z toho sú 2 absolventi. 

Nezamestnanosť v okrese : 6,61% 

Vývoj nezamestnanosti : k 31.12.2020 je o 7 nezamestnaných viac ako k 31.12.2019, 

nezamestnanosť v obci stúpla predovšetkým z dôvodu pandémie COVID-19. 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce : na erbe je zobrazený Svätý Andrej v pozadí s krížom v tvare X. 

Vlajka obce : pozostáva zo siedmych pruhov vo farbách bielej, modrej, žltej a červenej, 

ukončenými cípmi. 

Pečať obce : pečať obce je okrúhla, je na nej zobrazený Svätý Andrej s krížom v tvare X 

a kruhopisom Obec Slopná 

 

5.5. Logo obce 

Obec Slopná Svätý Andrej v pozadí s krížom v tvare X. 

 

5.6. História obce  

Slopná je stará obec, svedčí o tom prvá písomná zmienka doložená v listine z roku 1277, kde je 

Slopná uvedená ako „possensio Szlopná“. Obec pôvodne patrila Trenčianskemu hradu. V roku 

1323 ju Trenčiansky župan Demeter daroval Tomášovi, synovi Ogoliča. Od ktorého pochádza 

rodina Slopňanských. Vznik prvého pečatidla obce súvisí s počiatkami vlastnej 

administratívnej činnosti v obci. Historická pečať bola oválna s priemerom 23x25 cm v obraze 

je zobrazený svätý Andrej a drží pred sebou Andrejský kríž okolo neho sú iniciálky S.A.-O.P, 

čo značí Sanctus Andreus Ora Pro nobis a nad ním je legenda POSSEJ SZLOPNA. 

Medzi najstaršie spomínané postavy patrí Gašpar, literát zo Slopnej, uvádza sa ako bojovník 

v službách kráľa Mateja. Ďalšou historickou postavou bol Menhard zo Slopnej, ktorý dostal do 

vlastníctva Teplu dnes Trenčianska Teplá. Medzi známe postavy patrí Šimon Fába, nar,1731-

1801, ostrihomský kanonik, básnik a literát a podporovateľ rodákov, ktorý prispel väščou 

časťou zlatých na stavbu kostola Svätého Andreja. 

V roku 1968 bola obec Slopná spolu s Horným Lieskovom pričlenená k obci Dolný Lieskov. 

Obec sa odčlenila v roku 1990 a vznikla samostatná obec. 

 

5.7. Pamiatky  

V obci sa nachádzajú pamätihodnosti: Kostol Svätého Andreja z roku 1773 

        Farský úrad z roku 1774 

        Kaplnka pod kostolom – Lurdská jaskyňa 

 

5.8. Významné osobnosti obce 

František Viktor Podolay-maliar, grafik 

Šimon Fába – cirkevný hodnostár - ostrihonský kanonik 

Anton Alojz Šafarovič – cirkevný hodnostár – teológ, filozof, spisovateľ, botanik 

Andrej Patka – monsignor, archivár, apoštolský protonotár, poradca biskupského úradu 

Mgr. Karol Šmida – učiteľ, zakladateľ kroniky obce Slopná ( spolu s p.Patkom vybudovali ZŠ 

Slopná) 
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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 Slopná – obec je zriaďovateľom Základnej školy pre 1.-4. ročník - I. stupeň.  

ZŠ navštevuje 34 detí zo Slopnej, Dolného a Horného Lieskova z toho 2 deti sa pripravujú na 

vyučovanie v domácom prostredí. Jedno dieťa plní školskú dochádzku v zahraničí. Pri ZŠ je 

zriadený Školský klub detí a Výdajňa jedál. II.stupeň základnej školy navštevujú deti zo 

Slopnej  v Pov. Bystrici a  Pružine. 

Materská škola – obec nemá vlastnú materskú školu. Deti zo Slopnej navštevujú                          

Materskú školu v Dolnom a Hornom Lieskove.  

Obec nemá zriadené zariadenia na mimoškolské aktivity. Deti zo Slopnej navštevujú ZUŠ v 

Považskej Bystrici a tiež aj Centrum voľného času zriadené pri ZŠ sv. Augustína v Pov. 

Bystrici. 

    Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na :  

- oblasť - technického vybavenia školy modernou didaktickou technikou a pomôckami 

- oblasť - vzdelávania – využívanie moderných spôsobov výučby, využívanie informačných 

technológií vo výučbe.   
       

