Individuálna výročná správa
Obce Nimnica
za rok 2020

Ladislav Ďureček
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Touto výročnou správou Vám chcem predstaviť obec nielen z pohľadu rozpočtovníctva a
účtovníctva, či údaje o nákladoch a výnosoch a ďalšie hospodárske údaje, ale predkladám tieţ
základné údaje o obci, jej histórii, funkcie v rámci preneseného výkonu štátnej správy a
originálnych kompetencií. Verím, ţe takýmto spôsobom Vám priblíţim obec Nimnicu
a jej činnosť.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Nimncia
Sídlo: Nimnica č. 115, 020 71
IČO: 00692344
Štatutárny orgán obce: Ladislav Ďureček, starosta obce
Telefón: 0911315157
E-mail: obec@nimnica.eu
Webová stránka: www.nimnica.eu

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ladislav Ďureček
Zástupca starostu obce: Miroslav Pojezdal
Hlavný kontrolór obce: Anna Hoštáková
Obecné zastupiteľstvo:
1.

Miroslav

Pojezdal, SMER

- 206 hlasov

2.

Tomáš

Vrábel, NEKA -

179 hlasov

3.

Štefan

Karlubík, NEKA - 175 hlasov

4.

Marián

Šalamún, KDH – 163 hlasov

5.

Miroslav

Slávik, NEKA - 162 hlasov

6.

Stanislav

Král, NEKA

7.

Jaroslav

Kanderka, NEKA – 147 hlasov

- 155 hlasov

Zástupca starostu obce : Miroslav Pojezdal

Komisie:
Komisia finančná
Predseda:

Ing. Tomáš Vrábel
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Členovia:

Štefan Karlubík, Miroslav Belás

Komisia pre stavebný a ţivotné prostredie
Štefan Karlubík

Predseda:
Členovia:

Ing. Tomáš Vrábel, Ing. Miloš Pecho

Komisia pre šport a cestovný ruch
Predseda:

Jaroslav Kanderka

Členovia:

Marián Šalamún, Miroslav Pojezdal, Štefan Karlubík, Ondrej Melich, Bc.

Miroslav Slávik, Ján Burianec, Ing. Tomáš Vrábel, Stanislav Král, Miloš Vrábel
Komisia kultúrna
Predseda:

Stanislav Král

Členovia:

Miroslav Belás, Marián Šalamún, Ondrej Melich, Štefan Karlubík, Miroslav

Pojezdal, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel, Ľudmila Kováčiková,
Joţka Lacková
Komisia sociálna
Predseda:

Marián Šalamún

Členovia:

Mgr. Mária Šalamúnová, Barbora Kocanová, Jana Melichová

Komisia poriadková
Predseda:

Bc. Miroslav Slávik

Členovia:

Stanislav Král, Marián Šalamún, Štefan Karlubík, Ing. Tomáš Vrábel, Jaroslav

Kanderka, Miroslav Pojezdal
Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
Ing. Katarína Repková - referentka – mzdová účtovníčka - zamestnaná od 1.10. 2018
Irena Gunišová – referentka - účtovníčka – zamestnaná od 1.2. 1998
Milan Pojezdal – pomocný robotník - organizovanie aktiv. činnosti - zamestnaný od 1.4. 2006
Ing. Zuzana Jurigová – stavebná agenda – zamestnaná od 1.6. 2007
Materská škola
Vlasta Brehovská – riaditeľka – zamestnaná od 1.7. 2002
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Oľga Huťová – učiteľka – zamestnaná od 1.7. 2002
Martina Dovičínová – školníčka – zamestnaná od 8.1. 2018
Gabriela Lacková – vedúca ŠJ – zamestnaná od 1.7. 2002
Viera Vršková – Kuchárka ŠJ – zamestnaná od 13.8. 2018
Opatrovateľská sluţba
Mária Oharková – opatrovateľka – zamestnaná od 1.4. 2004
Helena Benkovská – opatrovateľka – zamestnaná od 20.1.2020
Lýdia Opršalová - opatrovateľka – zamestnaná od 5.10. 2020
Obec formou menších obecných sluţieb za účelom udrţiavania pracovných návykov občana
zaradila na aktivačnú činnosť 5 dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Vytvorenie základných podmienok pre zvyšovanie kvality ţivota obyvateľov, vyuţitie
vnútorných zdrojov obce, podpora podnikania, konkurencieschopné poľnohospodárstvo,
cestovný ruch a agroturistika, skvalitnenie a ochrana ţivotného prostredia s dôrazom na
zachovanie prírodného dedičstva
Vízie obce:
Trvalo udrţateľný rozvoj obce, zvýšenie kvality ţivota obyvateľov a vyuţitie jej vnútorného
potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky.
Ciele obce:
Zlepšenie dostupnosti obce, dosiahnutie vyhovujúcej kvality miestnych komunikácií,
budovanie nových komunikácií
Upravené verejné priestranstvá a verejná zeleň
Regulovaný územný rozvoj obce
Zabezpečenie podmienok na realizáciu individuálnej bytovej výstavby, výstavba obecných
bytov
Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity predškolského zariadenia za účelom skvalitnenia
podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu detí v predškolskom veku
Zabezpečiť odkázaným občanom primeranú sociálnu starostlivosť na úrovni obce
Zabezpečiť občanom dostupnú primeranú zdravotnú starostlivosť
Modernizácia miestnej kultúrnej infraštruktúry
Zabezpečenie maximálne moţnej udrţateľnej siete podnikov poskytujúcich sluţby občanom,
rozšírenie siete sluţieb pre občanov nachádzajúcich sa priamo v obci
Podpora jestvujúcich podnikateľských subjektov v obci, rozvoj novej podnikateľskej činnosti v
obci, zachovanie jestvujúcich pracovných miest a tvorba nových

5

Zvýšenie úrovne poľnohospodárskej produkcie, zlepšenie ţivotných podmienok chovaných
zvierat, pracovných podmienok pracovníkov v poľnohospodárstve
Zachovanie podmienok na rybolov, starostlivosť o ryby
Podpora a obnova infraštruktúry cestovného ruchu
Tvorba partnerstiev na lokálnej úrovni, nadviazanie cezhraničnej spolupráce, členstvo v MAS
Zniţovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality ţivota obyvateľov dobudovaním a skvalitnením
infraštruktúry vodného hospodárstva
Riešenie odpadov na úrovni obce, zniţovanie a eliminácia negatívnych vplyvov
environmentálnych záťaţí a skládok na zdravie obyvateľov a ekosystému
Dobudovanie a zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody, ochrana a priaznivý stav biotopov,
zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti ochrany prírody
Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme, podpora vyuţívania obnoviteľných zdrojov

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 Nimnica v členitej doline stredného toku pravého brehu Váhu v severnej časti Ilavskej
kotliny (Povaţské podolie).
Nimnica patrí k malým obciam. Z administratívneho hľadiska patrí do územia Trenčianskeho
samosprávneho kraja, okresu Púchov.
Susedné mestá a obce : Púchov, Udiča
Celková rozloha obce : Katastrálne územie obce má výmeru 7 356 115 m2.
Nadmorská výška : Stred obce leţí vo výške 269 m.n.m. na 49° 08´ 25“ severnej zemepisnej
šírky a 18°21´20“ východnej zemepisnej dĺţky. Najvyššia poloha v obci je

539 m.n.m,

najniţšia poloha v obci je 265 m.n.m.
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5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : Počet obyvateľov obce k 31.12.2020: 710
0-15 rokov

141

15-18 rokov

25

18-62 rokov

410

Nad 62 rokov

134

Štruktúra obyvateľstva podľa náboţenského významu : Pre občanov je v obci k dispozícii
rímskokatolícky kostol zasvätený Fatimskej Panne Márii. Zo sčítania obyvateľov realizovaného
štatistickým úradom v roku 2011 sa 64,14 % občanov hlási k rímskokatolíckemu náboţenstvu a
21,67 % k evanjelickému náboţenstvu. V obci je zastúpený 2 % občanov aj Kresťanský zbor.
Vývoj počtu obyvateľov :
Prisťahovaní = 29
Odsťahovaní = 18
Narodení = 8
Zomrelí = 13
Počet obyvateľov k 31.12.2020 = 710
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5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : Obec Nimnica patrí do okresu Púchov. Púchov mal v roku 2020
evidovanú mieru nezamestnanosti do 5 % .

