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1. Úvodné slovo starostu obce  

Individuálna výročná správa obce Slopná za rok 2021 je poskytnutie kompletných údajov 

o činnosti a hospodárení a tiež nové zámery pre ďaľšie obdobie. Vzhľadom na ukončenie 

rozpočtového, v podstate druhého pandemického-covidového roka 2021, je potrebné si opäť 

pripomenúť projekty programovacieho obdobia z EÚ fondov 2014-2020 ( s možnosťou čerpania 

až do r. 2023) a štátneho rozpočtu SR, ktoré sme sa snažili spolu so zástupcom starostu Ing. P. 

Jakubíkom opätovne pripraviť a podať žiadosti o NFP, resp. dotácie, lebo bez dotácií nie je možné 

zabezpečiť rozvoj tak malej obce Slopná (do 500 obyvateľov) a tiež existenciu ZŠ Slopná.  

V tomto finančne  druhom ťažkom „ Covidovom roku 2021“ sa nám podarilo čiastočne začať 

aspoň EU – enviromentálny a tzv. „zelený“ projekt Budovanie vodozádržných opatrení, obec 

Slopná s poskytnutou dotáciou z Agentúry životného prostredia - Ministerstva ŽP SR, ktorá bola 

začatá 8/2021 a projekt mal byť dokončený 12/2021. Projekt začal na základe Výzvy č. 40 ešte 

v roku 2018, ale časovo bol posúvaný vzhľadom k tomu, že výber dodávateľa sa „vytendroval“    

až na „3. pokus“ a tiež sa menia neustále Všeobecné podmienky poskytovania dotácií z EU fondov. 

Pre zaujímavosť – v januári 2022 bolo už zmenené v poradí „8.2 Všeobecných podmienok“ – 

znamená že sa menili už 82 x podmienky poskytovania a to od r. 2018  – „strašná byrokracia“ !!!. 

Realizácia spomínaného projektu sa tým však z objektívnych príčin posunula až do 03/2022 a aj 

vyúčtovanie bude v tomto roku 2022. Ďalším zeleným projektom bol ekologický projekt: Zelená 

infraštruktúra 2. ETAPA, v obci Slopná, ktorým sa pokračovalo pozdĺž komasačných ciest 

výsadbou starých odrôd vybúraných v čase socializmu. Podarilo sa tiež v spolupráci s Občianskym 

združením PRALES vysadiť na jeseň 300 ks stromov a v tomto roku chceme pokračovať sadením 

minimálne 100 ks pôvodných odrôd ovocných stromov. Žiaľ, všetky ostatné projekty ako projekt  

EXPOZÍCIA V DOME s. č. 76 - zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva v obci Slopná, v 

skr. MUZEUM – GALÉRIA a tým zachovanie aj najstaršieho domu sa z dôvodu vysokých cien 

stavebných materiálov až o 150% a dreva až 280%, tiež veľkého nárastu cien energií  počas 

pandémie nebude realizovať. Projekt MAS – Rekonštrukcia domu smútku a okolia je z dôvodu 

pandemickej situácie v konaní, prerušené!  

 

 

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 Jakubík 

 

mailto:obec@slopna.sk
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Komisie: 

-komisia na ochranu verejného záujmu – Jozef Jakubík – 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 

 

Rozpočtové organizácie obce:  nemá zriadené  

Príspevkové organizácie obce: nemá zriadené 

Neziskové organizácie založené obcou: nemá založené 

Obchodné spoločnosti založené obcou: nemá založené 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov, to znamená vytvárať pre občanov podmienky pre 

život, ktoré by ho robili harmonickým, dôstojným a zmysluplným. 

 

Vízie obce: Zabezpečiť rozvoj obce s dobre fungujúcou miestnou ekonomikou, ktorá využíva 

svoje zdroje na kvalitu života a jej zvyšovanie. Vytvoriť podmienky na bývanie v zdravom 

prostredí. Obec má byť spoločenstvom ľudí, ktorí majú k nemu vzťah, vážia si jeden druhého 

a navzájom si rozumejú. 

 

Ciele obce: Hľadanie nových zdrojov financovania potrieb obce, ktoré skvalitnia podmienky 

života našich občanov. V oblasti kvality životného prostredia na svojom území sa obec bude 

zameriavať na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovania enviromentálneho 

povedomia v kvalite života.  

 

5. Základná charakteristika obce  

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

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

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. 
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5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : 63,74 obyvateľov/km2 

Národnostná štruktúra : obyvatelia obce sú slovenskej národnosti 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevažne rímsko-katolíci 

Vývoj počtu obyvateľov : 

K 1.1.2021 mala obec 484 obyvateľov, počas roka sa narodili 3 deti, zomreli 7 občania, 

prisťahovali sa 10 občania a odsťahovali sa 3 občania. Celkový počet k 31.12.2021 je 487 

obyvateľov.  