6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú odborní a všeobecní lekári v Nemocnici s poliklinikou 

v Považskej Bystrici  a detskí lekári v Pružine a Beluši. Sú to predovšetkým neštátni lekári. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že na území obce sa zdravotná 

starostlivosť nebude poskytovať.   
  

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby – opatrovateľská služba obec v roku 2020 sa neposkytovala. V roku 2020 si 

nepožiadal  o sociálnu výpomoc v domácnosti ani jeden občan.  

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa  bude 

orientovať len na opatrovateľskú službu a hlavne novú službu – Podpora domáceho bývania 

organiyovaná DSS Nádej Dolný Lieskov. Obec nemá zriadené vlastné sociálne zariadenie.  
 

6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci so  Základnou 

školou. Obec využíva na podporu  kult. života obecný dom, web stránku a  miestny rozhlas. 

Aktívne sú  miestne spolky – DHZ Dobrovoľný hasičský zbor, MOCHPH Holubársky spolok.   

V obci je zriadená aj knižnica, ktorá v roku 2020 nebola v prevádzke, z dôvodu nízkeho 

záujmu o výpožičku kníh a celoštátnych pandemických opatrení.   

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život je 

zastavený a bude sa  orientovať na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií 

organizovanoých obcou, základnou školou, DHZ  podľa aktuálnej pandemickej situácie 

zapríčinenou COVID-om 19. 
 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Potraviny a drogéria Beáta Šulyová 

- Potraviny Hlaváčová 
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- KRIŽANAD, s.r.o. - dopravné a výkopové práce 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- SHR Jozef Križan – poľnohospodár, chov dobytka, hydiny  

- SHR Tibor Zúbek – poľnohospodár, chov oviec a ošípaných 

- SHR Jozef Hlaváč – poľnohospodár, chov dobytka, hydiny  

- SHR Rastislav Šadlák - poľnohospodár, chov dobytka, hydiny  

- Agrorozkvet, s.r.o.,Praznov-poľnohospodárstvo 

- Milk,s.r.o., Sverepec-poľnohospodárstvo 

- Pozemkové spoločenstvo bývalého urbáru obce Slopná – ťažba dreva  

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude 

orientovať na lesnú, poľnohospodársku a živočíšnu výrobu. 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   Rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  prebytkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2019, uznesením č.93/2019 

Rozpočet bol zmenený devätnásťkrát: 

- prvá zmena   vykonaná rozpočtovým opatrením č.1/2020, starostu, dňa 22.1.2020 

- druhá zmena schválená dňa 24.01.2020, uznesením č.5/2020, rozpočtové opatrenie 

č.2/2020 

- tretia zmena  schválená dňa 24.01.2020, uznesením č. 6/2020, rozpočtové opatrenie 

č.3/2020 

- štvrtá zmena schválená dňa 24.01.2020, uznesením č.7/2020, rozpočtové opatrenie 

č.4/2020 

- piata zmena   vykonaná rozpočtovým opatrením č.5/2020, starostu, dňa 03.02.2020 

- šiesta zmena schválená dňa 24.4.2020, uznesením č.17/2020, rozpočtové opatrenie 

č.6/2020 

- siedma zmena schválená dňa 24.4.2020, uznesením č.18/2020, rozpočtové opatrenie 

č.7/2020 

- ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.8/2020, starostu, dňa 31.3.2020 

- deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.9/2020, starostu, dňa 04.05.2020 

- desiata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.10/2020, starostu, dňa 02.06.2020 

- jedenásta zmena  vykonaná rozpočtovým opatrením č.11/2020, starostu, dňa 02.07.2020 

- dvanásta zmena schválená dňa 17.07.2020, uznesením č.36/2020, rozpočtové opatrenie 

č.12/2020 

- trinásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.13/2020, starostu, dňa 02.09.2020 

- štrnásta zmena schválená dňa 09.10.2020, uznesením č.44/2020, rozpočtové opatrenie 

č.14/2020 

- pätnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.15/2020, starostu, dňa 15.10.2020 

- šestnásta zmena schválená dňa 11.12.2020, uznesením č.64/2020, rozpočtové opatrenie 

č.16/2020 

- sedemnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.17/2020, starostu, dňa 

30.11.2020 

- osemnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.18/2020, starostu, dňa 

01.12.2020 
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- devätnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.19/2020, starostu, dňa 

15.12.2020 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 527 957,00 628 970,48 363 219,68 57,75 

z toho :     

Bežné príjmy 301 732,00 324 167,14 

 

281 809,49 86,93 

Kapitálové príjmy 216 103,00 227 367,06 47 374,91 20,84 

Finančné príjmy 10 122,00 77 436,28 34 035,28 43,95 

Výdavky celkom 527 957,00 628 970,48 339 317,07 53,95 

z toho :     

Bežné výdavky 294 974,00 331 731,77 269 286,45 81,18 

Kapitálové výdavky 191 455,00 253 420,60 26 688,66 10,53 

Finančné výdavky 41 528,00 43 818,11 43 341,96 98,91 

Rozpočet obce  0,00 0,00 23 902,61  

 

Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID - 19. 

V roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

vo finančných operáciách príjmy z návratných zdrojov financovania:   

prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 7 262,00 EUR v dôsledku výpadku 

podieľových daní 

 

V roku 2020 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

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

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

prostriedkov, dezinfekčných mydiel, dezinfekčných gélov, teplomerov, čistiacich prostriedkov  

vo výške  2 947,21 EUR 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020  

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 281 809,49 

z toho : bežné príjmy obce  281 809,49 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 269 286,45 

z toho : bežné výdavky  obce  269 286,45 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 12 523,04 

Kapitálové  príjmy spolu 47 374,91 
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z toho : kapitálové  príjmy obce  47 374,91 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 26 688,66 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  26 688,66 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  20 686,25 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 33 209,29 

Vylúčenie z prebytku HČ 14 361,22 

  

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 18 848,07 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  33 810,28 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 43 341,96 

Rozdiel finančných operácií -9 531,68 
PRÍJMY SPOLU   363 219,68 

VÝDAVKY SPOLU 339 317,07 

Hospodárenie obce  23 902,61 

Vylúčenie z prebytku HČ 14 586,22 

Upravené hospodárenie obce 9 316,39 

 

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

Prebytok rozpočtu v sume 33 209,29 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 a podľa osobitných predpisov v sume 14 361,22 EUR  navrhujeme použiť 

na:   

- tvorbu rezervného fondu                        9 316,39 EUR  

- na vysporiadanie zostatku finančných operácií  - 9 531,68 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) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  959,96 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva - školský normatív v sume  935,96 EUR 

                                                          - dopravné v sume    24,00 EUR           

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  v sume  

11 264,06 EUR, a to na Rekonštrukciu PZ  

c) 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 829,20 EUR, 

d) nevyčerpané prostriedky z ŠR na sčítanie domov a bytov v sume 1 308,00 EUR. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške  

9 316,39 EUR.  
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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 363 219,68 568 907,31 277 362,00 296 422,00 

z toho :     

Bežné príjmy 281 809,49 320 418,00 277 362,00 296 422,00 

Kapitálové príjmy 47 374,91 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 34 035,28 248 489,31 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 339 317,07 568 907,31 277 362,00 296 422,00 

z toho :     

Bežné výdavky 269 286,45 328 756,12 272 362,00 291 422,00 

Kapitálové výdavky 26 688,66 234 551,19 0,00 0,00 

Finančné výdavky 43 341,96 5 600,00 5 000,00 5 000,00 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Majetok spolu 1 720 329,26 1 620 434,50 

Neobežný majetok spolu 1 647 326,63 1 574 894,29 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 7 810,00 7 810,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 579 341,73 1 506 909,39 

Dlhodobý finančný majetok 60 174,90 60 174,90 

Obežný majetok spolu 72 341,25 44 804,16 

z toho :   

Zásoby 3,73 5,68 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 24 464,23 - 

Dlhodobé pohľadávky - - 

Krátkodobé pohľadávky  3 421,88 346,58 

Finančné účty  44 451,41 44 451,90 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. - - 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. - - 

Časové rozlíšenie  661,38 736,05 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 720 329,26 1 620 434,50 

Vlastné imanie  250 380,40 245 725,60 



                                                                     11 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  - - 

Fondy - - 

Výsledok hospodárenia  250 380,40 245 725,60 

Záväzky 98 890,44 81 234,93 

z toho :   

Rezervy  550,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS - 13 462,15 

Dlhodobé záväzky 777,90 971,45 

Krátkodobé záväzky 15 783,30 20 602,05 

Bankové úvery a výpomoci 81 779,24 45 699,28 

Časové rozlíšenie 1 371 058,42 1 293 473,97 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Obec v roku 2020 obstarala majetok / ú.021/  vo výške 44 588,39 EUR, - Dostavba hasičskej 

garáže vo výške 31 527,54 EUR, Rekonštrukcia MK-rozšírenie vo výške 13 060,85 EUR. 

