Individuálna výročná správa
Obce P O D S KA L I E
za rok 2020

Zuzana Dočekalová
starostka obce
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1. Úvodné slovo starostky obce
Výročná správa obce Podskalie za rok 2020 poskytuje ucelený pohľad na činnosť
obce, dosiahnuté výsledky v uplynulom roku a predostiera nové plány a zámery pre
nadchádzajúce obdobia.
Obec sa popri zabezpečovaní administratívneho chodu obecného úradu, bežnej prevádzky,
údržby a opráv verejného osvetlenia, rozhlasu, opráv objektov a majetku snažila o zlepšenie
a skvalitnenie života obyvateľov. Ku každej organizácii neodmysliteľne patrí dôkladné
hodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však môžu
najlepšie iba občania Podskalia. V poslednom roku nám pandémia korony znepríjemnila
životy, spôsobovala stres, vytvárala dusnú atmosféru z nepoznaného, pozastavila všetky
projekty, podmieňovala dodržiavanie rôznych opatrení, ovplyvnila spoločenský život v obci...
Zmierniť túto situáciu môžeme iba tak, ak si budeme vzájomne pomáhať, vychádzať si
v ústrety, rešpektovať sa, rešpektovať názory iných, aby sme si tak vytvorili pekné, šťastné
a pokojné podmienky pre život na našej dedine.
Obec Podskalia sa počas jari a leta aktívne spolupodieľala na organizovaní kultúrno –
spoločenských podujatí pre obyvateľov a snažila sa tak o sociálne utuženie vzťahov.
Obec sa výrazne zlepšila v separácií odpadov, v ekologickom šetrnom zmýšľaní obyvateľov,
ktorí prispievajú svojou aktivitou za lepšie životné prostredie v obci.
Obec dosiahla za sledované obdobie prebytkový rozpočet, čo vytvára ďalšie zdroje na
jej rozvoj. Je potrebné taktiež poukázať na plánované aktivity zamerané na vybudovanie soc.
zariadenia a vodovodnej prípojky do kultúrneho domu - podporovať kultúrno – spoločenské
podujatia v obci, zrealizovať oplotenie športového ihriska v Podskalí a tým skvalitniť a
podporovať športové podujatia. V nastolenom trende je potrebné pokračovať, s cieľom
zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce za účelom plnenia jej základných funkcií,
priebežného budovania infraštruktúry a vytvárania vhodných podmienok pre život obyvateľov
a návštevníkov obce.
Zvlášť sa chcem poďakovať občanom, poslancom a aktívnym členom DHZ Podskalie,
ktorí svojimi aktivitami prispievajú k zveľaďovaniu a pozitívnemu zviditeľňovaniu obce,
Vám patrí osobitné poďakovanie. Je dôležité upozorniť, že svojou snahou, pri zabezpečovaní
alebo účasťou na spoločenských akciách, vytvárate príjemnú atmosfére obce.
Ďakujem, patrí aj dobrovoľníkom a zdravotníkom, ktorí pomáhali v časoch pandémie
korony, kde ohrozovali svoje zdravie pre pomoc druhým. Ďakujem.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Podskalie
Sídlo: Obecný úrad, Podskalie 62
IČO:

00628476

DIČ: 2020692234
Štatutárny orgán obce: Zuzana Dočekalová, starostka obce
Telefón: 042/4353215, 0903 994 868
E-mail: obec.podskalie@gmail.com
Webová stránka: www.podskalie.webnode.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Zuzana Dočekalová
Zástupca starostu obce: Ing. Pavol Jakubek
Hlavný kontrolór obce: Ing. Petra Jarošíncová
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Pavol Dočekal, Ing. Alena Hajdíková, Ing. Pavol Jakubek,
Ing. Peter Mitaš, Mgr. Miroslava Mariňaková,
Komisie: stavebná, verejného záujmu
Obecný úrad: Podskalie č. 62

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z
vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. V roku
2020 obec financovala chod obecného úradu, osvetlenie obce, odvoz komunálneho
odpadu, údržbu verejných priestranstiev a cintorína.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného
majetku obce.
Majetok obce možno použiť na verejné účely a na výkon samosprávy obce.
Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí
výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec.

Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou
v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o
štátnej štatistike. Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej
závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
Vízie obce:
Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a
ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce,
• Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom,
dodávateľom a ostatným subjektom.
• Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie
občanov do riešenia vecí verejných
• Podporiť rozvoj hospodárskeho života a cestovného ruchu.
Ciele obce:
Cieľom obce je zabezpečiť spokojnosť občanov, budovať infraštruktúru v obci tak, aby
plnila úlohu pre sídelnú, kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci.
Pre dosiahnutie cieľov a plnenie poslania uplatňuje Obec Podskalie nasledovné zásady:
- plnenie právnych a ostatných požiadaviek,
- zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce
- vytvoriť priaznivé podmienky na zvyšovanie kvality života občanov obce
- zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie
environmentálneho
povedomia a kvality života,

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Podskalie sa nachádza v Trenčianskom kraji v okrese
Považská Bystrica, na úpätí Súľovských skál v pramennej kotline
Pružiny

Susedné mestá a obce : Pružina, Ďurďové, Horný Lieskov, Dolný Lieskov
Celková rozloha obce : 768, ha 5040 m2
Nadmorská výška : 358 m
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : obec mala k 31.12.2020 125 obyvateľov (oproti roku 2019
je prírastok o 3 obyvateľov) . V roku 2020 sa narodili 2 deti, prihlásených na trvalý pobyt 4,
zomrelí 3 a odhlásení z trvalého pobytu 0 osoba.
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke
Vývoj počtu obyvateľov :
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5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : nesleduje sa
Nezamestnanosť v okrese : 6,61 %
5.4. Symboly obce
Erb obce :

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

V modrom štíte na striebornom zlatohrivom, zlatochvostom a zlatopokypom koni so zlatou
uzdou a ohlávkou sediaci zlatovlasý svätý Martin v striebornom brnení a striebornej,
červeným chocholom zdobenej prilbe, v pravici pred sebou so zlatou obrátenou a položenou
šabľou pretínajúci svoj červený plášť, ktorého cíp drží pod koňom kľačiaci strieborný žobrák
so zlatou rúškou , v ľavom hornom rohu priečelie strieborného zlatostrechého kostola
Vlajka obce :

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej , bielej, červenej, žltej,
bielej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi
siahajúcimi do tretiny je listu.
5.5. Logo obce predstavuje znázornený erb obce.
5.6. História obce: Pravdepodobne vznik Podskalskej usadlosti spadá do doby, keď Slovensko
drancovali Tatári, avšak prvá písomná zmienka o obci sa objavuje až v roku 1330. Medzi
prvých vlastníkov obce patrila rodina Lieskovských, začas panstvo Košeca a neskôr prešla do
držby viacerých zemepánov. V roku 1950 mala obec 322 obyvateľov a v súčasnosti iba 125.
Príčinou poklesu obyvateľov bola zakázaná výstavba v obci v r. 1970 – 1990 a s tým súvisiaci
odliv mladých ľudí do okolitých miest.
5.7.Pamiatky - Kostol sv. Martina, pôvodne gotický zo začiatku 14. storočia, barokovo
prestavaný v roku 1750-1754.
- Baroková kaplnka Panny Márie Snežnej z roku 1760

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola Štefana Závodníka v Pružine, 5 deti navštevujú základnú školu v Považskej
Bystrici
Materská škola v Hornom Lieskove