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : nie je možné presne určiť vzhľadom na to, že nezamestnanosť je 

evidovaná na úrovni okresu a jej výška je závislá od ročného obdobia. Aj v roku 2021 bola 

ovplyvnená pandémiou COVID-19 

Nezamestnanosť v okrese : 5,39% 

Vývoj nezamestnanosti : ako uchádzači o zamestnanie sú evidovaní predovšetkým dlhodobo 

nezamestnaní, ktorí nemajú záujem o získanie trvalej práce. Percento nezamestnanosti 

ovplyvňujú sezónne práce a taktiež absolventi škôl, ktorí majú problém po ukončení štúdia 

zaradiť sa do pracovného pomeru, na pozície zodpovedajúce ich odboru.  

 

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 

Logo obce tvorí nápis 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. 
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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) 

 

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 26 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, Výdajňa jedál. 2 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 Pov. 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, lekári v bývalej ZÚNZ, lekári v budove BROJA 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 – opatrovateľskú službu obec v roku 2021  neposkytovala. Obyvatelia, ktorí 

potrebovali opatrovateľskú službu ju mali zabezpečenú cez ÚPSVaR v Pov.Bystrici. V roku 2021 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 na novú bezplatnú službu – Podpora domáceho 

bývania organizovaná DSS Nádej Dolný Lieskov. Obec nemá zriadené vlastné sociálne zariadenie.  
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6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci len s Základnou 

školou Slopná 1. – 4. ročník. Obec využíva na podporu  kultúrnehpo života obecný dom,     

web stránku a  miestny rozhlas. Aktívne sú  miestne spolky – DHZ Dobrovoľný hasičský zbor, 

MOCHPH - Miestna organizácia chovu poštových holubov Slopná – tzv. holubársky spolok.   

V obci je zriadená aj knižnica, ktorá v roku 2021 nebola v prevádzke, z dôvodu nízkeho 

záujmu o výpožičku kníh a celoštátnych pandemických opatrení.  Požiarnu zbrojnicu využívajú 

ako posiľovňu členovia DHZ Slopná 

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

pozastavený a bude sa orientovať na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií 

organizovanoých obcou, základnou školou, DHZ podľa aktuálnej pandemickej situácie 

zapríčinenou COVID-19. 
 

 

6.5. Doprava   

Dopravu obyvateľov obce do okresného mesta, alebo susedných obcí zabezpečuje SAD 

Trenčín, prevádzka P. Bystrica a Púchov pravidelnými prímestskými linkami, ktoré boli 

obmedzené. Niektoré spoje dopravia občanov priamo až do obce, sú to spoje do práce 

a z práce, do školy a zo školy, ostatné spoje dopravia občanov len po tzv. odbočku do obce. 

 

 

6.6. Územné plánovanie 

V roku 2021 bolo v obci ukončený a schválený nový Územný plán obce Slopná - UPN(O). 

Obec do tohto rozšírenia územného plánu investovala celkovo 11 124,00 €, zo ŠR 4 680,00 € 

a z vlastných 6 444,00 €. Napriek snahe starostu obce, aby sa zapracovali, zaradili na základe 

požiadaviek od občanov do UPN(O) čo najviac lokalít, stretol sa s nesúhlasom poslancov. 

 

 

6.7. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Potraviny a drogéria Beáta Šulyová 

- Potraviny Hlaváčová  

- 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  

- 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 – správa lesa a ťažba dreva 

napadnutého kôrovcom. 

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

orientovať na lesnú, poľnohospodársku a živočíšnu výrobu. 
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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 ods. 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 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

skutočný ako schodkový a tiež kapitálový rozpočet ako schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020, uznesením č. 61/2020 

Rozpočet bol zmenený trinásťkrát: 

- prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.1/2021, starostu, dňa 5.1.2021 

- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.2/2021, starostu, dňa 2.2.2021 

- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.3/2021, starostu, dňa 29.3.2021 

- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.4/2021, starostu, dňa 17.5.2021 

- piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.5/2021, starostu, dňa 3.6.2021 

- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.6/2021, starostu, dňa 30.6.2021 

- siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.7/2021, starostu, dňa 2.8.2021 

- ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.8/2021, starostu, dňa 30.9.2021 

- deviata zmena schválená dňa 15.10.2021 uznesením č.56/2021 

- desiata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.10/2021, starostu, dňa 27.10.2021 

- jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.11/2021, starostu, dňa 30.11.2021 

- dvanásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.12/2021, starostu, dňa 9.12.2021 

- trinásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.13/2021, starostu, dňa 31.12.2021 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 568 907,31 586 394,96 301 739,39 51,46 

z toho :     

Bežné príjmy 320 418,00 335 416,49 286 678,17 85,49 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00  

Finančné príjmy 248 489,31 250 978,47 15 061,22  6,00 

Výdavky celkom 568 907,31 586 394,96 295 517,75 50,40 

z toho :     

Bežné výdavky 328 756,12 339 663,77 273 649,86 80,56 

Kapitálové výdavky 234 551,19 240 431,19 17 663,89   7,35 

Finančné výdavky 5 600,00 6 300,00 4 204,00 66,73 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

0,00 0,00 6 221,64  

V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

v bežnom rozpočte:  

- z prenajatých pozemkov, ktoré predstavovali zníženie oproti roku 2020 vo výške 8 800,00 

EUR 

- z dobropisov, ktoré predstavovali zníženie oproti roku 2020 vo výške 2 056,58 € 

- bežný transfer pre ZŠ, ktorý predstavoval zvýšenie oproti roku 2020 vo výške 12 044,00 €. 

v kapitálovom rozpočte:  

- v roku 2021 obec neprijala kapitálový transfer 
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vo finančných operáciách:  

- v roku 2021 obec neprijala bankový úver, cez príjmové finančne operácie zapájala len 

nevyčerpané prostriedky minulých rokov vo výške 15 061,22 €. 

 

V roku 2021 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

v bežnom rozpočte: 

- tarifné platy, príplatky vo výške 137 607,90 EUR, čo je zvýšenie o 5 068,83 € oproti roku 

2020 

- poistné vo výške  53 797,84 €, čo je o 5 511,37 €, čo je zvýšenie oproti roku 2020 

- tovary a služby vo výške 77 373,16 €, čo je zníženie o 6 672,73 € oproti roku 2020  

v kapitálovom rozpočte:  

- Rekonštrukcia PZ vo výške 15 071,0 EUR, 11 264,06 EUR zo ŠR, 3 806,94 EUR z vlastných  

- Územný plán obce vo výške 2 300,00 EUR 

vo finančných operáciách:  

- splátka úveru vo výške 3 504,00 EUR 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021  

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 286 678,17 

z toho : bežné príjmy obce  286 678,17 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 273 649,86 

z toho : bežné výdavky  obce  273 649,86 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 13 028,31 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 17 663,89 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  17663,89 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -17 663,89 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -4 635,58 

Úprava schodku HČ 3 559,08 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -8 194,66 

Príjmové finančné operácie 15 061,22 

Výdavkové finančné operácie  4 204,00 

Rozdiel finančných operácií 10 857,22 
PRÍJMY SPOLU   301 739,39 

VÝDAVKY SPOLU 295 517,75 

Hospodárenie obce  6 221,64 

Úprava schodku HČ 3 559,08 

Upravené hospodárenie obce 2 662,56 
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Schodok rozpočtu v sume 4 635,58 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 3 559,08 EUR  bol v rozpočtovom roku 2021 

vysporiadaný : 

- z finančných operácií  v sume      8 194,66 EUR 

 

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 : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  545,88 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva - školský normatív v sume  434,00 EUR 

                                                               - dopravné v sume 111,88 EUR  

b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné 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  3 013,20 EUR 

 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  10 857,22  EUR  bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 8 194,66  EUR 

 

Zostatok  finančných operácií 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 v sume  2 662,56 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu v  sume 2 662,56 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

2 662,56 EUR.  
 

Výška schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená predovšetkým  

pandémiou COVID-19 
 

7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024 v EUR     

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 301 739,39 507 458,46 296 422,00 301 517,00 

z toho :     

Bežné príjmy 286  678,17 320 906,25 296 422,00 301 517,00 

Kapitálové príjmy 0,00 137 441,27 0,00 0,00 

Finančné príjmy 15 061,22 49 110,94 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 295 517,75 507 458,46 296 422,00 301 517 

z toho :     

Bežné výdavky 273 649,86 320 856,56 291 422,00 296 717,00 
Kapitálové výdavky 17 663,89 183 097,90 0,00 0,00 

Finančné výdavky 4 204,00 3 504,00 5 000,00 4 800,00 
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Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2022 - 2024:  

Rozpočet na roky 2022 – 2024 bol zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet v príjmovej časti na rok 