Ďalej obstarala majetok v sume 4 100,00 EUR /ú.022/- záhradný traktor s kosou. 

Obec v roku 2020 prijala návratnú finančnú výpomoc vo výške 7 262,00 EUR, ktorú MF SR 

poskytovalo obciam z dôvodu poklesu výnosu daní z príjmov súvisiacim s epidémiou Covid-19 

na  financovanie bežných výdavkov.  

V roku 2020 obec splatila krátkodobý úver vo výške 37 925,96 EUR, ktorý prijala na 

prefinancovanie spoločných projektov SR a EÚ  - Turistická báza Slopná.   

Eviduje dlhodobý úver vo výške 28 232,82 EUR na financovanie projektu Rekonštrukcia MK 

Slopná-dopoje, dlhodobý úver vo výške 10 204,46 EUR - Rekonštrukcia MK a Rekonštrukcia 

OK Slopná 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   3 334,79 291,90 

Pohľadávky po lehote splatnosti   123,09 144,68 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   16 561,20 21 573,50 

Záväzky po lehote splatnosti   - - 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Obec k 31.12.2020 eviduje pohľadávky vo výške 436,58 €, oproti roku 2019 je to pokles 

o 3 021,30 EUR, z dôvodu nižších preplatkov za energie a pohľadávok voči občanom za DzN 

a KO. 

Obec k 31.12.2020 eviduje záväzky vo výške 21 573,50 EUR, oproti roku 2019 je to nárast 

o 5 012,30 EUR.  V roku 2020 nárast predstavujú, neuhradené faktúry,  neuhradené mzdy, 

odvody do SP a ZP, preddavky dane za 12/2020, odmeny poslancom, záväzky zo SF. 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Náklady 336 122,86  

50 – Spotrebované nákupy 23 362,58 23 251,63 

51 – Služby 33 744,90 38 780,82 

52 – Osobné náklady 168 043,07 190 903,87 

53 – Dane a  poplatky 275,64 275,64 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

6 528,36 

 

8 621,22 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

99 608,00 103 725,00 

56 – Finančné náklady 4 465,26 2 736,97 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

93,00 0,00 

59 – Dane z príjmov 2,05 0,37 

Výnosy 344 910,00  

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 1 563,41 1 828,05 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

154 302,14 153 468,71 

64 – Ostatné výnosy 5 129,29 1 170,64 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

500,00 500,00 

66 – Finančné výnosy 10,96 2,04 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 
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69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

183 404,20 198 969,28 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+ 8 787,14 -12 256,80 

Hospodársky výsledok v sume  - 12 256,80 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Náklady obce v roku 2020 vzrástli oproti roku 2019 o 32 172,66 EUR. Významnými 

položkami, ktoré predstavujú nárast nákladov sú účtovná skupina 51-služby o 5 035,92 EUR, 

nárast služieb predstavujú predovšetkým služby VP o 4 428,38 EUR, KO o 1 400,92 EUR,  

ObU o 913,96 EUR, účtovná skupina 52-osobné náklady o 22 860,80 EUR, nárast osobných 

nákladov vnikol na základe úpravy platov zamestnancov od 1.1.2020 a tým aj odvodov do 

poisťovní, mzdové náklady vzrástli o 18 080,49 EUR, zákonné poistenie o 4 296,94 EUR, 

účtovná skupina 54-ostatné náklady o 2 092,86 EUR, účtovná skupina 55-odpisy,rezervy 

o 4 117,00 EUR, nárast odpisov predstavuje zaradenie do používania Dostavby hasičskej 

garáže, Rekonštrukcia MK-rozšírenie. Naopak pokles nastal u účtovnej skupiny 56-finančné 

náklady o 1 728,29 EUR. 

Výnosy obce v roku 2020 oproti roku 2019 vzrástli o 11 028,72 EUR. Významnou položkou, 

ktorá predstavuje nárast výnosov je účtovná skupina 69-výnosy z transferov o 15 565,08  EUR, 

nárast výnosov z transferov predstavujú ročné odpisy majetku financovaného z EU+ŠR, pokles 

nastal u účtovnej skupiny 64-ostatné výnosy o 3 958,65 EUR. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