5.4. Symboly obce

obecný erb

obecná zástava

5.5. História obce
Hoc nepriame materiály o sídlach na území dnešnej obce Nimnica sú staršieho dáta, najstaršia
zachovaná písomná zmienka o obci Nimnica pochádza z roku 1408. Nachádza sa v listine
Nitrianskej kapituly, ktorá ju vydala ako hodnoverné miesto v Uhorsku 11. júla 1408.
(hodnoverné miesta zastupovali činnosť verejných notárov). V latinskom znení tejto listiny je
vyslovene napísané, ţe Nywnice ako bola vtedy Nimnica označovaná je „villa“, čo je podľa
súčasných poznatkov označenie pre urbanizačne a organizačne sformovanú obec, ktorá má aj
svoju obecnú správu.
Na území obce sa nachádzalo sídlisko halštatské z doby laténskej a rímskej s púchovskou
kultúrou. Obec patriaca celé stáročia do Trenčianskej stolice (či ţupy) sa rozvíjala ako
samostatná jednotka aţ do roku 1979 kedy bola v rámci integrácie pričlenená k mestu Púchov.
V roku 1990 sa však opäť osamostatnila a funguje samostatne dodnes.
Názov obce sa v priebehu vývoja udáva nasledovne : 1469 : NEWNICZE, 1598: NYWNICZA,
1773: OKRUT NEMNICA, 1808: NIMNICA, 1907- 1913 : NEMBIC, 1920: NIMNICA,
maďarsky Nimnic, Nemóc.
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Obec patrila k lednickému panstvu, čiastku pozemkov údajne vlastnila i zemianska rodina
Prileskovcov. Obyvatelia obce sa ţivili ako poľnohospodári, ovocinári a chovatelia.
Podľa tzv. portálneho súpisu Trenčianskej stolice – Comitatus Trinchieniensis mala obec
Niwnicza (Nimnica) v roku 1596 3 ½ (port) brán so 14 daňovníkmi, v roku 1602 mala 20
domov, v roku 1603 10 domov a jednu šľachtickú rodinu povinnú platiť dane. Obec Nimnica
mala v roku 1598 39 domov, v roku 1720 je zaznamenaných 15 daňovníkov, v roku 1784 uţ
54 domov so 64 rodinami a celkovo 306 obyvateľov. V roku 1828 mala obec 31 domov a 369
obyvateľov. Domy z prvej polovice 20. storočia sú s tradičným trojpriestorovým pôdorysom a
so znakmi doznievajúcej secesie na fasádach.
Obec je známa predovšetkým najmladšími kúpeľmi na Slovensku. Uţ v 18. storočí spomína
slané alkalické a uhličité pramene Henrich j. von Crontz, ktorý urobil ich prvú mineralogickú
analýzu. Počas výkopov pri stavbe priehrady Nosice v roku 1952 sa tu objavil súčasný hlavný
minerálny prameň. Preto sa tu v roku 1959 otvorili kúpele.
Okrem minerálnych prameňov je okolie Nimnice bohaté aj na archeologické nálezy.
Významným miestom vykopávok je Púchovská skala, kde bolo v rôznych vrstvách pôdy
objavených mnoţstvo cenných predmetov dokumentujúcich obdobie doby kamenej, bronzovej,
ţeleznej, rímskeho vplyvu a púchovskej kultúry.
Priamo v obci

Nimnica sa našla jedna z dvoch bronzových rímskoprovinciálnych spôn

s dvoma krídlami z 1. storočia. Spona pochádza z obdobia rímskeho vplyvu, doby
charakteristickej budovaním rímskych opevnení a ţivým obchodovaním Slovenska s Rímskou
ríšou po známej Jantárovej ceste spájajúcej Balkán s Baltským morom. Spona je dnes súčasťou
expozície Slovenského národného múzea v Martine.
Z obdobia slovanského sa v okolí Nimnice v Nosiciach nachádza staroslovanské pohrebisko
na úpätí vrchu Hrebeň. Objavené bolo v roku 1950. Odkryté boli tri hroby obsahujúce črepy
z ručne vyrobených nádob z hliny premiešanej sľudou a drobnými kamienkami ako aj nádob
vyrobených na hrnčiarskom kruhu s vytiahnutým hrdlom.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V obci je k dispozícii materská škola s kapacitou 19 detí. Ďalšie vzdelávanie detí je
zabezpečené Základnou školou v Púchove na Mládeţníckej ul. ZŠ v Púchove disponuje
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telocvičňou i športovým areálom. Rodičia si môţu pre deti tieţ zvoliť iné vzdelávacie
zariadenie podľa vlastného uváţenia. Deti navštevujú rôzne záujmové útvary v CVČ
patriacim Mestu Púchov.
6.2. Zdravotníctvo
V kúpeľoch Nimnica sa nachádzajú pramene alkalických kyseliek, ktorých teplota je 1013°C, celková mineralizácia cca 5000 mg/ l.
Minerálna voda obsahuje sodík, draslík, horčík, ţelezo, vápnik, chlór, jód a voľný oxid
uhličitý a vďaka nim má liečivé účinky.
Voda sa vyuţíva sa na pitnú a inhalačnú liečbu, ale aj na vaňové uhličité kúpele, ktoré
prinášajú úľavu od bolesti a zlepšujú zdravotný stav pacientov.
Z chorôb obehových ústrojov sa v kúpeľoch Nimnica liečia pacienti:
s poškodením srdca reumatickým zápalom – reumatickými karditídami – po odznení
akútnej fázy, reumatickými karditídami najmenej 6 mesiacov po potlačení aktivity
zápalového procesu, kompenzačnými chlopňovými chybami bez známok aktivity
zápalového procesu, chlopňovými chybami s prejavom obehovej nedostatočnosti I. stupňa,
bez známok aktivity zápalového procesu, kompenzovanými chlopňovými chybami
pri súčasnom postihnutí jedného alebo niekoľkých kĺbov, vrodenými srdcovými chybami
s prejavmi obehovej nedostatočnosti najviac I. stupňa, vysokým krvným tlakom,
vazomotirickými neurózami, stavmi po trombózach a tromboflebitídach periférnych ţíl,
stavmi po srdcových operáciách. Z nešpecifických chorôb dýchacích ciest sa v rámci
liečby v kúpeľoch Nimnica liečia:
chronický zápal priedušiek bez preťaţenia obehu, spastický zápal priedušiek, priedušková
astma, priedušková astma komplikovaná chronickým zápalom priedušiek a častými
záchvatmi, rozšírenie priedušiek v období potlačenia pridruţenej infekcie, stavy
po opakovaných zápaloch pľúc, stavy po pľúcnych operáciách, chronické zápaly
prínosových zátok a sinobronchitídy, atrofické a hypertrofické zápaly sliznice horných
dýchacích ciest a stavy po operáciách na horných dýchacích cestách. Ďalšou indikačnou
skupinou pre dorastajúcu mládeţ je:
celkové oslabenie zdravotného stavu, najmä význačná celková telesná slabosť bez
organických porúch, celkové oslabenie zdravotného stavu pri pracovnej neschopnosti po
prekonaných akútnych ochoreniach a operáciách, stavy celkového zdravotného oslabenia
pracujúcich z ťaţkých prevádzok, telesná slabosť na podklade chronického ochorenia
tráviacich ústrojov.
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6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne sluţby v obci sa zabezpečujú opatrovateľskou sluţbou. Časť sociálnych sluţieb
zabezpečuje aj Miestna skupina Slovenského Červeného kríţa - návštevy chorých
alebo starších občanov obce, potravinová pomoc zo zbierok pre sociálne slabších
6.4. Kultúra
Obec Nimnica je významnou obcou z hľadiska cestovného ruchu. To ju predurčuje na
obec ţijúcu rušným spoločenským ţivotom. Pre kultúrne podujatia a akcie obec vyuţíva
kultúrny dom. V kultúrnom dome sa nachádza aj miestna ľudová kniţnica.
Šport a moţnosti športového vyţitia v obci sú v súčasnej dobe veľmi dobré. Obec
realizovala projekt stavby športovo kultúrny a spoločenský areál s umelým osvetlením s
podpory programu vidieka opatrenia 3.4.1 Obnova a rozvoj obcí z fondov EÚ. Areál slúţi
na športové a kultúrne aktivity. Pre športové aktivity svojich občanov a občanov z okolia a
kúpeľných hostí obec realizovala projekt výstavby viacúčelového ihriska z umelou trávou
v miestnej časti Kúpele v zmysle zmluvy o poskytnutí podpory a rozvoja športu dotácií v
pôsobnosti výnosu Úradu vlády SR z 2. marca 2009.
6.5. Hospodárstvo
Obchod s potravinárskym a zmiešaným tovarom
-

COOP Jednota Trenčín

Nimnica 176

Obchody s textilom
-

Textil pri Soľnej Jaskyni

Kúpele Nimnica

Najvýznamnejší priemysel v obci :
Kúpele Nimnica a.s. ponúkajú ubytovanie v kúpeľných domoch
-

MANÍN

I. kategória

-

CARITAS

I. kategória

-

VERITAS

I. kategória

-

SALVATOR I. kategória

-

SALUS

-

I. kategória zahŕňa: sprcha/WC, balkón, telefón, TV SAT

-

II. kategória zahŕňa: izby bez sprchy a WC/spoločné sociálne zariadenie na chodbe.

II. kategória

www.kupelenimnica.sk
Penzión Zuzka:
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-

Celková lôţková kapacita: 12 lôţok.

-

Radenie izieb: 3/2 a 2/3 s príslušenstvom, 2 izby s balkónom.

-

Jedná sa ubytovanie rodinného typu s moţnosťou celodenného stravovania.
www.penzionzuzka.szm.sk

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
Salaš Nimnica - chov oviec a s tým spojené obhospodarovanie pozemkov, ktoré sú
potrebné pre celoročnú existenciu chovu. Produkty z tejto činnosti sú ponúkané v
reštaurácii, ktorá ponúka stravovacie sluţby so zameraním na produkty klasickej
slovenskej kuchyne a počas sezóny je rozšírená o predaj klasických ovčiarskych
výrobkov

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
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

2019

bol

zostavený

ako

vyrovnaný/prebytkový. Beţný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný/prebytkový/schodkový a
kapitálový rozpočet ako vyrovnaný/prebytkový/schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 60/19
Zmeny rozpočtu:

-

1. zmena schválená dňa 15.02. 2020 uznesením č. 8/20

-

2. zmena schválená dňa 15.05. 2020 uznesením č. 24/20

-

3. zmena schválená dňa 13.08. 2020 uznesením č. 30/20

-

4. zmena schválená dňa 15.12. 2020 uznesením č. 50/20
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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

471 640,00

391 772,00

390 026,84

99,55

369 945,00
85 195,00
16 500,00
471 640,00

369 206,46
0,00
22 565,54
383 422,00

367 524,30
0,00
22 502,54
379 075,47

99,54
0,00
99,72
98,86

324 840,00
130 300,00
16 500,00
0,00

354 587,46
16 459,54
12 375,00
8 350,00

350 268,43
16 431,20
12 375,84
10 951,37

98,78
99,82
100

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné 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
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
367 524,30
367 524,30
0,00

350 268,43
350 268,43
0,00

17 255,87
0,00
0,00
0,00

16 431,20
16 431,20
0,00

824,67
824,67
0,00
-16 431,20

Príjmové finančné operácie

22 502,54

Výdavkové finančné operácie

12 375,84

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

10 126,70
390 026,84
379 075,47
+10 951,37
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Vylúčenie z prebytku

2 740,09
+8 211,28

Upravené hospodárenie obce

Prebytok hospodárenia za rok 2020 je 7430,91 EUR.
Podľa §16 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. sa z prebytku hospodárenia vylučujú prostriedky
sociálneho fondu, školskej jedálne, rezervného fondu a fondu opráv. Tieţ sa vylučujú
prostriedky zo ŠR nepouţité v roku 2020.

7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023
Skutočnosť
k 31.12. 2020

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet na rok
2023

390 026,84

391 640,00

391 640,00

391 640,00

367 524,30

369945,00

369945,00

369945,00

0,00

5195,00

5195,00

5195,00

22 502,54

16500,00

16500,00

16500,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

379 075,47

391 640,00

391 640,00

391 640,00

350 268,43

324 140,00

324 140,00

324 140,00

Kapitálové výdavky

16 431,20

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Finančné výdavky

12 375,84

16 500,00

16 500,00

16 5000,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

8.1. Majetok
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 subjektmi VS

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
2 145 618,37
2 124 255,48
1 829 250,59
1 821 931,79
11 270,60
1 374 361,52
443 618,47
315 147,01

10 118,60
1 368 194,72
443 618,47
301 102,44

1 532,13
77 869,59

1 644,36
75 812,63
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Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0,00
31 263,45
204 481,84
0,00
0,00
1 220,77

0,00
29 300,09
194 345,36
0,00
0,00
1 221,25

8.2. Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
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

ZS k 1.1.2020 v EUR
KZ k 31.12.2020 v EUR
2 145 618,37
2 124 255,48
1 082 282,83
1 088 141,77
0,00
0,00
1 082 282,83
120 514,04

0,00
0,00
1 088 141,77
103 847,51

1000
0,00
3 250,39
32 886,92
83 376,73
942 821,50

1000
0,00
1 946,61
29 899,53
71 001,37
932 266,20

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

31 263,45

29 300,09

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

32 886,92

29 899,53

Záväzky po lehote splatnosti

3 250,39

1 946,61
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9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

371 675,21

369 454,94

50 – Spotrebované nákupy

47 203,02

35 768,17

51 – Sluţby

70 668,79

71 464,02

224 098,39

232 675,61

0,00

0,00

3 145,98

2 470,95

23 392,00

24 750,00

1 812,35

2 078,39

0,00

0,00

1 356,68

247,80

384 663,40

374 177,02

3 007,80

2 543,40

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných sluţieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

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

357 260,18

335 814,70

2 017,54

506,45

7 461,79

1 000,00

28,40

24,21

0,00

0,00

14 887,69

34 288,26

129 88,19

4 722,08

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
Výnosy
60 – Trţby za vlastné výkony a tovar

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
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/

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 4722,08 EUR bol zúčtovaný na účet 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
MŢP SR
MV SR
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
MV SR
MV SR
Obvodný úrad
ÚPSVaR
MV SR
Štatistický úrad SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Obvodný úrad

Suma v EUR
66,96
1 029,23
30,46
27,60
273,84
232,65
1 563,00
719,50
1 814,40
7 333,05
2 204,00
10 805,82
579,00
79,99

Účel
ŢP-ochrana prírody a krajiny
Stavebný úrad
Cest. doprava a pozemné komun.
Register adries
Rodinné prídavky
REGOB
MŠ príspevok pre deti
Voľby
Na stravu ŠJ MŠ
COVID19
SODB
Podpora zamestnanosti v MŠ
Odmeny zamestnancom OS
CO

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č 2/2008 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky na CVČ
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Mesto Púchov
Piaristické gymnázium Trenčín

242,29
5,51

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

242,29
5,51

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

0,00
0,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
Štiepkovač v sume 2 905,20 EUR
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Dodávka a montáţ ţľabov od súpisného č. 11 po súp. č. 47 v sume 13 526,00 EUR
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu

-

Zníţenie energetickej náročnosti materskej školy

-

Vybudovanie voľnočasového centra

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia,
za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.

Vypracoval: Irena Gunišová

Schválil: Ladislav Ďureček

V Nimnici dňa 29.mája 2021
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