2022 bol zostavený oproti skutočnosti roku 2021 o 205 719,07 EUR vyšší, obec očakáva bežné 

príjmy vo výške 320 906,25 EUR, kapitálový príjem vo výške 137 441,27 EUR, v príjmových 

finančných použitie RF obce vo výške 20 953,89 EUR, čerpanie úveru vo výške 28 157,05 

EUR. Rozpočet  vo výdavkovej časti na rok 2022 bol zostavený oproti skutočnosti roku 2021 

o 211 940,71 EUR vyšší, obec očakáva bežné výdavky vo  výške 320 856,56 EUR, kapitálové 

výdavky vo výške 183 097,90 EUR, finančné operácie vo výške 3 504,00 EUR. 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva  

8.1. Majetok v EUR 

Názov   Skutočnosť                         

k 31.12.2020  v EUR 

Skutočnosť                        

k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1 620 434,50 1 580 108,35 

Neobežný majetok spolu 1 574 894,29 1 537 445,43 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 7 810,00 10 938,00 
Dlhodobý hmotný majetok 1 506 909,39 1 466 332,53 
Dlhodobý finančný majetok 60 174,90 60 174,90 

Obežný majetok spolu 44 804,16 41 808,13 
z toho :   
Zásoby 5,68 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  346,58 4 645,76 
Finančné účty  44 451,90 37 162,37 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  736,05 854,79 

 

8.2. Zdroje krytia v EUR 

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 620 434,50 1 580 108,35 

Vlastné imanie  245 725,60 245 034,16 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  245 725,60 245 034,16 

Záväzky 81 234,93 125 272,60 
z toho :   
Rezervy  500,00 700,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 13 462,15 2 632,97 
Dlhodobé záväzky 971,45 387,87 
Krátkodobé záväzky 20 602,05 79 356,48 
Bankové úvery a výpomoci 45 699,28 42 195,28 

Časové rozlíšenie 1 293  473,97 1 209 801,59 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Obec v roku 2021 obstarala majetok 

- ú. 019 v sume 11 324,00 EUR – Územný plán obce – 4 680,0 EUR zo ŠR, z vlastných 6444,0 

EUR,  

- ú. 021 v sume 18 071,00 EUR – Rekonštrukcia PZ, 11 264,06 EUR zo ŠR, 6 806,94 EUR z 

vlastných 

- ú. 042 v sume 48 851,14 EUR - Budovanie vodozádržných opatrení, financovaný z EÚ+ŠR, 

vlastných prostriedkov  

 

 

8.3. Pohľadávky v EUR 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   291,90 4 599,50 

Pohľadávky po lehote splatnosti   144,68 46,26 

 

 

8.4. Záväzky v EUR 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   21 573,50 78 544,35 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 1 200,00 

 

Obec eviduje pohľadávky vo výške 4 645,76 EUR, oproti roku 2020 je to nárast o 4 209,18 

EUR, z dôvodu neuhradeného  prenájmu pozemkov vo výške 4 012,00 EUR, splatný v 1/2022. 

Obec eviduje záväzky vo výške 79 744,35 EUR, oproti roku 2020 je to nárast o 58 170,85 EUR 

sú to predovšetkým neuhradené DODFa –Budovanie vodozádržných  opatrení  vo výške 

51 833,48 EUR, neuhradené ostatné dodávateľské faktúry, neuhradené mzdy a odvody do ZP 

a SP, preddavky dane za 12/2021, odmeny poslancom, záväzky zo SF. 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov v EUR  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 368 295,52 386 047,86 

50 – Spotrebované nákupy 23 251,63 26 016,02 

51 – Služby 38 780,82 33 458,11 

52 – Osobné náklady 190 903,87 209 556,66 

53 – Dane a  poplatky 275,64 1 377,58 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
8 621,22 

 

7 512,83 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 
103 725,00 105 385,00 
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a zúčtovanie časového rozlíšenia 

56 – Finančné náklady 2 736,97 2 541,66 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
0,00 200,00 

59 – Dane z príjmov 0,37 0,00 

Výnosy 355 938,72 384 342,42 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 1 828,05 2 104,97 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 665,66 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
153 468,71 153 878,53 

64 – Ostatné výnosy 1 170,64 4 311,08 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

500,00 590,00 

66 – Finančné výnosy 2,04 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

198 969,28 222 792,18 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

- 12 356,80 -1 705,44 

Hospodársky výsledok v sume – 1 705,44  EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Náklady obce v roku 2021 vzrástli oproti roku 2020 o 17 752,034 EUR. Významnými 

položkami, ktoré predstavujú nárast nákladov sú účtovná skupina 50-spotrebované nákupy  

o 2 764,39 EUR, nárast predstavujú predovšetkým spotreba energie o 1 701,31 EUR, spotreba 

materiálu o 1 063,08 EUR, účtovná skupina 52-osobné náklady o 18 652,79 EUR, nárast 

osobných nákladov vnikol na základe úpravy platov zamestnancov od 1.1.2021 a tým aj 

odvodov do poisťovní, mzdové náklady vzrástli o 12 329,75 EUR, zákonné poistenie 

o 6 263,91 EUR. Naopak pokles nastal u účtovnej skupiny 51-služby o 5 322,71 EUR, pokles 

vo výške 3 444,37 EUR  pri údržbách a opravách, pokles vo výške 1 645,59 EUR pri ostatných 

službách . 

Výnosy obce v roku 2021 oproti roku 2020 vzrástli o 28 403,70 EUR. Významnou položkou, 

ktorá predstavuje nárast výnosov je účtovná skupina 69-výnosy z transferov o 23 822,90 EUR, 

nárast normatívu ZŠ o 18 391,19  EUR, transfer sčítanie 3 832,77 EUR, transfer Zelená 

infraštruktúra 4 625,83 EUR, nárast skupiny 64-ostatné výnosy o 3 140,44 EUR. 
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10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a 

činnosť obce 
 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 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 ŽP Zelená infraštruktúra-výsadba  4 625,83 

MV SR CO skladník 85,92 

MV SR Register obyvateľstva 157,74 

MV SR Register adries 21,20 

MDaV SR Stavebný poriadok 619,39 

MDaV SR Špeciálny stav.úrad pre CD a PK 20,65 

OÚ TN, odbor ŽP Starostlivosť o životné prostredie 46,84 

OÚ TN, odbor školstva Školský normatív, nenormatív 110 177,00 

ÚPSVaR Pov.Bystrica Obedy-žiaci ZŠ 5 100,00 

ÚPSVaR Pov.Bystrica CHDaCHP 3 677,40 

Štatistický úrad SR Sčítanie domov, bytov ... 2 524,77 

Enviromentálny fond Príspevok-úroveň vytriedenia 336,08 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade 

Obec v roku 2021 prijala bežné transfery, hlavne na prenesený výkon a to na Základnú školu 

Slopná vo výške 110 177,00 EUR, stavebný poriadok, evidenciu obyvateľstva, register adries, 

životné prostredie,  CO skladníka. Okrem toho prijala transfer z Dobrovoľnej požiarnej 

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

Bystrica vo výške 3 677,40 EUR na CHD/CHP (chránené pracovisko) - vytvorené ešte v roku 

2018 na OcÚ Slopná, dotáciu vo výške 5 100,00 EUR  príspevok na obedy pre žiakov ZŠ ,  

transfér zo Štatistického úradu SR vo výške 2 524,77,00 EUR na sčítanie domov a bytov, 

z Enviromentálneho fondu vo výške 336,08 EUR – príspevok na základe žiadosti podľa úrovne 

vytriedenia KO v roku 2020 za separáciu občanov na úrovni 42,47%.  

Z Ministerstva ŽP prostredia obec prijala transfer na výsadbu ovocných stromov –Zelená 

infraštruktúra vo výške 4 625,83 EUR 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

OU TN-odbor 

školstva 

Hygienické, čistiace a ochranné pomôcky pre 

ZŠ 

440,00 
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V súvislosti s pandémiou COVID-19 bol obci  poskytnutý len transfér pre ZŠ vo výške 440,00 

EUR na nákup hygienických, čistiacich a ochranných pomôcok. 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.6/2015 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, z dôvodu, že o dotáciu nikto nepožiadal. 

 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

Rekonštrukcia PZ , preinvestovalo sa 18 071,00 EUR 

Územný plán obce, počiatočné práce začali ešte v roku 2017, ukončený bol v roku 2021 

v celkovej výške 11 124,00 EUR 

Budovanie vodozádržných opatrení, obec Slopná – s prácami sa začalo v roku 08/2021, 

predpoklad ukončenia v roku 3/2022  

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

Budovanie vodozádržnych opatrení, obec Slopná v celkovej výške 144 675,02 EUR 

Rekonštrukcia MK – pri rieke s predpokladom 6/2022 

 

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   

Obec nevedie žiadny súdny spor. 

Pandémia ochorenia COVID - 19 aj v roku 2021 ovplyvnila nielen hospodárenie obce, ale 

predovšetkým život občanov obce. 

 

 

Vypracoval:  Oľga Michálková                                        Schválil: Hrenák Štefan, Ing. 

                                                                                                         Starosta obce Slopná 

 

 

V Slopnej, dňa 03.03.2022 

 

Prílohy: 

 

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

 