DPO SR Ochranné pomôcky,materiál, školenie 1 400,00 

MV SR Voľby-NR SR 846,82 

MV SR CO skladník 79,99 

MV SR Register obyvateľstva 160,05 

MV SR Register adries 18,00 

MDaV SR Stavebný poriadok 708,05 

MDaV SR Špeciálny stav.úrad pre CD a PK 20,95 

OÚ TN, odbor ŽP Starostlivosť o životné prostredie 46,07 

OÚ TN, odbor školstva Školský normatív, nenormatív 97 444,00 

ÚPSVaR Pov.Bystrica Obedy-žiaci ZŠ 3 720,00 

ÚPSVaR Pov.Bystrica CHDaCHP 4 061,33 

Štatistický úrad SR Sčítanie domov, bytov ... 1 308,00 
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Enviromentálny fond Príspevok-úroveň vytriedenia 271,64 

PPA Turistická báza Slopná 36 110,85 

MV SR Rekonštrukcia PZ 11 264,06 

 

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

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

Obci bol  v roku 2020 poskytnutý z Pôdohospodárskej platobnej agentúry kapitálový transfér 

vo výške 36 110,85 EUR na prefinancovanie projektu Turistická báza Slopná, ktorý obec 

financovala z krátkodobého úveru y roku 2019. Z Ministerstva vnútra SR bol obci na základe 

žiadosti o dtáciu poskytnutý tiež kapitálový transfér vo výške 11 264,06 EUR na Rekonštrukciu 

PZ, ktorý obec k 31.12.2020 nepoužila z dôvodu pandemickej situácie Covid 19. 

Obec v roku 2020 prijala bežné transfery, hlavne na prenesený výkon a to na Základnú školu 

Slopná vo výške 97 444,00 EUR, stavebný poriadok, evidenciu obyvateľstva, register adries, 

životné prostredie, voľby do NR SR, CO skladníka. Okrem toho prijala transfer z Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany SR vo výške 1 400,00 €, z Úradu práce sociálnych vecí  a rodiny Považská 

Bystrica vo výške 4 061,33 EUR na CHD/CHP (chránené pracovisko) - vytvorené ešte v roku 

2018 na OcÚ Slopná, dotácia vo výške 3 720,00 EUR  príspevok na obedy pre žiakov ZŠ ,  

transfér zo Štatistického úradu SR vo výške 1 308,00 EUR na sčítanie domov a bytov, 

z Enviromentálneho fondu vo výške 271,64 EUR – príspevok na základe žiadosti podľa úrovne 

vytriedenia KO v roku 2019 za separáciu občanov na úrovni 32,91%.  
 

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19 : 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

Ministerstvo vnútra SR                 517,04 1. vlna pandémia 

Ministerstvo vnútra SR              2 430,17 1.a 2.kolo testovania-COVID-19 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID -19: 

- Bežný transfér – ochranné, hygienické a dezinfekčné prostriedky pri 1.vlne pandémie 

- Bežný transfér – ochranné , hygienické a dezinfekčné prostriedky, odmeny 

a stravovanie dobrovoľníkov, dezinfekčné zariadenia pri 1.a 2.kole testovania na 

COVID-19 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.6/2015 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.  

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020 

Dostavba hasičskej garáže – v roku 2019 sa preinvestovalo 17 899,73 EUR, v roku 2020 sa 

preinvestovalo 13 627,81 EUR. 

Rekonštrukcia MK-rozšírenie – akcia bola financovaná z rezervného fondu a z vlastných 

prostriedkov 
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch 2021 -2022 : 

1. Budovanie vodozádržných opatrení, obec Slopná-projekt OP KŽP  č.NFP 310020S669 

2. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – čiastočná rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.  

3. MAS projektom Rekonštrukcia domu smútku a okolia – minimálna stavebná úprava. 

4. Nový územný plán obce (ÚPN-O Slopná) –  projekt trvá tretí rok a posledný rok je r. 2021 

5. Expozícia v najstaršom dome Slopná č. 77 – múzeum – cezhraničná spolupráca Interreg. 

6. OcÚ a kultúrny dom s využitím OZE - zabezpečenie energetickej úspory viac ako 71 %. 

7. Zelená infraštruktúru 2. ETAPA – výsadba ovocných stromov v 2021, smerom za kostol.  

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

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

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

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

a) Obec nevedie súdny spor  - obec ukončila mimosúdnym vyrovnaním s fy Strabag s r.o. 

 

b) Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenie 

obce: Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 

(Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a 

negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv 

na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne 

očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú v roku 2020 za následok zníženie príjmov 

z podielových daní oproti odhadom, na základe ktorých bol zostavený rozpočet. Pretože 

sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť 

kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.  

 

 

 

Vypracoval: Oľga Michálková                                   Schválil: Ing. Štefan Hrenák 

         Starosta obce 

V Slopnej, dňa 26.02.2021 

 

 

Prílohy: 

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


