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1. Identifikačné údaje

Názov: Obec Nitrianske Rudno
Sídlo: Hlavná 1/82, 972 26 
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IČO: 00318345
Štatutárny orgán obce: Robert Štrbák
Telefón: 0905 592 446
E-mail: obec.nrudno@mail.t-com.sk
Webová stránka: www.nitrianskerudno.sk

2.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Robert Štrbák
Zástupca starostu obce: Ján Výškrabka
Hlavný kontrolór obce: PhDr. Róbert Géczy
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Ľuboš Hronec
                                        Ing. Rudolf Hronec
                                        Ing. Róbert Kluvanec
                                        Milan Kútny
                                        Ing. Peter Rambala
                                        JUDr. Milan Sobota
                                        Adriána Oravcová
                                        Viera Jurenková    
                                         Ján Výškrabka
Finančná komisia:        
Predseda:  Ing. Peter Rambala 
Členovia:   Ing. Martin Špánik 
                  Ing. Róbert Kluvanec 
                   Ing. Stanislava Cagáňová

Komisia kultúry, športu, vzdelávania a mládeže 
Predseda:   Ján Výškrabka 
Členovia:    Ing. Rudolf Hronec 
                   Ing. Ľuboš Hronec 
                   Viera Jurenková 

Komisia výstavby, životného prostredia a ochrany ver. poriadku 
Predseda:    JUDr. Milan Sobota 
Členovia:    Ing. Rudolf Hronec 
                   Ing. Rastislav Kohút 
                   Adriána Oravcová

  

Sociálna komisia 
Predseda:  Ing. Rudolf Hronec 
Členovia:  Ing. Peter Rambala 
                 Milan Kútny 
                 Erika Sobotová 
                 Mgr. Petra Sladkayová 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Predseda:  Milan Kútny  
Členovia:   Ján Výškrabka 
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                  JUDr. Milan Sobota 

Obecný úrad:
 Zriadenkyňa, podateľňa – Miroslava Kútna
 Samostatný odborný referent pre personalistiku a mzdy – Erika Sobotová
 Samostatný odborný referent miestnych daní a poplatkov – Iveta Šílová
 Samostatný odborný referent pre ekonomiku a účtovníctvo – Ivana Kútna
 Samostatná odborná referentka /matričný úrad, evidencia obyv./ - Janka Besedová
 Prevádzka – Miroslav Škadra, vodič, robotník
                           Milan Škadra, vodič, robotník

                                 Zdeněk Červený, vodič, robotník
                                 Jozef Hrdý, vodič, robotník
                                 
                                 

Rozpočtové organizácie obce : tvoria konsolidovaný celok
 Materská škola, Hlavná 534/66, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO: 37915673

            štatutárny orgán: Renáta Divékyová
            telefón: 0911 378 199
            e-mail: msnrudno.webnode.sk
            webová stránka: www.ovocnickovia.sk

 Základná škola, Školská 492/15, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO: 36126772
     štatutárny orgán: Mgr. Martin Škraban
     telefón: 0911388445

           e-mail: zsnrudno@gmail.com
           webová stránka: www.zsnrudno.edu.sk
Základnou činnosťou je vzdelanie a všestranný rozvoj mládeže.

  
Príspevkové organizácie obce : nezriadené

Neziskové organizácie založené obcou: nezriadené

Obchodné spoločnosti založené obcou: nezriadené

3. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: rozvíjať obec, riešiť základné otázky zo života obce ako aj ich občanov
Vízie obce: rozvoj bývania, zamestnanosť občanov, zabezpečenie ich sociálnych istôt
Ciele obce: zabezpečiť občanom pokojný a bezpečný život v čistom prostredí , bývanie...

4. Základná charakteristika konsolidovaného celku
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

4.1.Geografické údaje
Obec Nitrianske Rudno leží v malebnej doline povodia rieky Nitrice v nadmorskej výške 315 
metrov. Je obklopená prekrásnou prírodnou panorámou, ktorú zo západnej strany vytvára 
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Strážovské pohorie Nitrických vrchov, od severovýchodu pohorie Magury končiace 
impozantným vrchom Strážov. Rozprávkovú kulisu obce tvorí kompozícia „siluety spiaceho 
mnícha“ vytvorená z pohoria Rokoš (Malý Rokoš 950m a Veľký Rokoš 1010m). Územie pod 
rokošom bolo vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť.
Susedné mestá a obce : Diviaky nad Nitricou, Ješková Ves, KostolnáVes, Seč, Dlžín,
Rudnianska Lehota, Liešťany, Nevidzany
Celková rozloha obce : 1 490 ha 19 árov 65 m2
Nadmorská výška : 315 m

4.2.Demografické údaje
Hustota obyvateľstva: 128 obyv./km2
Počet obyvateľov k 31.12. 2014 : 1 915 z toho:
- Muži 962
- Ženy 953
Národnostná štruktúra : Slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko-katolícka, evanjelická,

4.3.Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : Úrad práce konkrétne na obec Nitrianske Rudno nezamestnanosť
neuvádza,  len  na  celý  okres  Prievidza,  kde  bola  nezamestnanosť  za  sledované  obdobie
v priemere 13,27 %.

4.4 Symboly obce

Erb obce: V hornej polovici zelenou niťou deleného modrého štítu tri oblé, od seba oddelené
vrchy, ponad stredný skáče zlatý jeleň so striebornou zbrojou, z dvoch bočných vyrastajú
zelené listnaté stromy so zlatými kmeňmi. V dolnej polovici na zelenej pažiti postavený zlatý
snop, strieborné čerieslo a strieborný lemeš.

Vlajka obce : Vlajka obce pozostáva zo šiestich pruhov vo farbách modrej, žltej, zelenej,
modrej, bielej a zelenej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.

4.5. Logo obce
Obec Nitrianske Rudno okrem svojich symbolov nemá logo obce.

4.6. História obce
Najstaršia písomná správa o obci je z roku 1275. V roku 1348 vystupuje pod menom Rudno.
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Pôvodne patrila obec zemianskemu rodu Diviackovcov, v 16. storočí Ujfalušiovcom a neskôr
bez bližšie určeného časového obdobia – tu pochádzajúcim Rudnayovcom.
V roku 1788 žilo v obci 122 obyvateľov v 4 zemianskych a 11 poddanských domoch.
Miestni obyvatelia sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom, o čom svedčí aj časť
obecného  znaku.  Rudnayovci  vlastnili  aj  obec  Kršťanová  Ves,  ktorá  je  od  roku  1924
pričlenená k Nitrianskemu Rudnu.
V súčasnosti tieto obce tvoria jedno katastrálne územie.
Najstarším domom v Nitrianskom Rudne je tzv. Horný kaštieľ – Javorčekeje dom.
V rokoch 1804 – 1816 bol v obci vystavaný rímsko-katolícky kostol, ktorý bol v roku 1991
zasvätený sv. Svoradovi a Benediktovi.
Technický rozvoj v našej obci možno datovať od roku 1881, kedy bol v obci vybudovaný
poštový úrad, v roku 1927 začal premávať prvý autobus a v roku 1931 bol do Nitrianskeho
Rudna zavedený telefón.
Zo  známych  osobností  žijúcich  v  obci  je  potrebné  spomenúť  najmä  Františka  Madvu  –
„divotvorného lekára“ z Rudna, ktorý sa preslávil ako farár – ľudomil liečením chorých
zelinkami a drobnými radami. Liečivé bylinky zbieral v blízkom okolí a podľa neho dostala
jedna miestna lokalita pomenovanie „Madvova dolinka“.
Zomrel v roku 1852 a na jeho počesť bol v obci vybudovaný pomník s pamätnou tabuľou.
Istý čas v našej obci, ako malý chlapec, žil aj populárny herec Dušan Blaškovič.
V r. 1883 vznikla v Nitrianskom Rudne Štátna ovocinárska škôlka, ktorej zakladateľom bol
Dr.Eugen Sporzon, poslanec uhorského snemu. V r. 1903 presťahovali ovocinársku škôlku
do Prievidze a bola základom pre výskumný ovocinársky ústav v Bojniciach.
Pohorie Strážovskej hornatiny vytvára nad obcou charakteristickú postavu „Spiaceho
mnícha“. Tvorí ju Malý Rokoš /950 mnm/, Veľký Rokoš /1010 mnm/, kde sa nachádza
Kossúthová jaskyňa, ktorá údajne slúžila ako úkryt pri úteku Lájosa Kossútha, po potlačení
jeho povstania.
Strážovské vrchy sú kombináciou žuly a ruly, vápencov a dolomitov porastených horskými
bučinami, jaseňom, smrekom a borovicou. Vyskytuje sa tu i chránený Poniklec veľkokvetý
a Poniklec slovenský. Z atraktívnych zástupcov fauny je tu vysoká – jelenia zver, srnčia zver
a diviačia zver, daniele a muflóny.
Cez obec preteká riečka Nitrica, ktorá pramení pod Homôlkou pri obci Valaská Belá.
Na tejto rieke bola v roku 1951 – 1958 vybudovaná vodná nádrž s celkovým objemom 4,410
mil. m3 so zatopenou plochou 89,7 ha. Vodná nádrž slúži pre potreby tepelnej elektrárne
Nováky a NCHZ. V letných mesiacoch je využívaná na rekreačné účely a je rajom aj pre
športových rybárov.
V roku 1991 bolo okolie vodnej nádrže vymedzené miestom sústredeného cestovného ruchu.
V roku 1957 sa vybudoval závod Zornica,  kde občania mali  pracovnú príležitosť.  V roku
1992 závod zanikol.
V rozmedzí rokov 1960 – 1992 obec zaznamenala veľký rozvoj vo výstavbe. Okrem mnohých
rodinných domov, ktoré si vybudovali naši občania, boli postavené tieto objekty: miestny
rozhlas,  dažďová kanalizácia,  miestne  komunikácie,  dom smútku,  základná  škola,  ľudová
škola umenia, dom služieb, nákupné stredisko, požiarna zbrojnica, trojobvodové zdravotné
stredisko,  telocvičňa,  vodojemy,  školská  jedáleň,  rekreačné  stredisko  ATC  s  vodným
tobogánom,  obchodnou  sieťou,  futbalové  ihrisko,  rekonštrukcia  a  rozšírenie  elektrického
vedenia.
Po roku 1990 sa v obci sektor súkromného podnikania rozšíril.
V rokoch 1995 až 2005 sa obec splynofikovala.
Obec na základe predložených projektov a získaných prostriedkov zrealizovala akciu: Sanácia
environmentálnej záťaže v k.ú. Nitrianske Rudno“ v r. 2006-2007.
V roku 2008 sme získali prostriedky z eurofondov a zrealizovala sa rekonštrukcia technológie
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ohrevu  TÚV  s  využitím  tepelného  čerpadla  a  solárnych  kolektorov,  zariadenie  osobnej
hygieny v autocampingu a vybudoval sa náučný chodník Vodná nádrž Nitrianske Rudno.
V r. 2007 – 2008 sa vybudoval v centre obce okrasný park s lavičkami a fontánou.
Základná škola bola postavená v r. 1961 a v roku 1986 bola vybudovaná telocvičňa. V roku
2012 bola ukončená „Komplexná obnova a modernizácia Základnej školy v Nitrianskom
Rudne“ a prístavba štvortriedneho pavilónu v rámci čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu.
V roku 2013 bol dokončený a odovzdaný do užívania Bytový dom 2 x12xb.j. v Nitrianskom
Rudne, na ulici Jána Bottu taktiež s podporou štátneho rozpočtu.

4.7. Pamiatky
V rokoch 1804-1816 bol v obci vystavaný rímsko-katolícky kostol, ktorý bol v roku 1991
zasvätený sv. Svoradovi a Benediktovi.

4.8. Významné osobnosti obce
Zo známych osobností žijúcich v našej obci je potrebné spomenúť najmä Františka Madvu – 
„divotvorného lekára „ z Rudna, ktorý sa preslávil ako farár – ľudomil liečením chorých 
zelinkami a drobnými radami. Zomrel v roku 1852 a na jeho počesť bol v obci vybudovaný 
pomník s pamätnou tabuľou. Istý čas v našej obci, ako malý chlapec, žil aj populárny herec 
Dušan Blaškovič.

5. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

5.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola
- Materská škola
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Základná umelecká škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Bojnice.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 
orientovať aj na umeleckú činnosť detí a mládeže. 

5.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje zdravotné stredisko, v ktorom sú tri ambulancie
praktických lekárov pre dospelých, dve ambulancie lekárov pre deti a dorast, dve
stomatologické ambulancie, gynekologická ambulancia, lekáreň. V obci bolo postavené 
menšie súkromné zdravotné stredisko, do ktorého sa presťahovali dve detské ambulancie a
stomatologická ambulancia. Možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude 
orientovať na zdravý vývoj detí, mládeže a starostlivosť o starých občanov.

5.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci sú zabezpečované formou opatrovateľskej služby v domoch občanov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať ďalej na starostlivosť občanov, ktorí túto službu nevyhnutne potrebujú.

5.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s kultúrnou 
komisiou a spoločenskými organizáciami, ktorí organizujú každoročne Rudniansky deň,
rôzne akcie pre deti a venujú sa i starším občanom.

9



5.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- COOP Jednota SD – potraviny, mäso, zmiešaný tovar
- REŠTAURACIA KOHÚT – reštauračné, stravovacie a spoločenské služby
- Pizzeria KOHÚT – stravovacie služby + bowling
- VRBAN – TEMPO – mäsiareň
- B a B stavebniny – stavebný materiál
- Stolárstvo u Šutinského – výroba nábytku
a mnoho ďalších podnikateľov, ktorí poskytujú služby občanom v oblasti stavebníctva,
klampiarstva, oprava a predaj elektroniky, predaj odevov, hračiek, domácich potrieb,
záhradné potreby, drogéria, kaderníctva a kozmetiky, papiernictva a zmiešaného tovaru.
V obci sídlia:
- Obvodné oddelenie PZ SR
- Slovenská pošta

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- AGRO EPEK s.r.o. – pestovateľ obilnín, zemiakov, chov dobytka
- Samostatne hospodáriaci roľníci – Ľuboš Harag a Anton Pánis.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na skvalitnenie služieb obyvateľstvu.

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec na rok 2019 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 2019 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2018 uzn. č.21/2018 C8-II.
Rozpočet bol zmenený deväťkrát:

- prvá  zmena  schválená dňa 13.02.2019  starosta – štátne dotácie
- druhá zmena schválená dňa 25.03.2019  uznesenie č.25/2019
- tretia zmena  schválená dňa 31.05.2019 starosta – štátne dotácie
- štvrtá zmena schválená dňa 17.06.2019 uznesením č.41/2019
- piata zmena schválená dňa 31.07.2019  starosta – štátne dotácie
- šiesta zmena schválená dňa 31.08.2019 starosta – štátne dotácie
- siedma zmena schválená dňa 16.09.2019 starosta obce – štátne dotácie
- ôsma zmena schválená dňa  10.12.2019  uznesenie č.79/2019
- deviata zmena schválená dňa  31.12.2019 starosta obce – štátne dotácie
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                                                 Rozpočet obce k 31.12.2019

Rozpočet obce k 31. 12. 2019 Schválený 
rozpočet 

Schválený
rozpočet 

po poslednej
zmene

Skutočnosť
k 31.12.2019

Príjmy celkom 2 260 490,92 2 697 331,04 2 256 699,37
z toho :
Bežné príjmy - obec 1 589 903,2 1 852 390,91 1 897 545,28
Kapitálové príjmy - obec 558 487,72 563 111,72       121 837,48
Finančné operácie príjmové - obec   0,00  162 382,43 100 493,31

                                     ZŠ 0,00 3 572,02  10 537,69
Príjmy RO s práv. subjektivitou 112 100,00 115 873,96 126 285,61
Výdavky celkom 2 248 490,69  2 686 313,39 2 068 775,37
z toho :
Bežné výdavky-obec 480 981,20 537 611,51 510 038,78
Kapitálové výdavky – obec + ZŠ 621 657,00      765 817,42     194 475,13
Finančné operácie výdavkové - obec   63 382,48 63 382,48    64 436,38
                                                   ZŠ 0,00 0,00        198,39
Výdavky RO s právnou subjektivitou 1 082 470,00 1 319 501,98   1 299 626,69
Rozpočet  obce        + 12 000,24 + 11 017,65 + 187 924,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
2 697 331,04 2 256 699,37 84

Z rozpočtovaných celkových príjmov  2 697 331,04 EUR  bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 2 256 699,37, čo predstavuje  84 % plnenie. 

1. Bežné príjmy  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
1 852 390,91 1 897 545,28 102

Z rozpočtovaných  bežných  príjmov  1 852 390,91 EUR bol  skutočný  príjem  k 31.12.2019
v sume 1 897 545,28 EUR, čo predstavuje  103 % plnenie. 

a) daňové príjmy   

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
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910 874,00 957 532,29 105

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 813 320,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 860 501,93 EUR, čo predstavuje
plnenie na 106 %. 

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 48 941 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 48 425,91 EUR, čo
je 99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 265,90 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 36 752,77 EUR a dane z bytov boli v sume 407,24 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 636,97 EUR.

Daň za psa  1 157,50 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva 1 409,60 €.
Daň za nevýherné hracie prístroje 66,39 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 42 335,16 €.

a) nedaňové príjmy  : 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
80 757,9 79 053,98 98

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 52 503,2 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 52 630,16 EUR, 
čo je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov 
a objektov v sume 16 191,83 EUR a z prenájmu bytov 36 438,33 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne  poplatky -  správne poplatky,  poplatky za opatrovateľskú službu,  výťažky
z lotérií a hier.
Z rozpočtovaných 23 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 21 083,77 EUR, čo
je 90 % plnenie. 

b) prijaté granty a     transfery  

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
Okresný úrad Trenčín 19 636,00 Dopravné
Krajský úrad ŽP Trenčín 180,98 Ochrana životného prostredia
Okresný úrad Prievidza 638,88 Register obyvateľstva
Okresný úrad Trenčín 728 052,00 Školstvo-normatív 
Okresný úrad Prievidza 8 003,00 Matrika
ÚPSVaR Prievidza 8 719,20 Stravné pre predškolákov
ÚPSVaR Prievidza 28 753,20 Stravne ZŠ
ÚPSVaR Prievidza 66,40 Školské potreby pre deti v HN
Okresný úrad Trenčín 7 277,00 Vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Trenčín 33 264,00 Na asistenta učiteľa
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Okresný úrad Prievidza 2 142,14 Prezidentské voľby, európsky parlam.
Okresný úrad Trenčín 1 249,00 ZŠ-príspevok na učebnice
Okresný úrad Trenčín 5 613,00 MŠ na výchovu a vzdelávanie
Okresný úrad Trenčín 300,00 Príspevok na žiakov so SZP
Okresný úrad Trenčín 600,00 Mimoriadne výsledky žiakov
Okresný úrad Trenčín 1 248,00 Odchodné
Okresný úrad Trenčín 2 800,00 Príspevok na školu v prírode
Dobrovoľná požiarna obrana SR 5 282,21 Zásahové odevy, preplatenie PHM
Okresný úrad Prievidza 34,00 Register adries
Okresný úrad Trenčín 5 700,00 Príspevok na lyžiarsky kurz
Okresný úrad Trenčín 1 200,00 Dotácia TSK-zachovanie folk tradícií

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

2. Kapitálové príjmy  : 
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
537 611,51 121 837,48 22

Prijaté kapitálové príjmy boli:
 z predaja pozemku............................6 624 €
 dotácia na rekonštrukciu strechy hasičskej zbrojnice.....................30 000 €
 dotácia na obnovu strechy obecného úradu......................................3 000 €
 dotácia na dobudovanie kamerového systému v obci III. fáza.....................7 000 €
 dotácia na projekt „Rozvoj a zvýšenie kľúč. kompetencií žiakov ZŠ“.........75 213,48 €

3. Príjmové finančné operácie:   
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
162 382,43 100 493,31 62

V roku 2019 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 13 259,01  EUR /základná
škola  –  bežné  výdavky/  v súlade  so  zákonom č.523/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách
verejnej  správy  §  8  ods.5,  použitie  nevyčerpanej  dotácie  z roku  2018  na  dobudovanie
kamerového systému v obci  II.  fáza výške 5 000 €, prevod z Rezervného fondu vo výške
58 937,02 €, prijaté finančné zábezpeky nových nájomníkov bytového domu na ul. J. Bottu vo
výške  1 647,24  €,  zapojenie  nevyčerpaného  úveru  z roku  2018  na  prestavbu  a prístavbu
kultúrneho domu vo výške
 21 650,04 €. 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  :

Obec Nitrianske Rudno je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií s právnou 
subjektivitou:

 Základná škola Nitrianske Rudno,
 Materská škola Nitrianske Rudno.
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Bežné príjmy RO:

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
115 873,96 126 285,61 99,96

z toho:                                                    rozpočet                                         skutočnosť
Základná škola                                75 927,40 EUR                                 82 933,00 EUR
Materská škola                                39 946,56 EUR                                 43 352,61 EUR
Sú to príspevky od zákonných zástupcov detí na prevádzku a mzdy v MŠ a ŠKD, na stravu 
v MŠ a dobropisy.

Príjmové finančné operácie RO:

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
3 572,02 10 537,69                ------------

z toho:
Základná škola                                9 306,09 EUR
Materská škola                                1 123,60 EUR

Príjmové finančné operácie tvoria konečné  stavy na účtoch školskej jedálne.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania

2 686 313,39 2 068 775,37 77

Z rozpočtovaných  celkových  výdavkov  2 686 313,39 EUR  bolo  skutočne  čerpané
k 31.12.2019 v sume 2 068 775,37 € čo predstavuje  77 % čerpanie. 

1. Bežné výdavky - obec  
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania
537 611,51 510 038,78 95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 537 611,51 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019
v sume 510 038,78 EUR, čo predstavuje  95 % čerpanie. 

v tom :                                                                                                                         
Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Výdavky verejnej správy 195 648,88 201 103,41  103
Finančná a rozpočtová oblasť 9 300,00 9 867,97 106
Ostatné služby 108 566,00 108 629,79 100
Iné všeobecné služby - voľby 2 142,14 2 142,14 ŠR
Transakcie verejného dlhu 10 620,00 9 941,32 94
Ochrana pred požiarmi 8 433,21 8 123,73 96
Miestne komunikácie- opravy ciest 20 104,70 13 873,68 69
Nakladanie s odpadmi 35 937,00 28 312,59 79
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Ochrana životného prostredia               184,44 180,00 ŠR
Rozvoj bývania 2 015,20 1 822,10 90
Rozvoj obcí 7 591,00 9 052,01 119
Verejné osvetlenie 24 025,00 8 229,24 77
Rekreačná a športové služby 18 850,00 18 850,00 100
Kultúrne služby 18 832,00 20 813,68 111
Miestny rozhlas 0,00 916,80
Náboženské a iné spol. služby       10 200,00 8 398,22 82
Predškolská výchova 729,60 468,27 64
Základné vzdelanie 1 676,8 2 059,77 123
Sociálne služby 59 481,00 50 270,65 85
Nezamestnanosť 0,00 51,68
Sociálna pomoc občanom 3 300,00 1 085,50 33
SPOLU 537 611,51   510 038,78 95

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 209 956,42 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 201 522,50
EUR,  čo  je  96  %čerpanie.  Patria  sem  mzdové  prostriedky  pracovníkov  OcÚ,  starostu,
kontrolóra,  opatrovateľskej  služby a mzdové prostriedky z preneseného výkonu – matrika,
register obyvateľstva, register adries, životné prostredie, voľby.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných  73 898,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 73 496,01
EUR, čo je 99 % čerpanie. 
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 213 152,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume
 195 849,36 EUR, čo je 92 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné
za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných  29 983,40  EUR bolo  skutočne  čerpané  k 31.12.2019  v sume  29 229,59
EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie. Ide o dotácie pre organizácie v zmysle VZN, členské
príspevky do združení....
Splácanie  úrokov  a ostatné  platby  súvisiace  s úvermi,  pôžičkami  a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 10 620,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 9 941,32
EUR, čo predstavuje 94 % čerpanie.  Ide o splácanie úrokov z úveru ŠFRB podľa zmluvy
a úroky z úveru podľa zmluvy od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

2. Kapitálové výdavky :
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania
765 817,42 194 475,13 25

Z rozpočtovaných  kapitálových  výdavkov  765 817,42  EUR  bolo  k 31.12.2019  skutočné
čerpanie vo výške 194 475,13 EUR, čo je 25 % čerpanie.  Finančné prostriedky boli použité
na:

* splátka služobného automobilu zn. KIA Carens na základe leasingovej zmluvy
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* rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice
* rozšírenie kamerového systému II. fáza
* rozšírenie parkoviska za kultúrnym domom
* rekonštrukcia kultúrneho domu – dokončovacie práce
* modernizácia odborných učební v základnej škole v rámci projektu

3. Výdavkové finančné operácie :
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania
63 382,48                    64 436,38 102

Z rozpočtovaných  finančných   výdavkov  63 382,48  EUR  bolo  skutočne  čerpané
k 31.12.2019 v sume 64 436,38 EUR, čo predstavuje  102 % čerpanie.  Jedná sa o splátky
úveru v zmysle zmluvy so ŠFRB vo výške 22 760,38 €. Úver bol použitý na výstavbu BD
2x12 b.j. na ulici Jána Bottu, Nitrianske Rudno. Ďalším čerpaním vo finančných operáciách
boli  splátky  istiny  z prijatého  finančného  úveru  od  Záručnej  a rozvojovej  banky  na
rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 41 676,00 € 

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec Nitrianske Rudno je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií s právnou 
subjektivitou:

 Základná škola Nitrianske Rudno,
 Materská škola Nitrianske Rudno.

 Bežné výdavky RO:

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania
1 319 501,98 1 299 626,69 98,5

Z rozpočtovaných  bežných   výdavkov  1 319 501,98  EUR  bolo  skutočne  čerpané
k 31.12.2019 v sume 1 299 626,69  EUR, čo predstavuje  98,5 % plnenie.
                                                         

   rozpočet                         skutočnosť 
Základná škola                                1 018 121,22 €                 1 002 678,12 €
Materská škola                                   301 380,79 €                    296 948,57 €

Základná škola             rozpočet  1 018 121,22 €        skutočnosť   1 002 678,12 €

Základná škola je prenesený výkon štátnej správy na obce, na ktorej činnosť poskytuje
finančné prostriedky zriaďovateľovi Okresný úrad  Trenčín ako normatívne
vo  výške  728  052  €  /  na  mzdy,  odvody  do  poisťovní  a na  prevádzku/ a nenormatívne
príspevky  72 074 € /príspevok na žiakov zo SZP 300 €,  dopravné pre žiakov 19 636 €,
vzdelávacie poukazy 7 277 €, asistent učiteľa 33 264 €, na mimoriadne výsledky žiakov 
600 €, príspevok na učebnice 1249 €, príspevok na školu v prírode 2 800 €, príspevok na
lyžiarsky kurz 5 700 €, odchodné 1248 €.
Pod originálne kompetencie spadá školská jedáleň pri základnej škole /52 416 €/ a školský
klub detí /58 015 €/.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny poskytol prostriedky pre deti  na stravu – strava zadarmo vo
výške 27 998,40 € školské potreby vo výške 66,40 € a prostriedky v rámci projektu „ Pracuj
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v ŠJ“ vo výške 1 459,29 €. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 4 321,20 € boli
dňa 23.12. 2019 poukázané na  účet obce a následne obcou do štátneho rozpočtu.
Nepoužité finančné  prostriedky vo výške  26 426,73 €,  čo  sú normatívne  fin.  prostriedky
a 1 444,83 € dopravné žiakov- nenormatívne boli poukázané na účet obce na konci roka 2019.
Tieto finančné prostriedky je možné použiť v súlade s ustanovením § 8 odsek 5 zákona č.
523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách  verejnej  správy a o zmene a doplnení  niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov / teda do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka/.
Ostatné  príjmy  ZŠ  vo  výške  74 468,11  €  -  poplatky  rodičov  za  školský  klub  detí,  réžie
zariadenia  školského  stravovania, preplatok  za  plyn,  preplatok  z ročného  zúčtovania  ZP,
z nájmu telocvične.

Materská škola       rozpočet      301 380,79 €     skutočnosť   296 948,57 €      

     Materská škola:   jej  činnosť  je   dotovaná z podielových  daní  na  základe  prijatého
všeobecne záväzného nariadenia a schváleného rozpočtu obce. Je originálnou kompetenciou
obce a jej súčasťou je aj školská jedáleň. Rozpočet originálnej kompetencie  235 060 €  a na
správu budov boli obcou poukázané finančné prostriedky vo výške  12 660 €.  Nevyčerpané
prostriedky z originálnej kompetencie vo výške  9,53 € vrátené na účet obce na konci roka
2019.
Štát poukazuje transfer na výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom zariadení. Tieto
finančné prostriedky sú poukazované cez Okresný úrad Trenčín, odbor školstva/  – prenesená
kompetencia.  / 5 613  € /. Úrad práce, soc. vecí a rodiny poskytol prostriedky pre deti  na
stravu – strava zadarmo vo výške  8 619,60 €. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky vo
výške 
2 259 € boli k 31. 12. 2019 poukázané na  účet obce a následne obcou do štátneho rozpočtu.
Ostatné príjmy MŠ vo výške 39 946,56 € - rodičovský príspevok, réžie zariadenia školského
stravovania, preplatok z ročného zúčtovania ZP.
      
2. Výdavkové finančné operácie  RO:
 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania
0 198,39

Sú to výdavkové finančné operácie Základnej školy, ktoré predstavujú vrátené finančné 
zábezpeky školskej jedálne.

6.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31. 12. 2019

Bežné  príjmy spolu 2 023 830,89 
z toho : bežné príjmy obce 1 897 545,28
              bežné príjmy RO                                                                                                                        126 285,61

Bežné výdavky spolu 1 809 665,47
z toho : bežné výdavky  obce 510 038,78
             bežné výdavky  RO 1 299 626,69
Bežný rozpočet + 214 165,42
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Kapitálové  príjmy spolu  121 837,48
z toho : kapitálové  príjmy obce 121 837,48
             kapitálové  príjmy RO ---

Kapitálové  výdavky spolu 194 475,13
z toho : kapitálové  výdavky  obce 194 475,13
             kapitálové  výdavky  RO ---
Kapitálový rozpočet - 72 637,65
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 141 527,77
Vylúčenie z prebytku -  nevyčerpané zo ŠR: - 6 580,80 (stravné)

- 26 426,73 (ZŠ), - 3 000,- (strecha OcÚ), - 7 000,- (kamer. systém) - 43 007,53
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 98 520,24 
Príjmy z finančných operácií   111 031,00
Výdavky z finančných operácií    64 634,77
Rozdiel finančných operácií                                     + 46 396,23
PRÍJMY SPOLU        2 256 699,37
VÝDAVKY SPOLU  2 068 775,37
Hospodárenie obce + 187 924,00
Vylúčenie z prebytku - 43 007,53
Upravené hospodárenie obce + 144 916,47

V roku 2019 bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške + 214 165,42 €  a schodok
kapitálového rozpočtu  – 72 637,65 €. Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok
vo výške  141 527,77 €. Súčasťou tohto prebytku sú i nevyčerpané fin. prostriedky pre ZŠ
Nitrianske  Rudno na  prenesený výkon štátnej  správy vo výške  26 426,73  €,  nevyčerpaná
dotácia na stravovanie detí a žiakov vo výške 6 580,80 € a nevyčerpané dotácie pre obec zo
ŠR na opravu strechy obecného úradu vo výške  3 000,00 € a na dobudovanie kamerového
systému v obci vo výške 7 000,- €. Spolu 43 007,53 €
     Po ich  vylúčení   z prebytku je výsledkom rozpočtového  hospodárenia  za  rok  2019
v zmysle  § 16 ods.  6 a ods.  8  zákona 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách  územnej
samosprávy v znení neskorších doplnkov a zmien je prebytok vo výške + 98 520,24 €. 

Bilancia príjmových a výdavkových finančných operácii je prebytok vo výške 46 396,23 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 po zapojení finančných operácií je 
prebytok vo výške + 187 924,00 €, ktorého súčasťou sú nevyčerpané finančné prostriedky zo 
ŠR pre ZŠ a dotácie spolu vo výške 43 007,53 €.  Po ich odpočítaní je konečným výsledkom 
rozpočtového hospodárenia obce  za rok 2019 je prebytok  vo výške + 144 916,47 €, ktorý je 
navrhovaný použiť na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 139 599,52 € a  na tvorbu  
fondu údržby a opráv nájomných obecných bytov vo výške   5 316,95  € za rok 2019.

6.3 Rozpočet na roky 2020 – 2022

Skutočnosť
k 31.12.2019

Rozpočet  na
rok 2020

Rozpočet
 na rok 2021

Rozpočet
 na rok 2022

Príjmy celkom 2 256 699,37 2 328 380,00 1 782 430,00 1 674 930,00
z toho :
Bežné príjmy-obec 1 897 545,28 1 650 380,00 1 674 930,00 1 674 930,00
Kapitálové  príjmy-
obec

121 837,48 418 000,00 --- ---
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Finančné  príjmy-
obec

100 493,31 152 500,00 --- ---

Príjmy RO s právnou 
subjektivitou

 
126 285,61

107 500,00 107 500,00 107 500,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

Rozpočet  na
rok 2020

Rozpočet
 na rok 2021

Rozpočet
 na rok 2022

Výdavky celkom 2 068 775,37 2 327 954,68 1 641 279,68 1 641 279,68
z toho :
Bežné  výdavky-
obec

510 038,78 570 280,20 495 427,20 495 427,20

Kapitálové
výdavky

194 475,13 576 670,00 0 0

Finančné výdavky 64 634,77      63 382,48     63 382,48      63 382,48
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

1 187 461,38  1 117 622,00 1 082 470,00 1 082 470,00

8.  Informácia  o vývoji  obce  z pohľadu účtovníctva  za  materskú účtovnú

jednotku a konsolidovaný celok

1.1. Majetok 

a) za materskú účtovnú jednotku

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Predpoklad
na rok 2020

Predpoklad
na  rok 2021

Majetok spolu 3 624 936,58 3 798 208,51 3 850 000,00 3 550 817,73

Neobežný majetok spolu 2 633 500,06 2 825 099,45 2 733 317,73 2 741 317,73

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok 13 652,14    11 884,40 13 652,14 13 652,14

Dlhodobý hmotný majetok 2 259 893,06 2 453 260,19 2 359 710,00 2 3677 

710,73

Dlhodobý finančný majetok 359 954,86   359 954,86     359 954,86 359 954,86

Obežný majetok spolu 984 731,81   967 442,63   1 026 500,00 1 026 500,00

z toho :

Zásoby 763,26      760,37      --- ---

Zúčtovanie medzi subjektami VS 571 208,23 533 467,08 615 000,00 615 000,00

Dlhodobé pohľadávky           0           0 --- ---

Krátkodobé pohľadávky 15 012,34 8 156,07 11 500,00 11 500,00

Finančné účty 397 747,98 425 059,11 400 000,00 400 000,00
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. -0- -0- --- ---

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. -0- -0- --- ---

Časové rozlíšenie 6 704,71 5 666,43 2 500,00 2 500,00

b) za konsolidovaný celok

Názov Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Predpoklad
na rok 2020

Predpoklad
na  rok 2021

Majetok spolu 3 902 935,99 4 124 996,02 3 906 354,86 3 772 006,78

Neobežný majetok spolu 3 387 106,83 3 528 408,94 3 389 954,86 3 270 306,78

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok     13 652,14     11 884,40 14 500,00 14 500,00

Dlhodobý hmotný majetok 3 013 499,83 3 156 569,68 3 015 500,00 3 015 500,00

Dlhodobý finančný majetok   359 954,86   359 954,86 359 954,86 359  954,86

Obežný majetok spolu   508 981,00 590 760,60 516 400,00 501 700,00

z toho :

Zásoby 4 321,88 4 973,52 4 500,00 4 800,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS    2 161,07    580,99 1 900,00 1 900,00

Dlhodobé pohľadávky                         --- ---

Krátkodobé pohľadávky      16 333,62      51 260,14 15 000,00 15 000,00

Finančné účty    485 923,44    533 945,95 495 000,00 480 000,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. -0- -0- --- ---

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. -0- -0- --- ---

Časové rozlíšenie 6 848,16    5 826,48 4 500,00 4 500,00

1.2. Zdroje krytia 

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Predpoklad
na rok 2020

Predpoklad
na  rok 2021

Vlastné imanie a záväzky spolu 3 624 936,58 3 798 208,51 3 374 018,24 3 004 514,84

Vlastné imanie 1 751 824,18 1 887 909,59 1 823 024,22 1 895 024,22

z toho :

Oceňovacie rozdiely --- --- --- ---

Fondy --- --- --- ---

Výsledok hospodárenia 1 751 824,18 1 887 909,59 1 823 024,22 1 895 024,22
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Záväzky 1 216 907,09 1 155 392,04 656 929,07 636 056,34

z toho :

Rezervy 1 100,00 1 380,00 1 100,00 1 100,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS 13 277,01 33 301,53 18 500,00 18 500,00

Dlhodobé záväzky 629 335,15 601 574,49 608 329,07 587 456,34

Krátkodobé záväzky 112 209,97 78 177,02 29 000,00 29 000,00

Bankové úvery a výpomoci -0- -0- --- ---

Časové rozlíšenie 656 166,75 754 807,27 680 000,00 680 000,00

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť
k  31.12.2018

Skutočnosť
k  31.12.2018

Predpoklad
na rok 2019

Predpoklad
na  rok 2020

Vlastné imanie a záväzky spolu 3 902 935,99 3 902 935,99 3 035 724,21 3 036 845,54

Vlastné imanie 1 754 834,64 1 910 680,84 1 828 829,57 1 478 813,36

z toho :

Oceňovacie rozdiely -0- -0- --- ---

Fondy --- --- --- ---

Výsledok hospodárenia 1 754 834,64 1 910 680,84 1 828 829,57 1 834 956,30

Záväzky 1 309 495,50 1 286 759,56 735 188,67 715 701,48

z toho :

Rezervy 1100,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS 13 277,01 33 301,53 12 200,00 12 200,00

Dlhodobé záväzky 632 960,67 607 882,78 611 008,67 592 321,48

Krátkodobé záväzky 201 172,86 203 236,25 110 600,00 109 800,00

Bankové úvery a výpomoci -0- -0- --- ---

Časové rozlíšenie 838 567,29 927 456,01 810 000,00 810 000,00

9. Hospodársky výsledok  za 2019 – vývoj nákladov a výnosov za

materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
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V zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF 
SR č. MF/25814/2006-74 v platnom znení sa účtovný výsledok hospodárenia zisťuje ako 
rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch 
účtovej triedy 5.
a) za materskú účtovnú jednotku

Názov Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Predpoklad
rok 2020

Predpoklad
rok 2021

Náklady 1 093 806,79 1 218 505,43 1 222 100,00 1 229 700,00

50 – Spotrebované nákupy 57 448,64 76 583,27 78 000,00 78 500,00

51 – Služby 85 704,03 86 226,68 86 600,00 89 000,00

52 – Osobné náklady 269 319,39 304 277,46 305 000,00 305 000,00

53 – Dane a poplatky 1 911,60 448,87 500,00 5000,00

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

305,96 6 475,23 2 000,00 2 200,00

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

160 716,19 190 561,16 191 000,00 191 000,00

56 – Finančné náklady 14 233,26 18 879,47 19 000,00 19 000,00

57 – Mimoriadne náklady ---- ---- --- ---

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov

504 167,72 535 053,29 540 000,00 540 000,00

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy 1 165 796,08 1 354 590,84 1 369 380 1 373 380,00

60 – Tržby za vlastné výkony 
a tovar

349,20 -0- -0- -0-

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb

-0- -0- -0- -0-

62 – Aktivácia -0- -0- -0- -0-

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov

899 359,06 976 427,63 980 000,00 985 000,00

64 – Ostatné výnosy 79 182,19 62 820,42 68 0000,00 68 000,00

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

1 100,00 1 100,00 1 380,00 1 380,00

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00

67 – Mimoriadne výnosy --- --- -0- -0-

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

185 805,63 314 127,79 320 000,00 319 000,00
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Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV
/

+ 71 989,29 + 136 085,41 + 147 280,00 + 143 680,00

b) za konsolidovaný celok

Názov Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Predpoklad
rok 2020

Predpoklad
rok 2021

Náklady 1 845 908,23 2 050 833,83 2 064 300,00 2 067 600,00

50 – Spotrebované nákupy 241 753,62 240 610,51 245 000,00 244 000,00

51 – Služby 140 216,75 143 290,92 151 000,00 153 500,00

52 – Osobné náklady 1 186 235,24 1 353 733,88 1 354 000,00 1 355 000,00

53 – Dane a poplatky 1 911,60 448,87 600,00 600,00

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

811,75 6 497,83 2 200,00 2 500,00

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

219 003,43 240 858,44 245 000,00 245 000,00

56 – Finančné náklady 16 285,68 20 876,98 21 000,00 21 000,00

57 – Mimoriadne náklady --- --- -0- -0-

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov

39 690,16 44 516,40 45 500,00 46 000,00

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy 1 921 046,57 1 921 046,57 2 224 380,00 2 226 580,00

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar

108 107,19 122 674,37 130 000,0 131 000,00

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb

--- --- -0- -0-

62 – Aktivácia --- --- -0- -0-

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov

899 359,06 976 427,63 980 000,00 980 000,00

64 – Ostatné výnosy 99 220,71 79 947,92 82 000,00 82 200,00

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

1 100,00 1 100,00 1 380,00 1 380,00

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00

67 – Mimoriadne výnosy ---- ---- -0- -0-

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

813 259,61 1 029 539,65 1 031 000,00 1 032 000,00
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Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV
/

+ 75 138,34 + 158 970,74 + 160 080,00 + 158 980,00

10.Ostatné  dôležité informácie 

10.1 Prijaté granty a transfery 

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
Okresný úrad Trenčín 19 636,00 Dopravné
Krajský úrad ŽP Trenčín 180,98 Ochrana životného prostredia
Okresný úrad Prievidza 638,88 Register obyvateľstva
Okresný úrad Trenčín 728 052,00 Školstvo-normatív 
Okresný úrad Prievidza 8 003,00 Matrika
ÚPSVaR Prievidza 8 719,20 Stravné pre predškolákov
ÚPSVaR Prievidza 28 753,20 Stravne ZŠ
ÚPSVaR Prievidza 66,40 Školské potreby pre deti v HN
Okresný úrad Trenčín 7 277,00 Vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Trenčín 33 264,00 Na asistenta učiteľa
Okresný úrad Prievidza 2 142,14 Prezidentské voľby, európsky parlam.
Okresný úrad Trenčín 1 249,00 ZŠ-príspevok na učebnice
Okresný úrad Trenčín 5 613,00 MŠ na výchovu a vzdelávanie
Okresný úrad Trenčín 300,00 Príspevok na žiakov so SZP
Okresný úrad Trenčín 600,00 Mimoriadne výsledky žiakov
Okresný úrad Trenčín 1 248,00 Odchodné
Okresný úrad Trenčín 2 800,00 Príspevok na školu v prírode
Dobrovoľná požiarna obrana SR 5 282,21 Zásahové odevy, preplatenie PHM
Okresný úrad Prievidza 34,00 Register adries
Okresný úrad Trenčín 5 700,00 Príspevok na lyžiarsky kurz
Okresný úrad Trenčín 1 200,00 Dotácia TSK-zachovanie folk tradícií

10.2 Poskytnuté dotácie 

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.2/2018. 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce: 

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť 
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

- 1 -

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých a
zúčtovaných
finančných

prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Telovýchovná jednota - bežné výdavky 10 350 10 350 0

Športový klub CROSSTEAM 900 900            0

DĽH spod Rokoša 450            450            0
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KLUB TURISTOV - OTLAK 500 500            0

Spevácky zbor Fraňa Madvu 650            650            0

Jednota dôchodcov Slovenska - ZO 450 450            0

Folklórny súbor Rokôška - ZĽUK 550 550            0

Slovenský zväz chovateľov - ZO 250 250            0

Slovenský zväz záhradkárov - ZO 250 250            0

Klub stolných tenistov 700 700            0

Kynologický klub NIKO 450           450            0

Rímskokatolícka cirkev-Farnosť N. Rudno 2 500 2 500 0

Občianske združenie DHZ N. Rudno 850 850 0

SPOLU 18 850,- 18 850,- 0

10.3 Významné investičné akcie v roku 2019

* rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice v hodnote 31 602,40 €
* rozšírenie kamerového systému II. fáza v hodnote 7 072,20 €
* rozšírenie parkoviska za kultúrnym domom v hodnote 15 031,32 €
* rekonštrukcia kultúrneho domu – dokončovacie práce v hodnote 26 574,89 €
* modernizácia odborných učební v základnej škole v rámci projektu v hodnote 93 529,12 €
* vybudovanie chodníka od fary k základnej škole v hodnote 16 499,42 €

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- rozšírenie kamerového systému v obci – III.fáza

- oprava strechy a fasády obecného úradu

- úprava okolia kultúrneho domu a obecného úradu, rozšírenie parkovacích miest

- úprava verejných priestranstiev, rozšírenie parkových plôch

- rozšírenie osvetlenia na ulici Podhorská

- dokončenie  modernizácie  učební  v základnej  škole  v rámci  projektu  „Rozvoj

a zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Nitrianske Rudno“

10.5 Doplňujúce údaje

* Obec Nitrianske Rudno nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

* Obec Nitrianske Rudno neposkytla žiadne záruky.
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* Obec Nitrianske Rudno nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

*  Obec Nitrianske  Rudno nenadobudla  žiadne vlastné  akcie,  dočasné  listy,  obchodné

podiely materskej účtovnej jednotky.

* Obec Nitrianske Rudno nevykazuje náklady v oblasti výskumu a vývoja.

* Obec Nitrianske Rudno nemá organizačnú zložku v zahraničí.

10.6    Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

10.7    Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  

Nenastali

Vypracovala:  Kútna                                                      Predkladá: Robert Štrbák, starosta obce

V Nitrianskom Rudne, dňa 31. 07.2020

Prílohy:

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz 
ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky 
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	558 487,72
	563 111,72
	121 837,48
	b) prijaté granty a transfery
	Prijaté kapitálové príjmy boli:
	z predaja pozemku............................6 624 €
	dotácia na rekonštrukciu strechy hasičskej zbrojnice.....................30 000 €
	dotácia na obnovu strechy obecného úradu......................................3 000 €
	dotácia na dobudovanie kamerového systému v obci III. fáza.....................7 000 €
	dotácia na projekt „Rozvoj a zvýšenie kľúč. kompetencií žiakov ZŠ“.........75 213,48 €
	Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 765 817,42 EUR bolo k 31.12.2019 skutočné čerpanie vo výške 194 475,13 EUR, čo je 25 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na:

