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1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021.
Obec  zostavila  rozpočet  podľa  ustanovenia  §  10  odsek  7)  zákona  č.583/2004  Z.  z.
o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2020 uzn. č.66/2020-II.
Rozpočet bol zmenený deväťkrát:

- prvá  zmena  schválená 17. 02. 2021  starosta – štátne dotácie
- druhá zmena schválená dňa 31. 03. 2021 starosta – štátne dotácie
- tretia zmena  schválená dňa 26. 04. 2021 starosta – štátne dotácie
- štvrtá zmena schválená dňa 22. 06. 2021 starosta – štátne dotácie
- piata zmena schválená dňa 30.08. 2021 uznesením č. 37/2021
- šiesta zmena schválená dňa 22. 09. 2021 starosta – štátne dotácie
- siedma zmena schválená dňa 25. 10. 2021 uznesením č. 47/2021



- ôsma zmena schválená dňa 22.11. 2021  starosta – štátne dotácie
- deviata zmena schválená dňa  31. 12. 2021 starosta – štátne dotácie

Rozpočet obce k 31. 12. 2021 Schválený 
rozpočet 

Schválený
rozpočet 

po poslednej
zmene

Skutočnosť
k 31.12.2021

Príjmy celkom 1 965 480,00 2 556 644,61 2 492 201,90
z toho :
Bežné príjmy - obec 1 662 380,00 2 203 544,61 2 204 840,50
Kapitálové príjmy - obec 0,00 0,00 0,00
Finančné operácie príjmové - obec   200 000,00  250 000,00 159 727,13

                                   ZŠ+MŠ 0,00 0,00  7 893,08
Príjmy RO s práv. subjektivitou 103 100,00 103 100,00 119 741,19
Výdavky celkom 1 964 544,48  2 536 513,47 2 320 836,3
z toho :
Bežné výdavky-obec 537 094,00 605 696,26 579 586,01
Kapitálové výdavky – obec 199 000,00      314 000,00      147 993,74
                                     MŠ 0,00 3 980,00 3 980,00
Finančné operácie výdavkové - obec   63 382,48 63 382,48   64 852,88
                                                   ZŠ 0,00 0,00       1 117,20
Výdavky RO s právnou subjektivitou 1 165 068,00 1 549 454,73   1 523 306,47
Rozpočet  obce        + 935,52 + 20 131,14 + 171 365,60

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
2 556 644,61  2 492 201,90 97

Z rozpočtovaných  celkových  príjmov  2 556 644,61  EUR  bol  skutočný  príjem  k 31.12.2021
v sume 2 492 201,90, čo predstavuje  97 % plnenie. 

1. Bežné príjmy obce  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
2 203 544,61 2 204 840,50 100,05

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 203 544,61 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume
2 204 840,50 EUR, čo predstavuje  100,05 % plnenie. 

a) daňové príjmy   

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
905 527,35 905 527,35 100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 



Z predpokladanej  finančnej  čiastky  v sume  905 527,35  EUR  z výnosu  dane  z príjmov  boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 905 527,35 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %. 

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 48 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 48 644,21 EUR, čo je
101 % plnenie.  Príjmy  dane  z pozemkov  boli  v sume 11 689,99 EUR,  dane  zo  stavieb  boli
v sume 36 544,15 EUR a dane z bytov boli  v sume 410,07 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 978,75 EUR.

Daň za psa  1 198,40 €.
Daň za užívanie verejného priestranstva 1 317,80 €.
Daň za nevýherné hracie prístroje 199,17 €.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 61 844,14 €.

b) nedaňové príjmy  : 
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
73 880,00 84 916,21 115

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 51 230 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 64 622,34 EUR, čo je 
126 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 
v sume 27 490,70 EUR a z prenájmu bytov 37 131,64 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne  poplatky  -  správne  poplatky,  poplatky  za  opatrovateľskú  službu,  výťažky
z lotérií a hier.
Z rozpočtovaných 21 750,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 19 301,71 EUR, čo
je 989 % plnenie. 

