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1. Úvodné slovo starostu obce        

 

Vážené dámy, vážení páni 

      Dostáva sa Vám do rúk  Individuálna  výročná správa so štandardnou štruktúrou 

informácií o hospodárení Obce Hrašné  za rok 2020. 

    Cieľom individuálnej účtovnej správy je poskytnúť pravdivé informácie o finančnej situácií 

obce Hrašné ako  jednej ekonomickej jednotke .  

    So skončením kalendárneho a účtovného roka sa prirodzene žiada vykonať zhodnotenie 

ekonomickej ale aj bežnej činnosti obce. Výročná správa je nástrojom ako túto bilanciu 

zaznamenať.  

    Spoločenská, ekonomická a sociálna situácia posledných rokov prináša každodenne veľa 

problémov pre organizácie, firmy a neposlednom rade aj pre ľudí.  

     Žijeme časy, ktoré nikto z nás nezažil. Pre nás všetkých je to nová situácia, ktorej musíme 

čeliť . Zmierniť túto situáciu môžeme, len ak si budeme navzájom pomáhať, samozrejme v 

rámci svojich možností a schopností . 

    Poďakovanie patrí všetkým našim zamestnancom, členom obecného zastupiteľstva a 

občanom, ktorí svojim dielom a prácou prispeli k rozvoju Obce Hrašné .  

   Poďakovanie patrí  dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli pri zabezpečovaní testovania 

obyvateľov na COVID 19 v našej obci cez víkendy v rámci svojho voľna . 

  Som rád, že sme pochopili vážnosť situácie, v ktorej sa nachádzame a prijaté opatrenia 

Vlády SR, hlavného hygienika, ale aj moje zodpovedne plníte, o čom svedčí aj nízka nákaza 

respiračným infekčným ochorením, vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2 (COVID 19) 

v našej obci .  

 

                                                                                                        Mgr. Pavel Hučko                  

                                                                                                           starosta obce 
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Hrašné 

Sídlo:  Hrašné 3 , 916 14 Hrašné 

IČO:    00311634 

Štatutárny orgán obce: Mgr. Pavel Hučko, starosta obce  

zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 10.11.2018 

Telefón: 0327790322, 0918590651 

Mail: obec@obechrasne.sk 

Webová stránka: www.obechrasne.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Mgr. Pavel Hučko, Hrašné 19 

Hlavný kontrolór obce: Kvetoslava Jurášová, Hrašné časť Hodulov vrch 271  

Obecné zastupiteľstvo: Jaroslav Barančin  Hrašné 236, Zdenka Jakubcová  Hrašné 53, Mgr. 

Lucia Balážová Hrašné 32, Bc. Lenka Fábry Bunčiaková, Hrašné 297, Martin Mateják, 

Hrašné 92 ,  zvolené vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 10.11.2018 

Komisie:  

- komisia školstva, kultúry, telovýchovy a športu  
- komisia bytová, výstavby a rozvoja obce  
- osobitná komisia pre ochranu verejného záujmu  

 

Obecný úrad: Elena Malková – samostatný referent 

                     Mgr. Petra Šimková – odborný administratívny pracovník  

                      

Obchodné spoločnosti založené obcou  

Spoločné lesy Hrašné-Kostolné s.r.o , 916 14 Hrašné 71 , štatutárny orgán :  konatelia  

Miroslav Cibulka, Kostolné 177 a Mgr. Pavel Hučko , Hrašné 19 , vklad do základného 

imania každý spoločník vo výške 3 319,39 €, podiel každého spoločníka 50%, podiel na 

hlasovacích právach  50% , predmet činnosti  približovanie dreva a píličské práce ,  pílenie, 

hobľovanie a impregnovanie dreva.   IČO : 36 277 177 , telefón 0327790322 

 

Doliny, spol. s.r.o , SNP ½, 916 01 Stará Turá, štatutárny orgán : konatelia Ing. Anton 

Veselka, 915 01 Nové Mesto n./V., Holubyho 7 a Ing. Anna Halinárová, 916 01 Stará Turá, 
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SNP 265/9 . Vklad do základného imania 995,82€, podiel 9,09%, predmet činnosti : 

podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi , IČO : 34 126 201 .   

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce:  Obec Hrašné  je samostatný územný samosprávny celok SR, ktorá združuje 

osoby s trvalým pobytom na jej území. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok 

ustanovených zákonom samostatne hospodári so zvereným a vlastným majetkom a so 

zverenými a vlastnými finančnými príjmami. Najdôležitejšou úlohou obce pri výkone 

samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov . 

 

Vízie obce:  Moderná a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre rozvoj s 

dôrazom na jedinečné podmienky pre život, prácu, vzdelávanie, relax obyvateľov a 

návštevníkov obce Hrašné 

 

Ciele obce: Zabezpečiť vzájomnou, transparentnou a ústretovou komunikáciou bližší vzťah 

samosprávy Obce Hrašné k občanovi . 

 

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 svojho územia a o potreby jej obyvateľov.  
 
Územie obce tvorí katastrálne územie Hrašné ktorému prináležia roztrúsené osady : 
U Malkov, U Tomišov, U Feriancov, U Štefíkov, U Vravišov, U Zábojníkov, U Biesov, 
U Taranov, U Rumankov, Žadovec, Polákov vrch a miestna časť Hodulov vrch so samotou 
Bánov a Veizovec.   
 
5.1 Geografické údaje 
 
Geografická poloha obce : Obec leží v severovýchodnej časti Myjavskej pahorkatiny, asi  
5 km juhozápadným smerom od Starej Turej. Obcou prechádza cesta II. triedy Nové Mesto 
n./V. – Stará Turá - Myjava.   
  
Susedné mestá a obce : Stará Turá , Rudník pri Myjave, Kostolné  
 
Celková rozloha obce :  907 ha 
 
Nadmorská výška : Nadmorská výška v strede obce 340 m  v okrajových častiach  

260– 372 m . 
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5.2 Demografické údaje  
 
Hustota  a počet obyvateľov : K 31.12. 2020 žilo v obci 483 obyvateľov , z toho 50,52% ženy 
a 49,48% muži . Priemerný vek 46,25 roka. 
 
Národnostná štruktúra : 97,82% slovenská národnosť, 0,44% česká národnosť, 1,75% ostatné 
národnosti . 
 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 63,54% evanjelická cirkev 
augsburského vyznania, 7,86% rímskokatolícke vyznanie, 3,71% náboženská spoločnosť 
svedkovia Jehovovi , 1,31% evanjelická cirkev metodistická, 0,22% gréckokatolícka cirkev, 
0,22% bahájske spoločenstvo, 17,47% bez vyznania a 5,68% nezistené podľa výsledkov 
SODB v roku 2011 .  
 
Vývoj počtu obyvateľov :  Obec Hrašné  vykazuje nepomer medzi počtom živonarodených  
a zomrelých a to z dlhodobého hľadiska.  Prirodzený prírastok sa za posledných 10 rokov 
pohybuje  v mínusových hodnotách. Prírastok prisťahovaním dosahuje v tomto roku  
pozitívne hodnoty.  Znamená to, že do obce sa  prisťahovalo  24 ľudí ,  3 deti sa narodili a  
10 ľudia  sa  odsťahovali a  9 ľudí zomrelo .   Možno konštatovať, že v  reprodukcii 
obyvateľstva pretrváva nepriaznivý vývoj. V posledných rokoch sa prejavuje starnutie 
obyvateľstva dôsledkom poklesu živonarodených detí a následnej zmeny vekovej štruktúry 
obyvateľstva.     
 
 
 
5.3 Ekonomické údaje  
 
Nezamestnanosť v obci :  Nezamestnanosť v  obci Hrašné má klesajúcu tendenciu . 
K 31.12.2020 boli štyria občania našej obce evidovaný ako dlhodobo nezamestnaný . 
 
Nezamestnanosť v okrese Myjava dosahuje priemernú hodnotu  ku koncu roka 2020  4,56 %  
   
Vývoj nezamestnanosti : Vývoj miery nezamestnanosti má v obci klesajúcu hodnotu ,v roku 
2010 bola miera nezamestnanosti  6 %  a v roku 2020  0,8 % .  

 
5.4 Symboly obce 
 
Erb obce : Erb obce tvorí v striebornom štíte zelené trojvršie, z jeho stredného nižšieho kopca 
vyrastajúci čierny dub s trinástimi zelenými listami . 
Erb obce bol vypracovaný ako novotvar v roku 2002 . 
Kopce symbolizujú myjavské kopanice a strom – dub symbolizuje novovzniknutú obec 
v roku 1955 spojením 13 kopaničiarskych usadlostí  
( 13 listov na strome) .   
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Zástava obce : Zástavu obce tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/3),  
zelenej-čiernej-zelenej  (1/3), a bielej (1/3). Pomer strán 1:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. 
dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu zástavy . 
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Pečať obce : Pečať obce tvorí erb obce Hrašné s nápisom : „Obec Hrašné“ . 
 
 
5.5 Logo obce   
Logo obce tvorí erb obce .  
 
5.6 História obce   
Prvé osídľovanie bolo zaznamenané v polovici XV. storočia teda po čase  husitských vojen 
a najmä po bitke pri Lipanoch (1434) . Náboženské prenasledovanie v týchto rokoch 
v českých zemiach malo za následok útek mnohých prenasledovaných rodín smerom na 
Slovensko.  Prví osídlenci vyklčovali kúsok lesa a postavili si obydlie z dreva.  Takto začali 
v úbočiach lesov vznikať roztrúsené osady , ktoré sa z dôvodu nerovného terénu doposiaľ 
udržali .  
 
 
5.7  Pamiatky  
Historickým miestom v obci je Štúrova skala ( asi 4m zo zeme vyčnievajúca skala) ktorá sa 
nachádza v lesnom úbočí asi 600 m SV  od miestnej časti Hodulov vrch . 
 
 
5.8 Významné osobnosti obce 
Ján Ferianec  nar. 21.12.1925 – zomr. 1944 a Martin Štefík  nar. 6.11.1923 – zomr. 5.1.1945  
Položili svoj život v obci v boji proti fašizmu .  
 
6. Plnenie funkcií obce ( prenesené kompetencie, originálne kompetencie ) 
 
6.1 Výchova a vzdelávanie  
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje 

- Materská škola Hrašné 
 
      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 
orientovať na  predškolskú výchovu .  
  
 
6.2  Zdravotníctvo 
 Zdravotnú starostlivosť pre obec poskytuje 

- Nemocnica s poliklinikou  Myjava, Poliklinika Stará Turá . 
       -     zmluvný lekár podľa výberu občana obce  
 
      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 
starostlivosti sa bude orientovať na  uspokojovanie potrieb občanov prevažne dôchodkového 
veku .  
   
 
6.3 Sociálne zabezpečenie 
 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Opatrovateľská služba 
 
      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 
bude orientovať na  uspokojovanie potrieb zdravotne odkázaných občanov obce . 
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6.4 Kultúra 
 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

-  Kultúrny dom 
        -    Jednota dôchodcov  
      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 
sa bude podľa aktuálnych možností orientovať na  organizovanie kultúrnych podujatí pre 
obyvateľov obce .   
 
6.5 Hospodárstvo  
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- GEVIS s.r.o , Pekáreň Čachtice  
 
        Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- HERBEX s.r.o  991 28 Vinica 53, prevádzka 916 14 Hrašné 1  
 
      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 
bude orientovať na   výrobu čajových a kúpeľových zmesí .  
 
 
 
7. Informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva  
 
 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019 .  
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 6.11.2019 uznesením č.109. 
 
Bol zmenený  päť krát : 

- prvá zmena   schválená dňa 20.5.2020 uznesením č. 143  
- druhá zmena schválená dňa 20.5.2020 uznesením č. 143 
- tretia zmena  schválená dňa 7.10.2020 uznesením č. 176 
- štvrtá zmena schválená dňa 7.10.2020 uznesením č. 176 
- piata zmena schválená dňa  9.12.2020 uznesením č. 194 
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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 406 970 447 970 436 477,23 97,43 

z toho :     
Bežné príjmy 316 970 358 020 348 490,03 97,34 

Kapitálové príjmy 1 000 31 000 30 000,00 96,77 

Finančné príjmy 89 000 58 950 57 987,20 98,37 

     
Výdavky celkom 406 970 405 860 387 012,19 95,35 

z toho :     

Bežné výdavky 292 970 298 660 279 963,38 93,74 

Kapitálové výdavky 90 000 83 200 83 131,51 99,92 

Finančné výdavky 24 000  24 000 23 917,30 99,65 

Rozpočet obce  0 42 110 49 465,04  

 

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

COVID - 19. 

V roku 2020 plnenie príjmov čiastočne  ovplyvnili príjmy : 

- v bežnom rozpočte príjmy:  

- podielové dane, ktoré predstavovali zníženie  o 9,5 % vo výške 9 566 € 

 
V roku 2020 čerpanie výdavkov čiastočne 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  2 862,15 EUR . 
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7.2  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020  
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2020 

 
 
Bežné  príjmy spolu 348 490,03

z toho : bežné príjmy obce  348 490,03

Bežné výdavky spolu 279 963,38

z toho : bežné výdavky  obce  279 963,38

Bežný rozpočet 68 526,65

Kapitálové  príjmy spolu 30 000,00

z toho : kapitálové  príjmy obce  30 000,00

Kapitálové  výdavky spolu 83 131,51

z toho : kapitálové  výdavky  obce  83 131,51

Kapitálový rozpočet  53 131,51

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 15 395,14

Vylúčenie z prebytku  

Vylúčenie z prebytku PČ 

-7 948,84

- 6 541,69

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 904,61

Príjmy z finančných operácií                                                         57 987,20 

Výdavky z finančných operácií                                                  23 917,30 
 

Rozdiel finančných operácii 34 069,90

PRÍJMY SPOLU   436 477,23 

VÝDAVKY SPOLU 387 012,19 

Hospodárenie obce  49 465,04 

Vylúčenie z prebytku 
Vylúčenie z prebytku PČ 

- 7 948,84 
- 6 541,69 

Upravené hospodárenie obce                       34 974,51 
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Výška prebytku  rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID - 19. 
   
Prebytok rozpočtu v sume 15 395,14 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, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu                 15 395,14  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 34 069,90  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu           34 069,90 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  670,80 EUR, a to na :  

- podpora výchovy k  stravovacím  návykom dieťaťa v sume  670,80 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 32,19 EUR,  

c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
v z.n.p. v sume 6 158,28 EUR, 

d) nevyčerpané prostriedky z poplatku za uloženie odpadov  podľa zákona č.17/2004 Z. 
z. o poplatkoch za uloženie odpadov v z.n.p. v sume 912,33 EUR, 

e) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania 
podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v sume 6 541,69 EUR,  

f) Nájomné v nájomných bytoch zadržané do vyúčtovania za rok 2020 v roku 2021v 
sume 175,24 EUR . 

 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške  
34 974,51 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  436 477,23 389 540,00 313 990,00 300 700,00 
z toho :     
Bežné príjmy 348 490,03 309 540,00 303 990,00 290 700,00 

Kapitálové príjmy 30 000,00 1 000,00 1 000,00  900,00 

Finančné príjmy 57 987,20 79 000,00 9 000,00  9 100,00 
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 Skutočnosť 

k 31.12.2020 
Rozpočet  na 

rok 2021 
Rozpočet 

 na rok 2022 
Rozpočet 

 na rok 2023 
Výdavky celkom 387 012,19 389 540,00 313 990,00 300 700,00 
z toho :     
Bežné výdavky 279 963,38 285 540,00 279 990,00 266 700,00 

Kapitálové 
výdavky 

83 131,51 90 000,00 50 000,00 10 000,00 

Finančné výdavky 23 917,30 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

     
 

8.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1 Majetok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Predpoklad 
na rok 2021 

Majetok spolu 3 018 193,59 3 051 919,50 2 996 388,21 

Neobežný majetok spolu 2  729 475,05 2 765 986,25 2 789 838,21 

 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok    

Dlhodobý hmotný majetok 2 439 636,84 2 476 148,04 2 500 000,00 

Dlhodobý finančný majetok      289 838,21      289 838,21 289 838,21 

Obežný majetok spolu 288 035,71 285 148,41 205 550,00 

z toho :    

Zásoby  990,59  5 241,62 550,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS    

Dlhodobé pohľadávky    

Krátkodobé pohľadávky  6 574,32 7 758,39 5 000,00 

Finančné účty  280 470,80 272 148,40 200 000,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.    
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.    

Časové rozlíšenie  682,83 784,84 1 000,00 

    

 

8.2 Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Skutočnosť 
k  31.12.2020 

Predpoklad 
na rok 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3 018 193,59 3 051 919,50 2 996 388,21 

Vlastné imanie   1 850 678,82      1 885 938,88    1 881 728,21 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely     

Fondy    

Výsledok hospodárenia  1 850 678,82 1 885 938,88 1 881 728,21 

Záväzky 725 800,53 707 193,98 689 660,00 

z toho :    

Rezervy   1 400,00  1 400,00 1 660,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 468,68 2 164,20  

Dlhodobé záväzky 683 906,88 659 824,57 650 000,00 

Krátkodobé záväzky 40 024,97 43 805,21 38 000,00 

Bankové úvery a výpomoci    

Časové rozlíšenie 441 714,24 458 786,64 425 000,00 

    

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

     -     Prírastok  majetku vo výške 69 058,15 € z dôvodu stavebných úprav na hasičskej 
zbrojnici a zateplenia kultúrneho domu .  
     -     Prírastok pozemkov v sume 920,37€ z dôvodu nákupu pozemku 5086/50  
v ½ a opravy chyby KN pod číslom X/56 .     
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     -       Úbytok  vo výške  8 967,14€  z dôvodu predaja malotraktora UNI  , vyradením 
opotrebovaného majetku  a preradením majetku na podsúvahový účet. 
 

8.3 Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 
k 31.12 2019 

Zostatok 
k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2 426,38 2 579,46 

Pohľadávky po lehote splatnosti   4 163,38 5 194,37 

 
8.4 Záväzky 

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2019 

Zostatok 
k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti         723 931,85 703 629,78 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky 

- Obec vykazuje vysoké  záväzky z dôvodu prijatia úverov ŠFRB na financovanie 

odkúpenia Bytových domov  A-F  - I. a II. etapa  Bytové domy „A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“ 

3 x 8 b.j.   

 

9 . Hospodársky výsledok  za  2020- vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2019 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Predpoklad 
rok 2021 

Náklady 298 897,73 324 842,49 297 000,00 

50 – Spotrebované nákupy 42 288,64 45 564,62 40 000,00 

51 – Služby 29 815,92 30 759,57 32 000,00 

52 – Osobné náklady 164 211,65 182 913,56 165 500,00 

53 – Dane a  poplatky 1 850,71 2 637,78 2 000,00 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

2 691,14 3 190,55 2 000,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

46 347,00 48 268,68 47 000,00 

56 – Finančné náklady 9 113,14 8 508,23 6 000,00 

57 – Mimoriadne náklady    

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

2 505,39 2 786,92 2 000,00 
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59 – Dane z príjmov 74,14 212,58 500,00 

Výnosy 337 799,53 360 102,55 314 000,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

43 534,71 46 348,76 45 000,00 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

   

62 – Aktivácia    

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

208 353,82 201 496,13 190 000,00 

64 – Ostatné výnosy 61 609,98 61 319,41 60 000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

1 016,71 1 400,00 3 500,00 

66 – Finančné výnosy 4 786,38 4 168,70 5 050,00 

67 – Mimoriadne výnosy    

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

18 497,93 45 369,55 10 450,00 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+ 38 901,80 + 35 260,06 + 17 000,00 

 

Hospodársky výsledok kladný v sume 35 260,06 EUR bol zúčtovaný na účet  

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

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  

Okresný úrad Bežné výdavky (Voľby) 719,50 

MDVaRR Bežné výdavky (Stavebný poriadok) 710,97 

Okresný úrad Bežné výdavky ( Na výchovu a vzdelávanie) 1 333,00 

Okresný úrad Bežné výdavky (Životné prostredie) 46,27 

MV SR Bežné výdavky (REGOB – hlásenie pobytu) 183,51 
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DPO SR Bežné výdavky (obnovenie výstroja DHZ) 3 000,00 

UPSVaR Stravovacie návyky detí                          1 612,80   

 

Boni Fructi spol. 

s.r.o 

 

Školské ovocie 

 

 

                           57,20 

ŠÚ SR SODB 2020 2021                        

1 836,00 

UPSVaR Udržanie zamestnanosti v MŠ § 54e)                        

8 844,96 

UPSVaR Osobitný príjemca                          698,60 

MV SR Záchranné práce, testovanie na COVID 19 2 862,16 

Enviromentálny 

fond 

Poplatok za uloženie odpadu – za prístupovú 

cestu na skládku  

                    13 445,77 

MV SR  Stavebné úpravy – hasičská zbrojnica  

kapitálový transfer 

                    30 000,00 

 

10.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2017   a VZN  č. 

2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a 1/2018 o poskytnutí jednorazového príspevku 

pri narodení dieťaťa :  

Prijímateľ 
dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v EUR 

Jednota 

dôchodcov 

Bežné výdavky , aktivity pre dôchodcov 250,00 

Rodičia Príspevok pri narodení dieťaťa 300,00 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2020 

-  Zateplenie kultúrneho domu  

-  Stavebné úpravy Hasičská zbrojnica  

- budovanie hospodárskeho dvora – zatiaľ nedokončené  

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- dobudovanie hospodárskeho dvora pri obecnom úrade  
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- pokračovanie v rekonštrukcii miestnych komunikácií 

- vybudovanie parkoviska pri kultúrnom dome   

- plynofikácia a výmena strechy na budove obecného úradu 

 

    10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 
Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá  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, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu 

s následným obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie 

ukazovateľov zadĺženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si 

nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie 

na účtovnú jednotku.  

Akýkoľvek ďalší negatívny vplyv zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej 

závierky v roku 2021.  

 

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

Obec nevedie žiadny súdny spor .  

 

 

Vypracovala:  Elena Malková                                               Schválil: Mgr. Pavel Hučko 

 

V Hrašnom  dňa 15 . marca 2021 

 

Prílohy: 
 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  
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