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Základná charakteristika konsolidovaného celku obce
Obec Beladice leží v severnej časti Žitavskej pahorkatiny, v doline potoka Drevenica, na
jeho sútoku s Čakýnskym potokom. Jej zemepisné súradnice sú 48°25'38" severnej
zemepisnej šírky a 18°25'07" východnej zemepisnej dĺžky. Stred obce sa nachádza
v nadmorskej výške 170 m n. m. Rozloha katastrálneho územia obce je 2 241 ha, pričom ho
tvoria štyri časti: Beladice, Malé Chrášťany, Veľké Chrášťany a Pustý Chotár,.
Poloha obce z pohľadu dopravného spojenia je v rámci regiónu veľmi dobrá. Obec leží v
Nitrianskom kraji v juhozápadnej časti okresu Zlaté Moravce. Severnú hranicu tvoria
katastrálne územia obcí Neverice a Sľažany, východnú Choča, Tesárske Mlyňany a Vieska
nad Žitavou, južnú Slepčany a Malé Chyndice a západnú Čeladice, Kolíňany a Jelenec. Od
okresného mesta je vzdialená 10 km. Najbližšia železničná zastávka je vzdialená približne 6
km a nachádza sa v obci Tesárske Mlyňany.

Poloha obce vo vzťahu k centrám rozvoja
Obec Beladice patrí do okresu Zlaté Moravce, ktorý je súčasťou Nitrianskeho
samosprávneho kraja v NUTS II Západné Slovensko.
Obec je od mesta Nitra, ktoré je zároveň sídlom kraja, vzdialená približne 19 km. Má
veľmi dobré napojenie na hlavný dopravný koridor – cestu I. triedy E571, ktorá vedie jej
okrajom. Od centier ekonomického rozvoja regionálneho, národného a medzinárodného
významu je vzdialená nasledovne:
- Nitra 19 km,
- Banská Bystrica 100 km,
- Bratislava 115 km,
- Viedeň 150 km.
Geologické a geomorfologické pomery
Podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska patrí obec Beladice do oblasti
Podunajská nížina, celku Podunajská pahorkatina a podcelku Žitavská pahorkatina. Obec leží
v severnej časti Žitavskej pahorkatiny. Väčšina chotára obce je odlesnená a tvorí ju
poľnohospodárska pôda. Nadmorská výška zastavanej časti sa pohybuje v rozmedzí 165 –
240 m n. m. Hydrograficky patrí kataster Beladíc do povodia rieky Váh.
Tento priestor sa vyznačuje pestrosťou geologického zloženia. Tríbeč je tvorený horninami
ako sú vápence, dolomity, kremence a bridlice. Mierne, až stredne zvlnený pahorkatinový
povrch chotára tvoria treťohorné íly, miestami štrky, spraš a sprašové hliny.
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Obec patrí do teplej klimatickej oblasti so základnými klimatickými charakteristikami, ako
sú: priemerná ročná teplota: 9 °C
priemerný ročný úhrn zrážok: 650 - 662 mm
priemerný počet dní zo zrážkami: 145
relatívna vlhkosť vzduchu za rok: 79 %
Pôda
Mozaika pôd na území obce je bohatá. Na tomto území prevládajú hnedozeme. Celé
územie je poľnohospodársky intenzívne využívané. V minulosti sa obyvatelia obce zaoberali
najmä poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.
V štruktúre pôdneho fondu obce má najväčšie zastúpenie orná pôda, ktoré predstavuje 85,8
% z rozlohy katastra. Po nej nasleduje zastavané územie so zastúpením 4,9 %.
Lesné a vodné hospodárstvo
Lesy v obci zaberajú 6,51 ha, čo predstavuje 0,3 % z rozlohy katastrálneho územia.
Tvorené sú najmä agátovými porastmi a náletovými drevinami v blízkosti vodných potokov.
Obcou preteká potok Drevenica, ktorý nepatrí medzi významné toky. Tvorí prirodzenú
zbernicu vôd chotára obce. Potok pramení pod Tríbečom a vlieva sa do rieky Žitava.
Energetický potenciál tohto toku je zanedbateľný a preto nie je vhodný na ekonomické
využitie. Počas dlhých suchých období v niektorých rokoch sa stáva, že tok vody je takmer
minimálny. V intraviláne obce, smerom na obec Choča, sa nachádzajú dva rybníky, ktorých
súčasný stav si vyžaduje údržbu väčšieho rozsahu, aby mohli plniť všetky funkcie spojené
s hospodársky využívanými vodnými plochami.
Životné prostredie
Stav životného prostredia zodpovedá stavu industriálnej krajiny. V katastri obce sa
nachádzajú prevádzky ovplyvňujúce životné prostredie v obci sú to obaľovačka živicových
zmesí, výrobňa plastových okien, výrobňa drevených paliet, výrobňa hydraulických hadíc a
poľnohospodársky podnik a menšie prevádzky ako sú napr.: autoopravovne, stolárstvo a iné.
Klíma pozitívne ovplyvňovaná aj lesmi v blízkosti sa nachádzajúceho pohoria Tríbeč.
V samotnej obci sú permanentne udržiavané verejné priestranstvá a je zabezpečený vývoz
a likvidácia tuhého komunálneho odpadu predpísaným spôsobom. Obec zabezpečuje
separovanie plastu, papieru, jedlého oleja, pneumatík a biomasy.
V obci je vybudovaný verejný vodovod, na ktorý je napojená väčšina obyvateľov.
V súčasnosti je obec odkanalizovaná a čistenie splaškových vôd zabezpečuje obecná ČOV.
Územie obce je v tesnom kontakte s rýchlostnou cestou a tým aj lokalitami spojené s
aglomeráciou Nitry. V obci je zvýšená intenzita dopravy.
Prírodné predpoklady pre rozvoj CR
V katastri obce a jej okolí sú vhodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu.
V obci sa nachádzajú zaujímavosti, medzi ktoré patria najmä tri historické parky a tri
kaštiele.
Prvý- najmenší park sa nachádza neďaleko Obecného úradu v Beladiciach, miestnej časti
Veľké Chrašťany. V jeho susedstve sa nachádza aj kaštieľ, ktorý je značne poškodený.
Druhý park patriaci s kaštieľom tzv. Szentivanyiovský je v strede obci, miestnej časti
Beladice.V areály kaštieľa je postavené aj rodinné mauzóleum. Autorom návrhu a
vnútorného vybavenia bol svetoznámy umelec Ján Fardrus. Park má rozlohu 6,6 ha a od roku
1982 je vyhlásený za chránený areál.Tretí park a kaštieľ sa nachádza v miestnej časti Pustý
Chotár. A Kaštieľ dala postaviť známa rodiny Jesenských. V súčasnej dobe slúži ako hotel.
Park si zachoval pôvodnú kompozíciu. V roku 1982 bol park na rozlohe 7,25 ha vyhlásený za
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chránený areál. Ubytovacie, stravovacie služby pre návštevníkov poskytuje v obci iba hotel
nachádzajúci sa práve v tejto časti obce, na Pustom Chotári. Ďalšie ubytovacie možnosti
poskytujú blízko ležiace mestá Zlaté Moravce, Topoľčianky, Vráble a Nitra.
História a kultúra v obci
Súčasná obec Beladice vznikla zlúčením štyroch pôvodne samostatných obcí v roku 1976
(Veľké Chrášťany, Malé Chrášťany, Beladice a Pustý Chotár).
Prvá písomná správa o obci Beladice je z roku 1156, kedy sa uvádza pod názvom
Belad. Neskoršie doložené názvy sú: Nagbelad (1429), Male Beladicze (1773), Beladice
(1920). V roku 1268 patrila časť obce Beladice hradu Tekov, časť zemanom a zvyšok
Stoličnému Belehradu. V neskoršom období patrila do majetku rodov Berehenyiovcov,
Majthényiovcov, Jesenkýchv a Szentiványiovcov.
Prvá písomná zmienka o obci Veľké Chrášťany pochádza z roku 1209. Medzi významné
pamiatky, ktoré sa dodnes zachovali v tejto časti, patrí kaštieľ. Staršiu kúriu nechala prestavať
na kaštieľ Terézia Maloňaiová začiatkom 19. storočia. Na južnej strane kaštieľa bol
pribudovaný prístrešok, ktorý slúžil ako oddychové miesto v letnom období. Nachádzal sa v
tieni obrovských agátov. Okolo kaštieľa sa nachádzali záhrada a park. Park bol bohato
vysadený vzácnymi drevinami. Od chraštanského kaštieľa po blízky beladický kaštieľ viedla
gaštanová aleja, z ktorej už dnes existuje iba niekoľko starých gaštanových stromov. V roku
1837 kúpil majetok od rodiny Maloňaiovcov barón Jozef Siráni, pričom rodina Sirániovcov
pochádzala z Nitrianskej stolice. Všetci Sirániovci sú pochovaní v rodinnej hrobke na
cintoríne vo Veľkých Chrašťanoch. V roku 1573 skoro celú obec a kostol vo Veľkých
Chrašťanoch zničili Turci. Nový kostol sa začal stavať v roku 1794 a dokončený bol v roku
1804. Bol zasvätený na česť Jána Nepomuckého.
Malé Chrášťany sa prvýkrát spomínajú v roku 1388 ako Kýsherestien boli majetkom
zemianskej rodiny Gépes. Časť obce patrila hradu Gýmeš. Z toho obdobia sa spomína mlyn,
ktorý bol poháňaný vodou z potoka Drevenica. V obci sa zachovala kaplnka sv. Kríža,
romantická stavba inšpirovaná gotickou architektúrou, postavená v roku 1854.rodinou
Reiprecht. Pod kaplnkou sa nachádza krypta.
Osada Pustý Chotár vznikla pôvodne zo stredovekej osady Finta (1338). V roku 1808
je známy názov Puszta Határ. Hospodársky dvor Pustý Chotár, patril kráľovskému radcovi
a podžupanovi Tekovskej župy Karolovi Jesenskému. Karol dal v roku 1820 postaviť
kaštieľ a vysadiť park o rozlohe približne 7 ha. Neskoršími vlastníkmi majetku kúpou od
roku 1885 sa stáva jedna z najstarších šľachtických rodín Európy rodina Lindelof. Barón
kupuje okolité majetky Dolina, Gačov Dvor (Gacsó Puszta) a pozemky v susednej obci
Neverice. Celkový ozsah majeku rodu bol viac ako 3000 ha. pôdy.Neskoršími vlastníkmi
kaštieľa boli rodina Krausova a Ďurčanských. Od roku 1945 do roku 1979 budova slúžila
ako základná škola. Od roku 1980 do roku 1991 bolo v budove zriadené vzdelávacie centrum
štátnej správy. Do roku 1998 bol kaštieľ majetkom obce. V súčastnosti je kaštieľ a park v
súkromných rukách.

4

Obyvateľstvo
Vývoj počtu obyvateľstva
Obec Beladice patrí v rámci okresu Zlaté Moravce aj v rámci SR s počtom obyvateľov
k veľkým obciam. Možno konštatovať, že počet obyvateľov je rozhodujúcim rozvojovým
faktorom každej obce. Situovanie obce v blízkosti hospodárskeho centra Nitry je citeľné aj
zvýšeným nárastom počtu obyvateľstva v poslednej dekáde 21. storočia 1658 v roku 2020,
1666 v roku 2021.
Veková štruktúra
Všeobecne známym rizikovým faktorom Slovenskej republiky je nepriaznivý vývoj
vekovej štruktúry z hľadiska produktívnych vekových kategórií. Tento problém však zatiaľ je
prioritným pre obec Beladice, kde pomer predproduktívneho obyvateľstva ku
poproduktívnemu je približne 1:1,02. Z tohto čísla tiež možno vyvodiť záver, že ak sa v
budúcnosti tento trend nezlepší, postupne dôjde k postupnému degresu a obec bude zápasiť,
ako väčšina obcí na Slovensku, s úbytkom obyvateľstva v produktívnom veku. Negatívny
vývoj ovplyvňuje nielen nízka natalita, ale aj vysoké percento mladých ľudí, ktorí po
ukončení vzdelania odchádzajú za prácou mimo rodiska a tam sa aj usadzujú.
Elektrická energia
Obec Beladice je zásobovaná elektrickou energiou v dostatočnom množstve. Posledná
väčšia rekonštrukcia bola urobená v roku 2015. V obci sú inštalované 4 transformátory na
stabilizáciu napätia. Stav elektrických sietí sa v súčasnosti považuje za vyhovujúci.
Plynofikácia
V roku 1997 bola celá obec plynofikovaná. Plynovodná sieť má dĺžku približne 15,6 km.
Plynofikácia mala pozitívny vplyv na stav životného prostredia v obci. Došlo k zníženiu
tvorby tuhého komunálneho odpadu a potreby jeho následnej likvidácie. Ďalším priaznivým
dopadom bolo podstatné zvýšenie kvality ovzdušia, pretože pri vykurovaní zemným plynom
nevznikajú škodlivé látky. Najväčší odber plynu je zabezpečovaný spotrebou
v domácnostiach. Na plyn je v obci napojených približne 80 % obyvateľov. Časť odberateľov,
tohto energetického média, tvorí aj podnikateľský sektor.

Dopravné siete
Cesty
Obcou Beladice prechádza štátna cesta III. triedy č. III/51118, ktorá spája obec s okolím
a napája sa na cestu I. triedy E571 Bratislava – Banská Bystrica, ktorá vedie okrajom
zastavaného územia obce. Táto cesta umožňuje obci spojenie s regionálnymi
a nadregionálnymi centrami. Samotná obec leží približne 19 km od správneho centra, ktorým
je mesto Nitra a 10 km od okresného mesta Zlaté Moravce.
Obec spravuje miestne komunikácie v dĺžke 8,74 km a chodníky v dĺžke 2,5 km. Verejné
priestranstvá a komunikácie sú vybavené verejným osvetlením s modernými svietidlami.
Chodníková sieť sa plánuje postupne rozšíriť, podľa potreby a finančných možností obce.
Cestovanie obyvateľstva je zabezpečený slabou verejnou autobusovou dopravou.
najčastejšie obyvatelia cestujú individuálne prostredníctvom osobných automobilov. Pre
autobusové spojenie je v obci vybudovaných 12 zastávok.
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Železničná sieť a doprava
Obec Beladice nemá priame napojenie na železničnú sieť. Najbližšia železničná stanica sa
nachádza v obci Tesárske Mlyňany.

Vodné hospodárstvo
Vodovod
V roku 2003 bol v obci Beladice vybudovaný verejný vodovod v dĺžke približne 8,5 km.
Prostredníctvom neho sú zásobované domácnosti, ako aj podnikatelia dostatočným
množstvom kvalitnej pitnej vody. Na verejný vodovod je napojených asi 60 % obyvateľov
a voda do siete je dodávaná diaľkovým vodovodom z Gabčíkova.
Kanalizácia
Väčšina obce, v dĺžke 17 km, je odkanalizovaná a splaškové vody sú odvádzané do
obecnej čističky, kde dochádza k ich intenzívnemu čisteniu tak, aby vypúšťané vody spĺňali
stanovené normy a kritéria. ČOV bola sprevádzkovaná v roku 2003 a je umiestnená
v miestnej časti Malé Chrašťany, pričom vyústenie prečistených vôd je urobené do miestneho
recipientu. V neodkanalizovanej časti obce sú odpadové vody zachytávané do žúmp
a následne zvážané špecializovanou technikou na miestnu čističku.
Dažďové vody sú zachytávané ochrannými a odvodňovacími rigolmi, ktorými sú
odvádzané do potoka Drevenica, ktorý zabezpečuje ich transport mimo zastavaného územia
obce do rieky Žitava.
Telekomunikačné siete
Miestna telekomunikačná sieť je napojená na digitálnu ústredňu, čo umožňuje využívať
internetové spojenie všetkými záujemcami z obce. Jedná sa o pokrytie telekomunikačnou
sieťou T – Com. Územie obce je pokryté aj signálom sietí mobilných operátorov -Mobile,
Orange a O2 v dostatočnej intenzite. V obci je dostupný 4G internet.
Odpadové hospodárstvo
Likvidáciu tuhého komunálneho a separovaného odpadu zabezpečuje obec na základe
zmluvných vzťahov so špecializovanými firmami, ktoré odpad odvážajú na autorizovanú
skládku. Zber a likvidáciu TKO zabezpečuje v Beladiciach firma Waste transport, a.s.
s prevádzkou v Leviciach. Vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou a odpredáva sa
zberným surovinám. Obec zabezpečuje separáciu odpadu na tieto frakcie: papier, sklo, plasty,
nebezpečný odpad a železo, pneumatiky a jedlý olej, konáre alisty stromov.

Sociálna infraštruktúra obce
Domový a bytový fond
Ponuka bývania a stav domového a bytového fondu sú jedným z rozhodujúcich faktorov,
ktoré vplývajú na rozvoj obce a sú predpokladom napĺňania jej základných funkcií. V obci sa
nachádza spolu 528 domov, z toho je trvalo obývaných 447. K dispozícii je 554 bytov, z toho
je trvalo obývaných 484. Pár rodinných domov nie je už využívaných na trvalé bývanie, ale
slúžia na víkendové pobyty majiteľov resp. užívateľov, ktorí sa o ne príkladne starajú.
Približne 70 % rodinných domov je napojených na verejný vodovod. Plyn má zavedený
každá domácnosť, ktorá o to prejavila záujem. Kvalifikovaný odhad počíta s 85 % napojením
domácnosti na rozvody plynu a s 90 % napojením na kanalizáciu.
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Školstvo
Školstvo v obci tvorí
základná škola a dve materské školy čím sú dané dobré
predpoklady pre ich vzájomné prepojenie a udržanie školského systému v obci. Týmto sú
vytvorené predpoklady pre pohodlnú a bezpečnú dochádzku detí do školských zariadení.
Permanentná komunikácia medzi materskou a základnou školou vytvára podmienky, aby
školský vzdelávací proces bol kontinuálny, čím sa zvyšuje účelnosť a efektívnosť
vynakladaných prostriedkov. V obci sa nachádza Základná škola s 1 až 9 roč. s vyučovacím
jazykom slovenským. V súčasnosti má škola 95 žiakov v 9 triedach. Zároveň v obci sú dve
materské školy. MŠ v miestnej časti Beladice v súčasnosti navštevuje 15 detí a MŠ v miestnej
časti Chrášťany 33 detí. Materské školy sú bez právnej subjektivity a prevádzkuje ich obec,
ktorá je ich zriaďovateľom. Základná škola má právnu subjektivitu.
Zdravotníctvo
Dostupnosť zdravotnej starostlivosti má vplyv na kvalitu života v obci. V súčasnosti sa v
nej nachádza zdravotné stredisko, v ktorom je ambulancia praktického lekára a ambulancia
pre deti a dorast. Tiež je v ňom umiestnená aj lekáreň. Ostatnú zdravotnú starostlivosť pre
občanov obce zabezpečujú praktickí lekári najmä v Zlatých Moravciach a časť obyvateľov
vyhľadáva túto starostlivosť v Nitre. Lôžkovú a špecializovanú starostlivosť zabezpečujú
nemocnice v Zlatých Moravciach a Nitre. Aj pohotovostné služby sú zabezpečované v týchto
sídlach regiónov, čo je určitým handicapom pre jej dostupnosť. Tento systém je nevyhovujúci
najmä pre starších obyvateľov, ako aj obyvateľov bez vlastného dopravného prostriedku,
pretože autobusové spojenie je nedostačujúce. V akútnych prípadoch zasahuje rýchla
zdravotná služba, ktorá sídli v obci.
Sociálna starostlivosť
Zmenou spoločensko – ekonomického systému došlo k zmene kompetencii a tým i k
prerozdeleniu povinnosti v oblasti rozvoja a financovania sociálnej infraštruktúry medzi
štátnu správu, miestnu a regionálnu samosprávu a súkromný sektor. V obci sa nenachádza
domov dôchodcov ani detský domov, ale v rámci sociálnej starostlivosti obec zabezpečuje
starostlivosť o odkázaných občanov formou opatrovateľskej služby.
Služby obyvateľstvu
V obchodnej sieti sú dostupné základné potravinové články. V súčasnosti v obci fungujú
dve predajne potravín. Služby v obci poskytujú aj jedno pohostinstvo, cukráreň, vinotéka ,
predajňa drobnochovu, predajňa textilu a kaderníctvo. Obyvatelia obce využívajú na väčšie
nákupy a zaobstarávanie iných služieb, ktoré nie sú poskytované v obci, najmä mestá Zlaté
Moravce a Nitra. V blízkosti obce sa nachádza aj čerpacia stanica pohonných hmôt.
V obci má svoju pobočku aj Slovenská pošta. Ďalej v obci vyvíja svoju podnikateľskú
činnosť 18 subjektov podnikajúcich v zmysle Obchodného zákonníka a 25 živnostníkov.
V obci je obecná knižnica, ktorá zapožičiava knihy a časopisy podľa záujmu pre všetky
vekové kategórie.
V obci sa nachádzajú štyri cintoríny a k dispozícií sú i štyri domy smútku vybavené na
smútočné obrady. V časti Veľké Chrášťany je rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Jánovi
Nepomuckému a nachádza sa tu aj farský úrad. V časti Pustý Chotár je kostol zasvätený
Panne Márií „Fatimskej“, ktorý bol postavený v posledných rokoch minulého storočia.
Na športovanie je možné využiť priestory multifunkčného ihriska v areály základnej školy.
Obec patrí pod matričný úrad v obci Neverice.
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Základné orgány obce sú:
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo obce Beladice je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov zvolených
v priamych voľbách, ktoré sa konali 10.11.2018 na obdobie 4 rokov. V týchto voľbách bol za
starostu obce zvolený PhDr. Mário Žáčik a za poslancov OZ boli zvolení: Mgdaléna Švecová,
Halásová Diana, Iveta Homolová, Ján Slíž, Stanislav Tokár, Martin Kišac, Ing. Juraj Méres,
Mgr. Peter Miškovič, Mgr. Ľubica Slováková, ktorí sa svojich funkcií ujali zložením
zákonom predpísaného sľubu. Ustanovujúce zasadnutie OZ sa konalo 10.12.2018
1.
2.

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach bolo zvolané v roku 2021 celkom 5 krát, a to:
31.3.2021, 26.5.2021, 25.08.2021, 13.10.2021, 8.12.2021,

Komisie pri OZ v Beladiciach schválené dňa 10.12.2018
Finančná, správy obecného majetku, stavebná, bytová a sociálna.
Kultúry, vzdelávania, mládeže a športu.
Ochranu verejného poriadku, životného prostredia a územného plánovania.
Zastúpenie v jednotlivých komisiách je z radov poslancov a občanov obce.

Hlavný kontrolór obce :
Do funkcie kontrolóra obce bol dňa 01.09.2019 obecným zastupiteľstvom zvolený Mgr. Ján
Veteráni na dobu 6 rokov – uznesenie 112/2019 zo dňa 26.8.2019 hlavný kontrolór pracoval
v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2021.

Obecný úrad:
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje
organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:

- Mária Švarbová – ekonómka – zabezpečuje mzdovú evidenciu, personalistiku, účtovné
a finančné operácie s majetkom obce, tvorbu VZN, rozpočtov, výkazov, výročných správ,
záverečných účtov, štatistiky, inventarizáciu majetku obce, školstvo.

- Margita Borčinová – samostatný odborný referent – zabezpečuje evidenciu obyvateľstva,
register adries, správu daní a poplatkov, pokladňu, tvorbu VZN, rozhodnutia - životné
prostredie, individuálne licencie, výkazy.

- Mgr. Alena Chrenová – samostatný odborný referent – zabezpečuje CO, stavebné
konania, poštovú agendu, odpadové hospodárstvo, štatistiku, výkazy, tvorbu VZN.
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Identifikačné údaje konsolidovaného celku:
Názov : OBEC BELADICE

Základná škola s materskou
školou

Adresa: Gaštanova 167/1, 95175 BELADICE
Telefón: 037/6330227
e-mail: podatelna@obecbeladice.sk
web:
www.obecbeladice.sk
okres: Zlaté Moravce
Kraj: Nitriansky
IČO: 00307769
DIČ: 2021037843
Právna forma: 801 materská

Školská 252, 95175 BELADICE
037/6330247
zsbeladice@gmail.com
Zlaté Moravce
Nitriansky
53459148
321 dcérska

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR sa riadi zákonom
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Ústavou SR. Základnou
úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia
a uspokojovanie potrieb obyvateľov obce.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom roku je rozpočet obce,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto Konsolidovaná výročná správa.

Rozpočet obce k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
1285885,00

Schválený
rozpočet
po zmene
1674772,10

1145885,00
0,00
140000,00
0,00
1285885,00

1398398,06
169832,18
106541,86
0,00
1674772,10

535876,00
181152,00
57727,00
511130,00

709733,31
355023,40
60916,15
549099,24
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Schválený rozpočet na
rok 2021 po zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

1674772,10
1705167,86
101,81
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1674772,10 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 1705167,86 EUR, čo predstavuje 101,81 % plnenie.

1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
rok 2021 po zmene
1398398,06
1398385,96
100,00
Z rozpočtovaných bežných príjmov 1398398,06 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 1398385,96 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
rok 2021 po zmene
724862,12

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

724862,09

100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 574425,69 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 574425,69 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100,00 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 84439,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 84439,71 EUR,
čo predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 67992,77
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 16402,29 EUR a daň z bytov 44,65 Eur.
Daň za psa 1920,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 234,50 EUR
Daň za ubytovanie 109,60 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 50287,62 EUR
Poplatok za jadrové zariadenia 13444,97 EUR
K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 17265,90 EUR,
poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 10872,86 EUR a popl.za psa
165,00 EUR.
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b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po zmene
189273,44

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

189261,37

100,00

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 110510,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 110510,15
EUR, čo je 100,00 % plnenie.
Uvedený príjem je príjem z prenajatých pozemkov v sume 28738,67 EUR a príjem
z prenajatých budov, nájomných bytov, priestorov a objektov v sume 81771,48 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
221004 správne poplatky 5988,45 eur
223001 poplatky a platby 22720,74 z toho: Zdr. stredisko 18100,45 Eur, predaj smetných
nádob
882,66 Eur, donáška obedov 12,00 Eur, spol.priestory v BD 1117,30 Eur,
poplatky – cintorínske, za Domy smútku, miestny rozhlas a iné inde neklasifikované
2158,33 Eur
223002 popl.a platby MŠ a ŠKD 2590,00 Eur: z toho MŠ 2190,00 Eur a ŠKD 400,00 Eur.
223003 popl. a platby za stravné/réžia ŠJ/ 7415,69 Eur
229001 za kanalizáciu 40019,74 Eur
229005 za znečistenie ovzdušia 16,60 Eur
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
7426,22

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

7426,22

100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 7426,22 EUR, bol skutočný príjem vo výške
7426,22 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z preplatkov za energie, z refundácie,
z výťažkov lotérií, príjmy z vratiek poistného a iné príjmy.
Nedaňové pohľadávky 18888,61 Eur: z toho kanalizácia 11140,43 Eur
nájomné byty 7257,29 Eur a za vodu 490,89 Eur
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 476836,28
476836,28 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
UPSVaR Transfer zo ŠR
MV SR- Transfer zo ŠR
MV SR – Transfer zo ŠR
MV SR - Transfer zo ŠR
MV SR – Transfer zo ŠR
UPSVaR – Transfer zo ŠR

EUR bol skutočný príjem vo výške

Suma v EUR
2404,53
48,40
345118,00
5137,00
2707,00
16425,60

Účel
Aktivačná činnosť
Register adries
ZŠ - Školstvo
MŠ – príspevok na predškol.
ZŠ – vzdelávacie poukazy
ZŠ - Strava
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MV SR- Transfer zo ŠR
MV SR - Transfer zo ŠR
MZ SR - Transfer zo ŠR
MV SR –Transfer zo ŠR
MV SR – Transfer zo ŠR
MV SR - Transfer zo ŠR
MV SR – Transfer zo ŽP
MF SR – Transfer zo ŠR
MDVaRR SR – Transfer zo ŠR
MDVaRR – Transfer zo ŠR
DPO SR – Transfer zo ŠR
MV SR-Transfer zo ŠR
MV SR – Transfer zo ŠR
MŠ SR-Metodicko-pedagog.centrum

700,00
41880,00
473,20
13220,57
4064,00
557,37
165,52
300,72
2188,61
72,96
3000,00
3150,00
4427,58
29257,22

ZŠ – príspevok pre deti zo SZP
Celoplošné testovanie
Odmena zdravotná sestra
Terénny pracovník Covid 19
ZŠ – asistent učiteľa
Regob- na obyvateľa
Životné prostredie
Skladník CO
Stavebný poriadok
Na úsek dopravy a poz.komunik.
Požiarna ochrana
ZŠ- projekt Spolu múdrejší
sčítanie obyv.,domov a bytov
Príspevok pre ZŠ

Granty a transfery, ktoré boli účelovo určené boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po zmene
169832,18

Skutočnosť k 31.12.2021
169832,18

% plnenia
100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 169832,18 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021
v sume 169832,18 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Vlastné zdroje z predaja kapitálových aktív:
Predaj z pozemkov 15745,00
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MŽP SR
MDaV SR

Suma v EUR
139979,68
14107,50

Účel
Projekt -Zberný dvor
Projekt WIFI

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
rok 2021 po zmene
106541,86

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

106541,86

100 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 106541,86 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2021 v sume 106541,86 EUR
- Prostriedky z roku 2020 SODB 3395,94 Eur.
- Vlastné prostriedky z predchádzajúcich rokov 43203,76 Eur.
- Z rezervného fondu obce 49800,00 Eur
- ÚPSV a R z roku 2020 10142,16 Eur
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy RO
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021

17056,59

% plnenia

0

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Školská jedáleň – na potraviny
17056,59 EUR
Kapitálové príjmy RO
Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
0,00

Skutočnosť k 31.12.2021

0,00

% plnenia

0,00

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola, ŠK, ŠJ
0,00 EUR
Príjmové finančné operácie RO
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2021
% plnenia
rok 2021 po zmene
0,00
13351,27
0,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov /2020/ účet školskej jedálne

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na
rok 2021 po poslednej
zmene
1674772,10

Skutočnosť k 31.12.2021

1690099,10

% čerpania

100,91

Z rozpočtovaných celkových výdavkov
1674772,10
EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 1690099,10 EUR, čo predstavuje 100,91 % čerpanie.
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1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
rok 2021 po
zmene
709733,31
709715,39
99,99
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 709733,31 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
v sume 709715,39 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.
v tom:
Funkčná klasifikácia
0220 Civilná obrana
0320 Požiarna ochrana
0412Všeobecná pracovná oblasť
0451 Cestná doprava
0510 Nakladanie s odpadmi
0520 Naklad. s odpadovými vodami
0721 Zdravotníctvo
0620 Rozvoj obcí-Ver.priestr.
0640 Verejné osvetlenie
0610 Rozvoj bývania -BD
0820 Kultúra, Knižnica
0810 Rekreačné a športové služby
0830 Vysielacie a vydavateľské
služby
0840 Náboženské a iné spol.služby
0111Verejná správa
1090 MRK terénny pracovník
1020 Staroba-dôchodci
0540 Ochrany prírody a krajiny

Rozpočet
Plnenie
20269,39
8432,69
85281,04
9231,56
82487,10
45015,99
25856,79
16877,89
15371,68
9375,66
23784,26
13975,30
1178,44
14250,87
317985,73
13653,70
5232,02
1473,20

20269,39
8432,69
85255,01
9231,56
82487,10
45015,99
25856,79
16877,89
15371,68
9375,66
23784,26
13975,30
1178,44

% plnenia
100,00
100,00
99,96
100,00
100,00
100,00
99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

14250,87
317993,84
13653,70
5232,02
1473,20

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, príplatky, odmeny, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 240081,04 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume
240081,04 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
Zdr.stredisko, ČOV, poslancov, členov komisií, aktivačných pracovníkov a pracovníkov
školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 86154,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
86154,30 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 368192,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
368192,60 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk
OcÚ, ako sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, splácanie úrokov,
poplatky banke a ostatné tovary a služby.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 15284,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
15284,95 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

BT SSÚ Žitavany
BT SSÚ Žitavany
dotácia
BT ARRIVA Nitra
BT jednotlivcidarcovia krvi,
BT na členské
príspevky
Nemocenské dávky
Obec.šport.klub-TJ
BT cirkvi
Poľ.združ.Gačov
Kynolog.klub

Rozpočet na rok
2021
2072,50
2188,61
72,96
1168,65
700,00

Skutočnosť
k 31.12.2021
2072,50
2188,61
72,96
1168,65
700,00

% plnenia
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

1296,77

1296,77

100,00

285,46
3000,00
1500,00
2000,00
1000,00

285,46
3000,00
1500,00
2000,00
1000,00

100,00
100,00
100,00
100,00

2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2021
% čerpania
rok 2021 po zmene
355023,40
355023,40
100,00
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 323880,94 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 v sume 212566,38 EUR, čo predstavuje 65,63 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
- rekonštrukcia a modernizácia OcÚ
Z rozpočtovaných 140240,42 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 140240,42
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
- Realizácia nových stavieb - Zberný dvor
Z rozpočtovaných 154897,31 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 154897,31
EUR, čo predstavuje 100,00 %
- projekt – Zberný dvor –doprojektovanie pred odovzdaním
Z rozpočtovaných 3460,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3460,00
EUR, čo predstavuje 100,00 %
- Nákup komunikačnej infraštruktúry – WIFI PRE TEBA
Z rozpočtovaných 15800,70 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 15800,70
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
- Kamerový systém-rozšírenie
Z rozpočtovaných 6582,35 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 6582,35 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
15

- Prípravná a projektová dokumentácia – budova Sýpka
Z rozpočtovaných 11728,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 11728,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
- Nákup trávny traktor
z rozpočtovaných 4900,00 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 4900,00 Eur, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
- nákup ALARM elekt.signalizácia
Z rozpočtovaných 3213,96 Eur bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3213,96 Eur,
čo predstavuje 100,00 %
- Projektová a prípravná dokumentácia MŠ
z rozpočtovaných 430,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 430,00 Eur, čo
predstavuje 100,00%
- Prípravná a projektová dokumentácia –Knižnica
Z rozpočtových 1600,00 Eur bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 v sume 1600,00 Eur, čo
predstavuje 100,00%

Informácia o nedokončených investíciách k 31.12.2021 na účtoch 042
042 001
042 006
042 008
042 010
042 036
042 041
042 057

Revitalizácia parku 4455,00 Eur
Rekonštrukcia a modernizácia- Sýpka 16208,00 Eur
Modernizácia a zabezpečenie materiálno-tech. vybavenosti-Knižnica 1600,00Eur
ZŠ- projekt zníženie energet.náročnosti 3804,00Eur
Rekonštrukcia OcÚ 161253,24 Eur
Prístavba MŠ Beladice 430,00 Eur
Miestny rozhlas- bezdrôtový informačný systém 17487,38 Eur

3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na
rok 2021 po zmene
60916,15

Skutočnosť k 31.12.2021
60916,15

% čerpania
100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 60916,15 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2021 v sume 60916,15 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Ide o splátku istiny
z prijatých úverov zo ŠFRB , splácanie úverov Prima banke 58156,67 Eur a finančného
prenájmu 2759,48 Eur /osobný automobil
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4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2021 po zmene
549099,24

Skutočnosť k 31.12.2021
564444,16

% čerpania
102,79

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 549099,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021
5644444,16 EUR, čo predstavuje 102,79 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtovej organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola
Školská jedáleň
Školský klub detí
Materské školy

398185,62 EUR
59775,03 EUR
12642,08 EUR
93841,43 EUR
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4. Výsledky hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021
v EUR

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/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

1415442,55
1398385,96
17056,59

1274159,55
709715,39
564444,16

141283,00
169832,18
169832,18
0,00

355023,40
355023,40
0,00

-185191,22
-43908,22

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
z toho: finančné operácie obec
finančné operácie RO
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

119893,13
106541,86
13351,27

60916,15
58976,98
1705167,86
1690099,10
-43908,22

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
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a/ HV zistený podľa § 16, odst.3 písmena a, b, c
OZ berie na vedomie
bežný
príjem
výdavky

1415442,55
1274159,55

t.j. HV k celkovému plneniu rozpočtu

kapitálový

fin.operácie

169832,18
355023,40

119893,13
60916,15

spolu
1705167,86
1690099,10
___________
15068,76

b/ HV zistený podľa § 16, odst. 3 písmena a, b, ako zdroj tvorby RF
OZ schvaľuje
bežný
kapitálový
spolu
príjem
výdavky

1415442,55
1274159,55

Návrh výsledku hospodárenia

169832,18
355023,40

1585274,73
1629182,95
__________
-43908,22
-43908,22

V prípade kladného výsledku hospodárenia by obec mala možnosť tento znížiť o
úprava o splátku úverov
- 60916,15
Dotácia na stravu ZŠ /vyúčtovanie ÚPSVaR/ r.2022
- 9977,50 účet 357 ZŠ
ÚPSVaR – Dohoda 20/16/54x/53
- 457,96 účet 357 obec
MV SR –Covid 19
- 2752,33 účet 357 obec
MZ SR- odmena zdravotná sestra
- 473,20 účet 357 obec
________
-74577,14
Rezervný fond obec netvorí .

c/ HV z podvojného účtovania
OZ berie na vedomie
V zmysle postupov účtovania HV v sume -38587,36 vykazovaný na účte 431 sa preúčtuje
v nasledujúcom roku na účet 428.
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Peňažná analýza :
Pokladňa:
Bankové účty:
Spolu:

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2021
195,13
187480,62
-------------------187675,75
============

v tom:
Soc. fond
Dotačný účet
Fond opráv
Zábezpeky na byty
Rezervný fond
Bežný účet vo VUB
Bežný účet v Prima banke
Spolu

1900,65
19,76
53452,39
41773,66
86381,70
3702,40
250,06
--------------187480,62
=========

Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok 2020

Suma v EUR
49802,90

Úbytky - použitie rezervného fondu :

49800,00

- krytie schodku rozpočtu
KZ k 31.12.2021

0,00
86381,70

86378,80

20

Sociálny fond /472/
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu v zmysle .
Sociálny fond
ZS k 1.1.2021
Prírastky - povinný prídel 1%
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie, regenerácia PS
KZ k 31.12.2021

Suma v EUR
1895,35
1955,41
0,00
0,00
1897,20
1953,56

Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010
Z.z. v z.n.p.
Fond opráv
ZS k 1.1.2021
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - použitie fondu : opravy

Suma v EUR
53452,39
9098,99
9375,66

KZ k 31.12.2021

1.

53452,39

Bilancia aktív a pasív konsolidovaného celku k 31.12.2021 v €
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
Z toho
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
Z toho
zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami
VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin.
výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021
netto
4740822,63
4321471,22

KZ k 31.12.2021
netto
4568253,20
4258405,61

9660,00
4019573,27
292237,95
419351,41

6734,66
3959433,00
292237,95
309847,59

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
66303,76
353047,65
0,00

0,00
69189,16
240658,43
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Pasíva
Názov
Vlastné imanie
a záväzky spolu
Vlastné imanie
Z toho
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho
Rezervy
Zúčtovanie medzi
subjektami VS
Dlhodobé záväzkyŠFRB, zábezpeka byty,
soc.fond
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2021
4740822,63

KZ k 31.12.2021
4568253,20

1890329,26

1851741,90

0,00
-64211,78
1186702,83

0,00
-38587,36
1185616,34

0,00
21293,70

0,00
8296,67

994448,75

947611,47

121649,79

194137,61

19433,59
1663790,54

5693,59
1530894,96

6. Hospodársky výsledok
a) Za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2020

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

142170,96

197503,55

51 – Služby

140069,05

206242,81

52 – Osobné náklady

731547,69

870667,22

53 – Služby

0,00

0,00

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

0,00

1149,12

519868,00

528227,89

18463,00

23223,18

0,00

0,00

72741,42

175914,78

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
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59 – Dane z príjmov

0,00

0,00

60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

22577,41

39129,47

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

743078,18

819420,31

90077,23

181113,67

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádz. a finan. činnosti
a zúčt. časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

0,00

0,00

0,00

0,00

67 – Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

704915,52

924677,74

-64211,78

-38587,36

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 /

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
štátnemu rozpočtu
bankám
štátnym fondom
iné záväzky ÚPSVaR
prijaté preddavky
iné záväzky ZŠ
Záväzky spolu k 31.12.2021

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

44223,53
49212,94
33934,29
8211,89
0,00

44223,53
49212,94
33934,29
8211,89
0,00

0,00
0,00
46027,94
12527,02
194137,61

0,00
0,00
46027,94
12527,02
194137,61

z toho po lehote
splatnosti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

ŠFRB
ŠFRB
Prima banka

Účel

Náj. byty I.
Náj. byty II.
NB II.okolie

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2021

Ročná splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2021

21356,26
23060,41
13740,00

4562,90
5258,75
427,46

438440,09
506146,73
5693,59

671536,63
733718,40
133933,59

Rok
splatnosti

2040
2041
2022

Obec spláca úvery zo ŠFRB za obecné nájomné byty a úpravu okolia nájomných bytov.
Úvery sú dlhodobé s dobou splatnosti do r. 2022, 2040, 2041. Splátky istiny a úroky sú
mesačné.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n.p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v
roku 2020:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané
- bežné príjmy nerozpočtované vykázané ZŠ
Spolu

- z toho 60 %
- z toho 25 %

1229474,47 EUR
13671,50 EUR
1243145,97 EUR

745887,58 EUR
310786,49 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

5693,59 EUR
944586,82 EUR
29877,00 EUR

SPOLU celková suma dlhu obce

980157,41 EUR

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB

944586,82 EUR
35570,59 EUR
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Zostatok istiny k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. a)

35570,59

1243145,97

745887,58

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
Suma ročných splátok vrátane
úhrady úrokov za rok 2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. b)

1243145,97

310786,49

14167,46

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2021 poskytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
-1-

Spoločný stavebný úrad
Darcovia krvi, jednotlivci
ARRIVA Nitra
Rímsko-katol.cirkvi
Poľovnícke združenie Gačov
OŠK Beladice
Kynologický klub

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

2072,50
700,00
1168,65
1500,00
2000,00
3000,00
1000,00

2072,50
700,00
1168,65
1500,00
2000,00
3000,00
1000,00

0
0
0
0
0
0
0

-4-

K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté .

10. Podnikateľská činnosť obce
Obec nepodniká
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

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.
a/ Finančné usporiadanie voči zriadeným
organizáciám:
-

právnickým osobám,

t.j. rozpočtovým

prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

ZŠ Beladice

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2160915,29

Suma
skutočne Rozdiel
použitých
(stĺ.2 - stĺ.3 )
finančných
prostriedkov
-4-3160915,29
0,00

Poznámka -Účet 584
-

prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočtová organizácia

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-20

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-30

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-40

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
-

obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Suma
Suma
skutočne
Právnická osoba
poskytnutých
použitých
finančných
finančných
prostriedkov
prostriedkov
-2-30
0
0

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-40
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b/Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

-1UPSVaR
MV SR
MV SR
MV SR
UPSVaR
MV SR
MDVaRR
MDVaRR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MZ SR
DOP SR
MŽP SR
MV SR
MV SR
MPC
ÚPSVaR
MDaV SR

-32404,53
345118,00
5137,00
2707,00
16425,60
700,00
2188,61
72,96
1538,00
557,37
48,40
165,52
300,72
4427,58
4064,00
473,20
3000,00
139979,68
3150,00
41880,00
29257,00
13220,57
14107,50

c/

-2Aktivačná činnosť
Školstvo ZŠ
Predškolská výchova MŠ
Vzdelávacie poukazy ZŠ
Stravné žiaci
Deti zo soc. znev. prostr. ZŠ-SZP
Stavebný poriadok
Úsek dopravy poz.komunikácií
Príspevok na učebnice ZŠ
Register obyvateľov
Register adries
Starostlivosť o ŽP
Odmena skladníka CO
Sčítanie obyv., domov a bytov
ZŠ – asistent učiteľa
Odmena –zdravotná sestra
Požiarna ochrana
Zberný dvor
Projekt Spolu múdrejší ZŠ
Celoplošné testovanie
Metodicko-pedagog.centrum pre ZŠ
Dotácia pre MŠ-Covid 19
Dotácia WIFI

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-41946,57
345118,00
5137,00
2707,00
6448,10
700,00
2188,61
72,96
1538,00
557,37
48,40
165,52
300,72
4427,58
4064,00
0,00
3000,00
139979,68
3150,00
41880,00
29257,00
10468,24
14107,50

Rozdiel
(stĺ.3
stĺ.4 )

0,00
0,00

0
0

-5457,96
0
0
0
9977,50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
473,20
0
0
0
0
0
2752,33

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d/

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Beladice, neposkytla finančné prostriedky iným obciam.

e/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
NSK
NSK

Šport
Kultúra

0,00
0,00
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obec, Základná škola neúčtuje o programovom rozpočte.

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

rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci
výstavba komunitného centra
revitalizácia obecného parku, výstavba pódia a chodníkov
revitalizácia a výstavba ČOV
postupne rekonštrucia miestnych komunikácii.
rekonštrucia budovy bývalej sýpky
výsadba stromov v cintorínoch
rekonštrukcia Domov Smútku
výstavba parkoviska a chodníka pred OcÚ
revitalizácia priestorov v okolí budovy PO

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Záver:
Táto Konsolidovaná výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2021 do
31.12.2021 podľa výsledkov účtovnej závierky. Účtovná závierka bola odovzdaná na MF SR
v zákonom stanovenom termíne v elektronickej podobe.
V budúcom období bude obec aj naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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