6.2.Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici.
Obvodné zdravotné stredisko Pružina – MUDr. Durandziová, praktická lekárka pre deti
a dorast.
Obvodní lekári so sídlom v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici. Občania majú
ošetrujúceho lekára podľa vlastného výberu.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že na území obce sa
zdravotníctvo nebude rozvíjať.
6.3.Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci : pre starých odkázaných občanov obec zabezpečuje opatrovateľskú
službu. Agendu nám spracováva Spoločná úradovňa Jasenica. V roku 2020
obec
neposkytovala opatrovateľskú službu.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na poskytovanie opatrovateľskej služby občanom, ktorí požiadajú o službu,
posúdením zdravotného stavu zmluvným lekárom, vydanie rozhodnutia na poskytovanie
opatrovateľskej služby. Obec nemá zriadené vlastné sociálne zariadenie.
6.4.Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec v spolupráci s DHZ, usporadúva
spoločenské akcie v kultúrnom dome: detský karneval, fašiangy, Na spoločenský a kultúrny
život mal od marca 2020 vplyv koronavírus COVID – 19 v dôsledku ktorého boli zrušené
niektore spoločenské akcie.
V budove kultúrneho domu sa nachádza požiarna zbrojnica, obecná knižnica a klubovňa.
Kultúrny dom je z časti zrekonštruovaný, sú vymenené okná, dvere a strešná krytina. Chýba
však sociálne zariadenie, vodovodná a plynová prípojka. Obec plánuje v nasledujúcom roku
pomocou dotácie vybudovať sociálne zariadenie a vodovodnú prípojku.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií organizovaných obcou pri
využití kultúrneho domu.
Vzhľadom na polohu obce a prírodný potenciál, ktorý ju obklopuje, je obec predurčená na
rozvoj cestovného ruchu v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky.
6.5.Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :´
- autoservis – Maroš Štrichel – REMES, Pov. Bystrica
- Pohostinstvo – Milan Štrichel, Považská Bystrica
- Remeselné služby, - Milan Štrichel
- Rekreačné zariadenie Podskalie – OTO SYSTEM, s.r.o. Nimnica, Ing. Ladislav
Šajtlava

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

KOVLIS s.r.o. – Ing. Marian Mitaš

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- firma EKOFARM s.r.o. Podskalie, zaoberá sa chovom hovädzieho dobytka,
pestovaním liečivých rastlín a výrobou liečivých čajov a mastí.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na rozvoj súčasných aktivít obce.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. .
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. decembra 2019 uznesením č.
37/2019.
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 22.1.2020 rozpočtovým opatrením č. 1
- druhá zmena schválená dňa 4. 2. 2020 rozpočtovým opatrením č. 2
- tretia zmena schválená dňa 10. 3. 2020 uznesením č. 3/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 4.5.2020 rozpočtovým opatrením č. 4
- piata zmena schválená dňa 2.6.2020 rozpočtovým opatrením č. 5
- šiesta zmena schválená dňa 6.7. 2020 rozpočtovým opatrením č. 6
- siedma zmena schválená dňa 11. 9. 2020 uznesením č. 20/2020.
- ôsma zmena schválená 14. 10. 2020 rozpočtovým opatrením č. 8
- deviata zmena schválená dňa 9. 11. 2020 rozpočtovým opatrením č. 9
- desiata zmena schválená dňa 11.12.2020 uznesením č. 27/2020
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

57 150,00

66 957,23

54 368,71

81

46 650,00
0
10 500,00

54 020,23
822,00
12 115,00

51 931,71
822,00
1 615,00

96
100
13

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

57 150,00

66 957,23

46 653,28

70

45 550,00
11 600,00
0

54 533,23
12 424,00
0

46 651,28
2,00
0

86
0,01
0

0

0

7 715,43

Rozpočet obce

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku HČ
Vylúčenie z prebytku/ PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
51 931,71
51 931,71
0,00

46 651,28
46 651,28
0,00

5 280,43
822,00
822,00
0,00

2,00
2,00
0,00

820,00
6 100,43
709,55
0,00
5 390,88
1 615,00

Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ HČ (SODB nevyčerp. dotácia))
Vylúčenie z prebytku/ PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravené hospodárenie obce

1 615,00
54 368,71
46 653,28
7 715,43
709,55
0,00
7 005,88

Prebytok rozpočtu v sume 5 390,88 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 709,55 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
5 390,88 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 1 615,00 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
1 615,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
7 005,88 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

54 368,71

68 108,72

47 446,00

48 429,00

51 931,71
822,00
1 615,00

46 895,62
0
21 213,10

47 446,00
0
0

48 429,00
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2020

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

46 653,28

68 108,72

47 446,00

48 429,00

46 651,28
2,00
0

47 608,72
20 500,00
0

47 446,00
0
0

48 429,00
0
0

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

Majetok spolu

764 540,25

802 555,63

Neobežný majetok spolu

731 529,02

776 913,02

Dlhodobý hmotný majetok

707 459,06

752 843,06

Dlhodobý finančný majetok

24 069,96

24 069,96

Obežný majetok spolu

32 251,23

24 782,44

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

1 856,73

2 149,54

30 394,50

22 632,90

760,00

860,17

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

764 540,25

802 555,63

Vlastné imanie

211 906,22

208 291,38

211 906,22

208 291,38

15 628,43

13 210,48

400,00

400,00

11 094,47

10 500,00

64,09

50,21

2 454,87

2 260,27

1 615,00

0,00

537 005,60

581 053,77

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

338,09

2 018,45

Pohľadávky po lehote splatnosti

1 518,64

131,09

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

2 518,96

2 310,48

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Nárast pohľadávok obec neeviduje - došlo k poklesu pohľadávok.

9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

92 201,39

92 786,36

50 – Spotrebované nákupy

5 963,87

4 161,14

51 – Služby

8 358,63

8 847,65

29 545,52

30 948,71

53,95

53,95

2 151,75

2 078,51

45 513,64

45 513,64

514,03

1 082,76

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

0
100,00

100,00

0

0

95 816,23

97 356,29

295,04

304,79

43 647,69

47 004,00

1 556,12

975,40

400,00

330,00

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

78,80

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

49 838,58

48 742,10

3 614,84

4 569,93

Kladný hospodársky výsledok v sume 3 614,84 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
Významné rozdiely nie sú medzi nákladmi a výnosmi v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Pov. Bystrica
ÚPSVaR Pov. Bystrica
PPA Bratislava
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Environmetálny fond
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
1 400,00
79,99
783,16
172,62
1 758,70
11,77
40,92
27,60
189,81
1 032,00

Účel
Pre DHZ – mater.zabezp. školenie
Odmena skladníka CO za r. 2019
Voľby do NR SR
§ 52 aktivačná činnosť
Chránené vtáčie územie
PVŠS – životné prostredie
PVŠS – evidencia obyvateľstva
PVŠS – register adries
Príspevok–úroveň vytriedenia KO
Sčítanie domov a bytov

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
- transfér na činnosť dobrovoľného hasičské zboru vo výške 1 400 Eur bol použitý na
materiálne zabezpečenie a školenie členov DHZ
- dotácia na chránené vtáčie územie 1 758,70 EUR, dotácie bola použitá v obecných
lesoch na prerezávku, zakúpenie náteru proti ohryzu zverou a na energie.
- transfér v súvislosti so sčítaním domov a bytov v sume 1 032 EUR
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Účelové určenie grantov a
transferov
Náklady na 1. vlnu pandémie COVID 19, materiál na šitie rúšok,
Náklady na 2. vlnu pandémie COVID-19,
testovanie 1 a 2 kolo, zabezpečenie
dezinfekcie, ochranných pomôcok,
dobrovoľníckej činnosti

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
31,11
1 105,37

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

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie .

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Obec v roku 2020 nerealizovala žiadne investičné akcie.

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Vybudovanie sociálneho zariadenia v kultúrnom dome

-

Vybudovanie vodovodnej prípojky do kultúrneho domu

-

Oplotenie ihriska, vybavenie ihriska športovým náradím

-

Vybudovanie náučného chodníka popod NPR Podskalský Roháč

-

Vybudovanie chodníkov na cintoríne, oplotenie

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
a) Obec nevedie súdny spory.
b) Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia 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. Pretože sa situácia stále vyvíja,
vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady
potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.

Vypracoval: Eva Dúšalová

Schválil: Zuzana Dočekalová

V Podskalí dňa 10. 3. 2021
Prílohy:


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