c) prijaté granty a     transfery  

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
Okresný úrad Trenčín 19 222,00 Dopravné
Krajský úrad ŽP Trenčín 190,03 Ochrana životného prostredia
Okresný úrad Prievidza 639,87 Register obyvateľstva
Okresný úrad Trenčín 856 681,00 Školstvo-normatív 
Okresný úrad Prievidza 9 184,41 Matrika
ÚPSVaR Prievidza 6 583,80 Stravné pre predškolákov
ÚPSVaR Prievidza 44 100,00 Stravne ZŠ
ÚPSVaR Prievidza 33,20 Školské potreby pre deti v HN
Okresný úrad Trenčín 7 782,00 Vzdelávacie poukazy
Okresný úrad Trenčín 36 576,00 Na asistenta učiteľa
MPC Prešov 37 174,22 Projekt NP PoP
Okresný úrad Trenčín 7 135,00 ZŠ-príspevok na učebnice
Okresný úrad Trenčín 7 774,00 MŠ na výchovu a vzdelávanie



Okresný úrad Trenčín 96 MŠ dopravné
Okresný úrad Trenčín 150,00 Príspevok na žiakov so SZP
Okresný úrad Trenčín 987 Múdre hranie
Okresný úrad Trenčín 5 340,00 Dištančné špecifiká – AG testy
Dobrovoľná požiarna obrana SR 7000,00 Zásahové odevy, preplatenie PHM
Okresný úrad Prievidza 37,20 Register adries
Okresný úrad Prievidza 47 395,00 Dotácia celoplošné testovanie COVID
Okresný úrad Trenčín 720,00 Dištančné špecifiká- MŠ
Štatistický úrad SR 4 467,58 Dotácia-sčítanie obyvateľov

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

2. Kapitálové príjmy  : 
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
0,00 0,00 0

 Obec v roku 2021 neprijala žiadne kapitálové príjmy.

3. Príjmové finančné operácie:   
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
250 000,00 159 727,13 64

V roku 2021 boli  použité  nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 15 611,59  EUR /základná
škola – bežné výdavky/ v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy § 8 ods.5, použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov na podporu k stravovacím
návykom detí MŠ, ZŠ vo výške 17 762,40 €, prevod z Rezervného fondu vo výške 126 002,90 €,
prijaté finančné zábezpeky nových nájomníkov bytového domu na ul. J. Bottu vo výške 350,24 €

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.

Bežné príjmy RO:

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
103 100,00 119 741,19 76

z toho:                                                    rozpočet                                         skutočnosť
Základná škola                                70 000,00 EUR                                 73 277,42 EUR
Materská škola                                33 100,00 EUR                                 46 463,77 EUR



Sú to príspevky od zákonných zástupcov detí na prevádzku a mzdy v MŠ a ŠKD, na stravu 
v MŠ, dobropisy, projekty.

Príjmové finančné operácie RO:

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia
0 7 893,08                ------------

z toho:
Základná škola                                5 355,84 EUR
Materská škola                                2 537,24 EUR

Príjmové finančné operácie tvoria konečné  stavy na účtoch školskej jedálne.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania
2 536 513,47 2 320 836,30 91

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 536 513,47 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021
v sume 2 320 836,30 € čo predstavuje  91 % čerpanie. 

1. Bežné výdavky - obec  
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania
605 696,26 579 586,01 95,7

Z rozpočtovaných  bežných výdavkov 605 696,26 EUR bolo  skutočne  čerpané   k 31.12.2021
v sume 579 586,01 EUR, čo predstavuje  95,7 čerpanie. 

v tom :                                                                                                                         
Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Výdavky verejnej správy 259 966,87 252 001,93  97
Finančná a rozpočtová oblasť 10 800,00 11 009,36 109
Ostatné služby 120 199,16 107 068,32 89
Transakcie verejného dlhu 10 620,00 9 451,94 89
Ochrana pred požiarmi 10 851,00 8 818,25 83
Miestne komunikácie- opravy ciest 19 414,00 19 696,88 101
Nakladanie s odpadmi 23 020,00 21 422,11 93
Ochrana životného prostredia 190,03 190,00 ŠR
Rozvoj bývania 2 016,00 1 979,5 98
Rozvoj obcí 11 640,00 6 913,34 59
Verejné osvetlenie 13 025,00 11 060,75 85
Rekreačná a športové služby 12 635,00 12 589,00 100
Kultúrne služby 19 001,00 8 976,87 47
Miestny rozhlas 0,00 334,80
Náboženské a iné spol. služby       14 700,00 3 694,29 25
Predškolská výchova 600 3 168,80



Základné vzdelanie 957,00 16 518,80
Sociálne služby 41 908,00 40 400,54 58
Nezamestnanosť 0 0
Sociálna pomoc občanom 3 800 2 610,00 33
SPOLU 605 696,26   579 586,01 96

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných  222 956,19  EUR bolo  skutočné  čerpanie  k 31.12.2021  v sume  203 153,44
EUR, čo je 91 %čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a prevádzkových
pracovníkov,  starostu, kontrolóra,  opatrovateľskej  služby a mzdové prostriedky z preneseného
výkonu  –  matrika,  register  obyvateľstva,  register  adries,  životné  prostredie,  sčítanie
obyvateľstva.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných  66 558,87 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 73 961,49 EUR,
čo je 108 % čerpanie. 
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 277 642,20 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
 250 812,42 EUR, čo je 90% 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 25 910,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 42 840,41 EUR.
Ide  o dotácie  pre  organizácie  v zmysle  VZN,  členské  príspevky  do  združení  a vrátenie
nevyčerpanej dotácie  na stravu pre deti MŠ a ZŠ späť do štátneho rozpočtu.
Splácanie  úrokov  a ostatné  platby  súvisiace  s úvermi,  pôžičkami  a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 10 620,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 8 818,25 EUR,
čo predstavuje  83 % 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 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania
249 000,00 129 993,74 52

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 249 000,00 EUR bolo k 31.12.2021 skutočné čerpanie
vo výške 129 993,74 EUR, čo je 52 % čerpanie.  Finančné prostriedky boli použité na:

* zakúpenie multifunkčného kopírovacieho stroja do podateľne OcÚ – 2 369,40 
* technické zhodnotenie brán na hasičskej zbrojnici – 8 685,00 €
* dobudovanie nových chodníkov v obci – 28 961,93 €
* odkúpenie pozemkov – 4 490,00 €
* projektová dokumentácia – inžinierske siete k plánovanej výstavbe novej obecnej - 18 000,00 €
* modernizácia odborných učební v základnej škole v rámci projektu – 12 803,92 €
* dobudovanie okolia kultúrneho domu a rekonštrukcia nádvoria obecného úradu 63 469,57 €

3. Výdavkové finančné operácie :
 



Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania
63 382,48 64 852,88 102

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 63 382,48 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021
v sume 64 852,88 EUR, čo predstavuje   102 % čerpanie.  Jedná sa o splátky  úveru v zmysle
zmluvy so ŠFRB vo výške 24 731,48 €. 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 38 203,00 €.

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 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania
1 549 454,73 1 523 306,47 98,31

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 1 549 454,73 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021
v sume 1 523 306,47  EUR, čo predstavuje  98,31 % plnenie.
                                                         

   rozpočet                         skutočnosť 
Základná škola                                1 226 401,30 €                 1 195 288,72 €
Materská škola                                   323 053,43 €                    328 017,75 €

Základná škola             rozpočet  1 226 401,30 €        skutočnosť   1 195 288,72 €

Základná škola je prenesený výkon štátnej správy na obce, na ktorej činnosť poskytuje
finančné prostriedky zriaďovateľovi Okresný úrad  Trenčín ako normatívne
vo  výške  856 681,00  €  /  na  mzdy,  odvody  do  poisťovní  a na  prevádzku/ a nenormatívne
príspevky 113 379,22 € /príspevok na žiakov zo SZP 150 €, dopravné pre žiakov 19 222,00 €,
vzdelávacie poukazy 7 782,00 €, asistent učiteľa 36 576,00 €, príspevok na učebnice 7 135,00 €,
príspevok na dištančné špecifiká 5 340,00 €, projekt z Metodicko-pedagogického centra Prešov
vo výške 37 174,22.
Pod originálne kompetencie spadá školská jedáleň pri základnej škole /74 043,00 €/ a školský
klub detí /68 808,00 €/.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny poskytol prostriedky pre deti  na stravu – strava zadarmo vo výške
44 248,60 € školské potreby vo výške 33,20 €.
Nepoužité finančné  prostriedky  vo  výške  19 223,05  €,  čo  sú normatívne  fin.  prostriedky,
nevyčerpané finančné prostriedky na dopravu žiakov 3 989,19 € a finančné prostriedky vo výške
21 610,50 €, čo je nevyčerpná dotácia na stravu žiakov, boli poukázané na účet obce na konci
roka  2021.  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 73 277,42 € - poplatky rodičov za školský klub detí, réžie zariadenia
školského  stravovania, preplatok  za  plyn,  preplatok  z ročného  zúčtovania  ZP,  z nájmu
telocvične.

Materská škola       rozpočet      323 053,43 €                    328 017,75 €

     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  270 512,00 €.  Nevyčerpané
prostriedky z originálnej kompetencie vo výške 26,58 € vrátené na účet obce na konci roka 2021.
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. / 7 774,00  € /, dopravné žiakov / 96 € /, dezinfekcia /720 €/ , „Múdre hranie“ vo
výške  987 €. Úrad práce, soc. vecí a rodiny poskytol prostriedky pre deti  na stravu – strava
zadarmo vo výške 6 451,20 €. 
Nepoužité finančné prostriedky vo výške  29,12€,  čo sú finančné prostriedky nevyčerpané na
dopravu žiakov a finančné prostriedky vo výške 2 345,90 €, čo je nevyčerpaná dotácia na stravu
žiakov. Tie boli poukázané na účet obce na konci roka 2021.
Ostatné príjmy MŠ vo výške  27 910,79  € -  rodičovský príspevok, réžie zariadenia školského
stravovania.
     
2. Výdavkové finančné operácie  RO:
 

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % čerpania
0 1 117,20

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

4. Fondové hospodárenie

Rezervný fond
Obec vytvára  rezervný  fond v zmysle  ustanovenia  §  15  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  O použití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

          
Fond rezervný Suma v EUR
Stav k 1. 1. 2021 224 869,69
Tvorba - z prebytku hospodárenia za  rok 2020 90 727,29
Čerpanie 126 002,90
KZ k 31.12.2021 189 594,08     

         
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon  č. 152/1994  Z. z o sociálnom fonde 
a podniková kolektívna zmluva.

Sociálny fond Suma v EUR
Stav k 1.1.2021 1 732,22
Prírastky - povinný prídel -    1,25 %                   2 301,9



Úbytky   2 318,50
KZ k 31.12.2020 1 715,62

Fond prevádzky, údržby a     opráv BD   
Tvorí sa  vo výške najmenej 0,5 % nákladov na obstaranie BD (§ 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 
Z. z. o  dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní). 

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR
Stav k 1. 1. 2021 29 401,36
Prírastky – uzn.č.25/2021 zo dňa 28.06.2021   5 316,95
Úbytky - -------------
KZ k 31.12.2021 34 718,31

5. Bilancia aktív a     pasív k     31. 12. 2021  

A K T Í V A 

Názov  ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR

Majetok spolu 3 703 413,45 3 658 127,41

Neobežný majetok spolu 2 681 954,80 2 671 211,40

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok 6 748,60 4 988,20

Dlhodobý hmotný majetok 2 315 251,34 2 306 268,34

Dlhodobý finančný majetok 359 954,86 359 954,86

Obežný majetok spolu 1 003 909,18 980 535,48

z toho :

Zásoby 733,87 712,62

Zúčtovanie medzi subjektami VS 490 115,27 455 009,39

Dlhodobé pohľadávky --- ---

Krátkodobé pohľadávky 9 441,68 7 568,97

Finančné účty 503 618,36 517 049,20

Časové rozlíšenie 17 549,47 6 380,53

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu 3 703 413,45 3 703 413,45



Vlastné imanie 1 976 047,51 1 976 047,51

z toho :

Oceňovacie rozdiely -0- -0-

Fondy -0- -0-

Výsledok hospodárenia 1 887 909,59 1 1 974 408,57

Záväzky 1 058 645,47 1 045 014,27

z toho :

Rezervy 1 380,00 1 380,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS 15 611,59 27 443,96

Dlhodobé záväzky 574 139,12 526 360,70

Krátkodobé záväzky 68 240,76 132 222,61

Bankové úvery a výpomoci -0- -0-

Časové rozlíšenie 668 594,58 569 144,09

6. Prehľad o     stave a vývoji dlhu k     31. 12. 1  

Stav záväzkov k 31.12.2021
Dlhodobý záväzok predstavuje záväzok voči ŠFRB za poskytnutý úver na výstavbu obecných
bytov  v rokoch  2012-2013.  Vo  výške  krátkodobých  záväzkov  sú  všetky  záväzky  v lehote
splatnosti.

Druh záväzku Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

Druh záväzkov voči:

- zamestnancom 16 440,48

- poisťovniam 9 721,52

- daňovému úradu 2 665,08

- bankám (úver) 357 607,00

- štátnym fondom (ŠFRB) 535 148,94

- ostatné záväzky (zábezpeka BD) 13 178,86

Stav úverov k 31.12.21

Veriteľ Účel

Výška
poskytnutého

úveru

Ročná
splátka
istiny za
rok 2021

Ročná
splátka

úrokov za
rok 2021

Zostatok
úveru
(istiny)

k 31.12.2021

Rok
splatnosti

ŠFRB Výstavby 744 372,00 24 731,48 5 553,40 535 148,94 r.2043



nájomných 
bytov

SZaRB  Rekonštr. 
KD

500 000,00 38 203,00 3 264,85 357 607,00 r.2030

1.) Obec v roku 2012 uzatvorila so ŠFRB Bratislava Zmluvu o poskytnutí  podpory vo forme
úveru za účelom výstavby nájomných bytov č.307/442/2012. Výška priznaného úveru bola vo
výške  744     372,00  €,   úroková  sadzba  1%  p.  a.  Čerpanie  úveru  bolo  podmienené  podaním
písomnej  žiadosti  o úhradu  faktúr  –  poskytnutie  podpory  zo  ŠFRB.  Úver  bol  v plnej  výške
zabezpečený   počas  realizácie  stavby  bankovou  zárukou  vystavenou  Prima  bankou  a po
kolaudácii je zabezpečený zriadením záložného práva k bytovým domom v prospech ŠFRB.

2.)  Obec v roku 2018 uzatvorila  so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. Úverovú
zmluvu č.294344-2018 o poskytnutí návratného finančného príspevku vo výške  500     000,00 €.  
Úver bol poskytnutý na dohodnutý účel, a to na prestavbu a prístavbu Kultúrneho domu a kúpu
zariadenia.  K Úverovej  zmluve  bola  zároveň  vystavená  a podpísaná  Dohoda  o vyplňovacom
práve  k blankozmenke  č.294344-2018.  Čerpanie  úveru  bolo  podmienené  podaním  písomnej
žiadosti – na účet dodávateľa, na  základe predložených faktúr.

7. Prehľad o     poskytnutých dotáciách  právnickým osobám  
podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Obec  v roku  2018  poskytla  dotácie  v súlade  so  VZN  č.  2/2018  o poskytovaní  finančných
prostriedkov z rozpočtu obce trinástim právnickým osobám. 

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 7 000 7 000 0

Športový klub CROSSTEAM 630 630 0

DĽH spod Rokoša 315 315 0

KLUB TURISTOV - OTLAK 350 350 0

Spevácky zbor Fraňa Madvu 455 455 0

Jednota dôchodcov Slovenska - ZO 315 315 0

Folklórny súbor Rokôška - ZĽUK 385 385 0

Slovenský zväz chovateľov - ZO 175 175 0

Slovenský zväz záhradkárov - ZO 175 175 0

Klub stolných tenistov 490 490 0

Rímskokatolícka cirkev-Farnosť N. Rudno 1 750 1 750 0



Občianske združenie DHZ N. Rudno 595 549 46,-

SPOLU 12 635,- 12 589,- 46,-

K 31.12.2021  boli  vyúčtované  všetky  dotácie,  ktoré  boli  poskytnuté  v súlade  s Dohodou
o spolupráci,   VZN  č.  2/2018   v znení  dodatku  č.1  a  §  7  ods.  6  zákona  č.583/2004  Z.z.
poskytnutej povinnej osobe z rozpočtu obce na rok 2020.

8. Finančné usporiadanie vzťahov 

V súlade  s ustanovením  §  16  ods.2  zákona  č.583/2004  o rozpočtových  pravidlách  územnej
samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov má obec
finančne  usporiadať  svoje  hospodárenie  vrátane  finančných  vzťahov  k zriadeným  alebo
založeným  právnickým  osobám,   fyzickým  osobám  -  podnikateľom  a právnickým  osobám,
ktorým  poskytli  finančné  prostriedky  svojho  rozpočtu,  ďalej  usporiadať  finančné  vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Obec Nitrianske Rudno je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií s právnou 
subjektivitou -  Základná škola Nitrianske Rudno a Materská škola Nitrianske Rudno.
Obec nie je zakladateľom obchodnej spoločnosti. 

a) finančné usporiadanie voči zriadeným      právnickým osobám:  

Rozpočtová
organizácia

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných

prostriedkov  

Rozdiel - vrátenie

Základná škola 142 851,00 142 851,00 -0-
Materská škola 323 053,43 328 017,75 22,57

b) finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:  

Poskytovateľ 

   
        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu 
uviesť : školstvo, matrika, .... 
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma  poskytnutých
finančných 
prostriedkov 

- 3 -

Suma skutočne
použitých 
finančných 
prostriedkov  

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

OÚ Trenčín Dopravné žiakov 19 222,00 15 232,81 3 989,19

KÚ ŽP 
Trenčín

Ochrana životného prostredia 190,03 190,00 0,3

OÚ 
Prievidza

Register obyvateľstva 639,87 639,87 -0-

OÚ Trenčín Školstvo – prenesené kompet.
   normatív

856 681,00 837 457,95 19 223,05



OÚ 
Prievidza

Matrika 9 184,41 9 184,41 -0-

OÚ 
Prievidza

Matrika-register adries 37,20 37,20 -0-

OÚ Trenčín Vzdelávacie poukazy 7 782,00 7 782,00 -0-

ÚPSVaR 
Prievidza

Školské potreby pre deti v HN 33,20 33,20 -0-

OÚ Trenčín MŠ na výchovu a vzdelávanie 7 774,00 7 774,00 -0-

OÚ Trenčín Príspevok na žiakov zo SZP 150,00 150,00 -0-

MPC Prešov Projekt NP PoP 49 366,22 49 366,22 -0-

OÚ Trenčín Asistent učiteľa 36 576,00 36 576,00 -0-

OÚ Trenčín Príspevok na učebnice 7 135,00 7 135,00 -0-

OÚ Trenčín Mimoriadne výsledky žiakov    0,00     0,00 -0-

ÚPSVaR 
Prievidza

Dotácia strava pre deti MŠ+ZŠ 50 683,80 27 220,60  23 463,20

DPO SR Dotácia pre dobrovoľnú 
požiarnu obranu SR-DHZ

7 000,00 7 000,00 -0-

OÚ 
Prievidza

Dotácia na celoplošné 
testovanie COVID-19

47 395,00 47 395,00 -0-

Štatistický 
úrad SR

Dotácia „Sčítanie obyvateľov“ 4 467,58 4 467,58 0,-

OÚ Trenčín MŠ – dištančné špecifiká 720,00 720,00 0,-

OÚ Trenčín MŠ – dopravné 96,00 66,88 29,12

OÚ Trenčín MŠ – projekt „Múdre hranie“ 987,00 987,00 0

OÚ Trenčín ZŠ – dištančné špecifiká 5 340,00 5 340,00 0

Štatistický 
úrad SR

Sčítanie domov a bytov 352,00 352,00 0

ÚPSVaR 
Prievidza

Osobitný príjemca-rodinné 
prídavky na dieťa

24,95 24,95 0,-

SPOLU 1 111 837,26 1 065 132,70 46 704,56

9.  Doplňujúce údaje

 Obec  nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
 Obec neposkytla žiadne záruky.
 Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
 Obec neuplatňuje programový rozpočet na základe uznesenia OcZ č. 10/2013 zo dňa

 16.  12.  2013  v súlade  s  §  4  ods.  5  zákona  č.  583/2004  o rozpočtových  pravidlách
územnej samosprávy.



10. Rozbor výsledku hospodárenia za rok 2021 stav finančných
prostriedkov k 31. 12. 2021

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31. 12. 2021

Bežné  príjmy spolu 2 324 581,69 
z toho : bežné príjmy obce 2 204 840,50
              bežné príjmy RO                                                                                                                        119 741,19

Bežné výdavky spolu 2 102 892,48
z toho : bežné výdavky  obce 579 586,01
             bežné výdavky  RO 1 523 306,47
Bežný rozpočet + 221 689,21
Kapitálové  príjmy spolu  0
z toho : kapitálové  príjmy obce 0
             kapitálové  príjmy RO ---

Kapitálové  výdavky spolu 151 973,74
z toho : kapitálové  výdavky  obce 147 993,74
             kapitálové  výdavky  RO 3 980,00
Kapitálový rozpočet - 151 973,74
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 69 715,47
Vylúčenie z prebytku -  nevyčerpané zo ŠR: - 23 463,20 (stravné)

- 23 241,36 (ZŠ+MŠ), - 46 704,56
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 23 010,91 
Príjmy z finančných operácií 167 620,21
Výdavky z finančných operácií 65 970,08
Rozdiel finančných operácií                                     +101 650,13
PRÍJMY SPOLU        2 492 201,90
VÝDAVKY SPOLU  2 320 836,30
Hospodárenie obce +171 365,60
Vylúčenie z prebytku - 46 704,56
Upravené hospodárenie obce + 124 661,04

V roku 2021 bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške  + 221 689,21 €  a schodok
kapitálového rozpočtu – 151 973,74 €. Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok vo
výške  69 715,47 €. Súčasťou tohto  prebytku sú i nevyčerpané fin.  prostriedky pre ZŠ a MŠ
Nitrianske Rudno na prenesený výkon štátnej správy vo výške 23 241,36 €, nevyčerpaná dotácia
na stravovanie detí a žiakov MŠ, ZŠ vo výške 23 463,20 €. Spolu 46 704,56 €.
     Po ich vylúčení  z prebytku je výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2021 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 + 23 010,91 €. 



Bilancia príjmových a výdavkových finančných operácii je prebytok vo výške 101 650,13 €. 

Výsledok  rozpočtového  hospodárenia  za  rok  2021  po  zapojení  finančných  operácií  je
prebytok vo výške + 171 365,60 €, ktorého súčasťou sú nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR
pre  ZŠ  a dotácie  spolu  vo  výške  46 704,56  €.  Po  ich  odpočítaní  je  konečným výsledkom
rozpočtového hospodárenia obce  za rok 2021 prebytok  vo výške  + 124 661,04 €,  ktorý je
navrhovaný použiť na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 119 344,09 € a  na tvorbu  fondu
údržby a opráv nájomných obecných bytov vo výške   5 316,95  € za rok 2021.

Výsledkom doterajšieho hospodárenia obce sú finančné prostriedky /stavy na účtoch + pokladňa
+ fondy + zábezpeky a preddavky/ vo výške 514 165,20 €.

     
Stavy na účtoch a     v     pokladni k     31. 12. 2021  
211 1       Pokladnica                                                      691,42 €
221 1       VÚB bežný               5 921,50 €
221 20     Prima banka bežný           142 814,86 €
22105     VUB-fond opráv a údržba BD                                34 718,31 €
221 30     VÚB  dotačný                                                                59,12 €
221 40     SLSP bežný                                                          124 281,04 €
221/A      VÚB Sociálny fond                                          1 715,62 €
221/C      VUB Rezervný fond                                            189 594,08 €
22109       VUB – Projekt ZŠ -  učebne                                         30,01 €
22108      SLSP – na zábezpeku na byty                    13 466,69 €
22110     VUB – na dotáciu požiarnej zbrojnice                            40,00 €
22111      VUB – Kamerový systém II.fáza-dotačný                     50,00 €
22112    VUB – Kamerový systém III.fáza-dotačný                     50,00 €                     
Spolu                                                                                   514 165,20 €

  
Kontrolný okruh:

- výsledok hospodárenia za rok 2021                      124 661,04 €
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR             46 704,56 €
- mzdy a odvody za december 2021 28 827,08 €
- ostatné záväzky                                                                   74 477,82 €
- prijaté zábezpeky na byty – 4 mesačný nájom             13 466,69 €
- sociálny fond   1 715,62 €
- fond opráv a údržby-vub banka                         34 718,31 €
- rezervný fond                                                                            189     594,08 €  
Spolu           514 165,20 €

11.  Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e    n a   v e d o m I e

a) správe o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce za rok 2021,



b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021.

II. s c h v a ľ u j e
a) celoročné hospodárenie obce Nitrianske Rudno za rok 2021 bez výhrad: 

bežné príjmy                                     2 324 581,69 
bežné výdavky                                    2     102     892,48  
bilancia bežného rozpočtu              +  221 689,20

kapitálové príjmy                                            0,-
kapitálové výdavky                              151     973,74  
bilancia kapitálového rozpočtu        - 151 973,74

bilancia BR a KR                             + 69 715,47

fin. operácie príjmové                         167 620,21
fin. operácie výdavkové                          65     970,08  

                     bilancia fin. operácií                       + 101 650,13
 
                     príjmy celkom                                 2 492 201,90
                     výdavky celkom                                2     320     836,30  
                     bilancia hospodárenia obce            + 171 365,60

  
b) použitie  prebytku   hospodárenia  obce  za  rok  2021  vo  výške  +  124 661,04  €

nasledovne:

   v súlade s  §  15 ods.  1  písm. a)  zákona č.  583/2004 Z.  z.  o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy použitie prebytku hospodárenia obce zisteného
podľa § 10  ods. 3 písm. a) a b) zákona a nepoužité príjmové finančné operácie
spolu vo výške 119 344,09 € na tvorbu rezervného fondu obce,

   v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a
o sociálnom bývaní použitie prebytku rozpočtu obce na tvorbu fondu prevádzky,
údržby a opráv nájomných obecných bytov vo výške 5 316,95 €,

Nitrianske Rudno, 26. 05. 2022  Robert Štrbák
 starosta obce


	Záverečný účet obce Nitrianske Rudno
	0,00
	0,00
	0,00
	c) prijaté granty a transfery
	Obec v roku 2021 neprijala žiadne kapitálové príjmy.
	Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 249 000,00 EUR bolo k 31.12.2021 skutočné čerpanie vo výške 129 993,74 EUR, čo je 52 % čerpanie. Finančné prostriedky boli použité na:

