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1. Úvodné slovo starostu obce  

 

Samospráva a samotný výkon do funkcie starostu obce má základný cieľ: službu 
občanom. 

 
Teším sa z každého úspechu, ktorý naša obec dosiahne, na každý pozitívny krok 
dopredu – k lepšiemu životu našich spoluobčanov. Práca vo vedení obce nemá 

merateľné kritérium, je to len spokojnosť obyvateľov. 
 

Podkylava, aj keď patrí medzi najmenšie obce v okrese, aktívne sa zapája do 
kultúrnospoločenského diania celého regiónu Myjavy. 

 
     Chcem verejne poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou 

a množstvom práce dennodenne tvoria túto dedinu, na ktorú sme všetci hrdí. 
 

Stále nás však čaká veľa práce. Verím a spolieham sa na aktívnu podporu 
a spoluprácu od všetkých občanov, podnikateľov a ostatných organizácií pôsobiacich 

na území obce, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky v skvalitňovaní podmienok 
života pre našich občanov. 

 
     Zachovajme všetky pekné a osvedčené tradície našich predkov a ponúknime nové 

a kvalitné podmienky pre bývanie a život našim deťom. 
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2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov: OBEC PODKYLAVA 

Sídlo:   Podkylava č. 6, 916 16 

IČO:     00654639 

Štatutárny orgán obce:  Ing. Ján Morihladko, starosta obce 

Telefón:  +421-32-7786173 

Mail:  info@podkylava.sk    

Webová stránka:  www.podkylava.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: 

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta obce, ktorého volia 

obyvatelia obce v priamych voľbách.  

V Obci Podkylava je v súčasnosti starostom obce Ing. Ján Morihladko. 

Zástupca starostu obce : 

Starosta obce má jedného zástupcu, ktorý je volený spravidla na celé funkčné obdobie obecným 

zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva na návrh starostu obce. V Obci 

Podkylava bol v roku 2020 zástupcom starostu obce  Ing. Martin Šulovský. 

Hlavný kontrolór obce: 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí 

a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vzťahujú sa na 

neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca. Nesmie bez súhlasu 

obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom 

riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť. V obci je vykonáva funkciu hlavného kontrolóra Ľubomír Pekarovič. 

Obecné zastupiteľstvo: 

Obecné zastupiteľstvo obce Podkylava tvorí 5 poslancov:  

Ing. Martin Šulovský, Ľubomír Kostelný, Igor Kovár, Ing. Miroslav Sedlák, Peter Pavlech   

Komisie: 

Obecné zastupiteľstvo uznesením zriaďuje komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné 

orgány. Zriaďuje ich ako stále alebo dočasné. V Obci Podkylava sú zriadené dve stále komisie 

– inventarizačná a komisia na ochranu verejného záujmu.  

mailto:info@podkylava.sk
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Obecný úrad: 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecný úrad 

zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj 

orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. 

Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo 

zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.  

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením 

úloh samosprávy obce, najmä:  

 

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného 

zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,  

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, 

obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,  

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a 

daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia 

starostu,  

d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,  

e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.  

     Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce. 

 

Vízie obce: 

Obec Podkylava bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický 

život všetkých kategórii obyvateľov. Obec sa stane významným strediskom cestovného ruchu, 

a bude vyvážene a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho 

ekonomického a ekologického zveľaďovania. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa 

bude snažiť čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja 

kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Z 

hospodárskeho hľadiska obec vytvorí priaznivé podmienky pre rozvoj tradičných výrobných a 
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nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má obec najväčší potenciál – cestovný ruch a 

poľnohospodárstvo.“ 

 

Ciele obce: 

Základným cieľom Obce Podkylava je zabezpečiť všestranný rozvoj územia obce a potrieb jeho 

obyvateľov. 

 

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 Podkylava leží na juhovýchode Myjavskej pahorkatiny. Je to typická rázovitá  

kopaničiarska obec s nadmorská výška v strede obce je 250 m n. m., v chotári 220-440 m n.m. 

Podkylava je sídlo územne patriace do okresu Myjava. Svojou polohou na okraji okresu viac 

inklinuje k mestu Vrbové a Piešťany. Nachádza sa asi 20 km severozápadne od kúpeľného 

mesta Piešťany a severozápadných úpätí Malých Karpát a na juhovýchodnom okraji Myjavskej 

pahorkatiny. 

Susedné mestá a obce : 

Obec Krajné, Obec Košariská, Obec Prašník 

Celková rozloha obce : 848 ha 

Nadmorská výška : 245 m n. m.  

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov :  

Ku koncu roka 2020 žilo v obci Podkylava 235 obyvateľov. 

Hustota obyvateľov 26 obyvateľov na 1 km2. 

 

Národnostná štruktúra : 

Národnostne možno považovať obec Podkylava za etnograficky vyrovnanú, nakoľko až  

98,90%  obyvateľstva sa hlási k slovenskej národnosti. Ostatné (maďarská, česká národnosť)  

a nezistené národnosti dosahujú hodnotu 1,1%. 
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 

V obci Podkylava  sa až 80,15% obyvateľstva hlási k  evanjelickej cirkvi augsburgského 

vyznania. K rímsko-katolíckej cirkvi sa hlási  16 obyvateľov, čo je 5,88%.  Bez vyznania je 

7,72% obyvateľov, 6,25% obyvateľov tvoria  nezistené  a ostatné náboženstvá (grécko-

katolícka, evanjelická cirkev metodistická, Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia). 

 

Vývoj počtu obyvateľov : 

Z hľadiska vývoja obyvateľov má značný význam zastúpenie obyvateľov v predproduktívnom 

veku, ktoré  je v tomto prípade výrazne nižšie ako poproduktívna zložka obyvateľstva. Tento 

fakt potvrdzuje i ukazovateľ vnútornej demografickej kvality a vitality súčasného obyvateľstva 

-  index vitality populácie (pomer predproduktívnej a poproduktívnej zložky). V obci 

Podkylava má tento index takmer pravidelne klesajúcu tendenciu a v roku 2003 dosiahol 

hodnotu  20,2.  Znamená to, že ide o  regresívny (upadajúci) typ populácie, čo nie je priaznivé 

z hľadiska ďalšieho reprodukčného procesu. Počet obyvateľov obce mal v sledovanom období 

trvalo klesajúcu tendenciu, pričom tento jav podporuje skutočnosť vymierania vidieka 

a prestarnutia obyvateľstva v ňom.  

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 

Nezamestnanosť v  obci Podkylava je nízka,  dosahuje hodnotu  1,98%, miera evidovanej 

nezamestnanosti je na úrovni 1,98%. 

 

Nezamestnanosť v okrese : 

Ku koncu roka 2020 bola miera nezamestnanosti v okrese Myjava 4,40 %. 

 

Vývoj nezamestnanosti :  

Z uvedeného vyplýva, že miera nezamestnanosti v obci je nižšia ako v okrese Myjava. Najvyšší 

počet nezamestnaných v sledovanom období v Podkylave bol v roku 2004, pričom nasledujúce 

dva roky zaznamenával celkový počet uchádzačov o zamestnanie klesajúcu tendenciu, čo je 

celkovo priaznivý stav. 
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5.4. Symboly obce 

Erb obce : 

V modrom štíte sponad modrého srdca vyrastajúca stopka, ukončená hore nepravidelným 

päťhrotým listom, po jej bokoch po tri lúčovité výhonky a pod nimi ďalšie dve, ornamentálne 

ovíjajúce srdce.  

 

 

 

Vlajka obce : 

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/8), modrej (3/8), bielej 

(3/8) a modrej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi 

siahajúcimi do tretiny listu.  

 

 

 

Pečať obce :  

V najstaršom známom pečatidle z r. 1776 je vyryté srdce, z ktorého vyrastá bližšie neurčiteľný 

rastlinný motív. V strede na rovnej stopke je výrazná hviezdička. V hornej polovici pečatného 

poľa je vyrytý názov obce: PODKILAVA. Odtlačky pečatidla sa našli na dokumentoch z r. 

1776 – 1781. List z r. 1775 obec overila iným pečatidlom. Žiaľ jeho odtlačok je celkom 

nezreteľný. Bolo by zaujímavé zistiť, od kedy a aký znak používala Podkylava pred r. 1776.  
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V roku 1880 si obec dala vyhotoviť pečiatku. V strede poľa je opäť vyryté srdce, to však z neho 

vyrastá vinič s jedným strapcom hrozna v strede. Kruhopis pečiatky znie: PODKILAVA 

KOZSÉG * 1880 *. Obec ju použila ešte aj r. 1900.  

 

5.5. Logo obce 

Obec Podkylava 
Podkylava č. 6, 916 16, Slovenská republika 

Tel. 00421-32-7786173  Fax 00421-32-7786173 

info@podkylava.sk 

www.podkylava.sk 

 
 

 

5.6. História obce  

Najstaršia písomná správa o Podkylave – kopanici je z r. 1709. Skladá sa z dvoch častí  

- Podkylava, Zbehy. Meno dostala od rovnomenného potoka. Územie Myjavskej pahorkatiny, 

tak ako aj priľahlých pohorí, bolo v období pred zásahom človeka  do prírody lesnaté. Tento 

stav sa začal meniť postupným osídľovaním. Najväčší zlom znamenalo obdobie vzniku 

kopaničiarskeho života v 16. storočí, kedy nastalo klčovanie a vypaľovanie lesov s cieľom 

získať úrodnú pôdu. Obec patrila čachtickému panstvu, konkrétne Erdödyovcom. Po r. 1866 tu 

mali majetky Breunerovci, bratia Springerovci a nakoniec Zayovci.  

JRD bolo založené v r. 1957. Tradičné zamestnanie pretrvalo i počas I.ČSR. Ženy sa 

venovali náročnému paličkovaniu vzácnych čipiek ešte v pol. 20. storočia. Za socializmu 

dochádzali obyvatelia za prácou do priemyselných podnikov na okolí, mnohí sa vysťahovali.  

Z 19. storočia pochádzajú hlinené domy ojedinele ešte so slamenou strechou, výškou nad izbou 

alebo komorou, vchod je s výpustkom, steny stodôl a ploty sú vypletané prútím.  

5.7. Pamiatky  

V obci sa nenachádzajú pamiatky. 

 

5.8. Významné osobnosti obce 

Tomáš Hroš je dnes temer neznámou postavou. J. M. Hurban ho v Štúrovom 

životopise pre odlišný postoj v r. 1848 i pre osobné nezhody s ním, vyčiarkol 

zo zoznamu tých, ktorí urobili niečo pre slovenský národ. Podobne Hroša 

ignorovali i ostatní, alebo písali o ňom ako o dvojtvárnom či nerozhodnom, 

klátivom Slovákovi. Počas komunizmu prekážalo, že bol farárom. 

Tomáš Hroš sa narodil 27. marca 1808 v Podkylave, ktorej časť vtedy cirkevne patrila 

k Brezovej, preto sa uvádzalo, že je z brezovských kopaníc. 

http://www.podkylava.sk/
http://www.novinky.brezova.sk/storage/2008/200803150956_Tomas Hros 1.jpg
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6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti poskytuje výchovu a vzdelávanie detí v obci: 

- Základná škola Krajné (prípadné iné susedné mestá a obce) 

- Materská škola Krajné (prípadne iné susedné mestá a obce) 

 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Základná umelecká škola  Myjava a Vrbové  

   

6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

Poliklinika Stará Turá 

Nemocnica s poliklinikou Myjava 

Obvodný lekár v Krajnom a iných okolitých mestách a obciach    

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti  

bude nezmenený.    

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

       Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

Domov dôchodcov v Krajnom,  vo Vrbovom a v Myjave.    

       

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- Kultúrne a spoločenské podujatia organizované obcou, kultúrne podujatia 

organizované Agropenziónom Adam v spolupráci s obcou, kino v Piešťanoch, 

kultúrny dom, kino a múzeum v Myjave, podujatia v okolitých obciach 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na : okresné mesto Myjava 
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6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Agropenzión Adam v Podkylave a farma Charolais 

 

 

Zastúpenie podnikateľských subjektov, ktoré majú prevádzku v obci Podkylava 

 

NÁZOV PREDMET  ČINNOSTI Počet 

zamestnancov 

Božena Šidlová – Rozličný 

tovar 

maloobchod a pohostinská činnosť 1 

Ing. Miroslav Sedák - 

SEDOP 

pestovanie liečivých rastlín a ovocia 4 

TBS a.s. 

Prevádzka agropenziónu ADAM – agroturistika, 

ubytovacie, relaxačné a reštauračné služby, chov 

hovädzieho dobytka 
40 

Ján Jánoš pestovanie hlivy ustricovej  2 

HERBEX spol. s r.o., 

prevádzkáreň Podkylava 

pestovanie bylín, ich sušenie, spracovanie, balenie 
10 

 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na : agroturistika 

 

 

 

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 prebytkový. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č 44/2019. 

Rozpočet bol zmenený 5 krát: 

- prvá zmena   schválená dňa 1.4.2020  uznesením č. 14/2020 

- druhá zmena schválená dňa 1.7.2020 uznesením č. 27/2020 

- tretia zmena schválená dňa 14.10.2020 uznesením č. 39/2020 

- štvrtá zmena schválená dňa 14.10.2020 uznesením č. 40/2020 

- piata zmena schválená dňa 9.12.2020 uznesením č. 54/2020 
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 97 047,42 109 586,40 109 050,89 99,51 

z toho :     

Bežné príjmy 97 047,42 102 580,42 102 224,01 99,62 

Kapitálové príjmy 0,00 2 280,00 2 100,90 92,14 

Finančné príjmy 0,00 4 725,98 4 725,98 100,00 

Výdavky celkom 96 344,62 106 172,92 97 817,59 92,13 

z toho :     

Bežné výdavky 93 678,00 91 243,32 83 576,31 91,59 

Kapitálové výdavky 0,00 11 962,98 11 274,66 94,25 

Finančné výdavky 2 666,62 2 966,62 2 966,62 100,00 

Rozpočet obce  702,80 3 413,49 11 233,33  

 

 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020   

 

 

Hospodárenie obce  

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR  

Bežné  príjmy spolu 102 224,01 

Bežné výdavky spolu 83 576,31 

Bežný rozpočet 18 647,70 

Kapitálové  príjmy spolu 2 100,90 

Kapitálové  výdavky spolu 11 274,66 

Kapitálový rozpočet           -9 173,76 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 9 473,94 

Vylúčenie z prebytku  1 496,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 7 977,94 

Príjmy z finančných operácií 4 725,98 

Výdavky z finančných operácií 2 966,62 

Rozdiel finančných operácií           1 759,36 
PRÍJMY SPOLU   109 050,89 

VÝDAVKY SPOLU 97 817,59 

Hospodárenie obce  11 233,30 
Vylúčenie z prebytku 1 496,00 

Upravené hospodárenie obce 9 737,30 
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7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2023     

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet  na 

rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 109 050,89 92 141,42 91 661,42 95 461,42 

z toho :     

Bežné príjmy 102 224,01 92 141,42 91 661,42 95 461,42 

Kapitálové príjmy 2 100,60    

Finančné príjmy 4 725,98    

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet  na 

rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 97 817,59 92 090,00 91 150,00 94 780,00 

z toho :     

Bežné výdavky 83 576,31 87 090,00 91 150,00 94 780,00 

Kapitálové 

výdavky 

11 274,66 5 000,00   

Finančné výdavky 2 966,62    

 

Prebytok rozpočtu v sume 7 977,94 EUR 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 v sume 1 496,00 EUR navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 7 977,94 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 1 759,36 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 1 759,36 EUR 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 496,00 EUR, a to na : 

- dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov  1 496,00 EUR 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo 

výške 9 737,30 EUR.  
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Predpoklad 

na rok 2021 

Predpoklad 

na  rok 2022 

Majetok spolu 876 888,18 880 964,90 884 056,66 887 456,66 

Neobežný majetok spolu 866 387,03 860 358,76 865 556,66 869 556,66 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok     

Dlhodobý hmotný majetok 760 830,37 754 802,10 760 000,00 764 000,00 

Dlhodobý finančný majetok 105 556,66 105 556,66 105 556,66 105 556,66 

Obežný majetok spolu 10 128,74 20 042,59 18 000,00 17 400,00 

z toho :     

Zásoby 369,00 495,00 500,00 400,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS     

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky  2 376,54 2 833,07 2 500,00 2 000,00 

Finančné účty  7 383,20 16 714,52 15 000,00 15 000,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.     

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.     

Časové rozlíšenie  372,41 563,55 500,00 500,00 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Predpoklad 

na rok 2021 

Predpoklad 

na  rok 2022 

Vlastné imanie a záväzky spolu 876 888,18 880 964,90 884 056,66 887 456,66 

Vlastné imanie  618 195,24 627 329,54 633 148,66 636 798,66 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely      

Fondy     

Výsledok hospodárenia  618 195,24 627 329,54 633 148,66 636 798,66 

Záväzky 10 255,77 11 339,49 9 908,00 10 658,00 

z toho :     

Rezervy  900,00 1 000,00 1000,00 1 100,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  1 496,00   

Dlhodobé záväzky 1 198,50 1 374,20 1 550,00 1 800,00 

Krátkodobé záväzky 5 190,65 4 511,29 4 400,00 4 800,00 
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Bankové úvery a výpomoci 2 966,62 2 958,00 2 958,00 2 958,00 

Časové rozlíšenie 248 437,17 242 295,87 241 000,00 240 000,00 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2019 

Zostatok 

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   
 

9,80 

Pohľadávky po lehote splatnosti   2 376,54 4 090,52 

 

 

 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky celkom Zostatok 

k 31.12 2019 

Zostatok 

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   9 057,27 4 511,29 

Záväzky po lehote splatnosti   1 198,50 1 374,20 

 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2019 

Skutočnosť 

k 

31.12.2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Predpoklad 

rok 2022 

Náklady 103 195,23 99 823,29   

50 – Spotrebované nákupy 8 755,44 12 615,14   

51 – Služby 30 363,25 25 631,82   

52 – Osobné náklady 50 964,62 41 686,57   

53 – Dane a  poplatky     

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

 8 400,77   

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

11 332,40 10 361,00   

56 – Finančné náklady 1 479,65 1 127,99   

57 – Mimoriadne náklady     

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

299,87    

59 – Dane z príjmov     
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Výnosy 107 263,34 108 958,31   

60 – Tržby za vlastné výkony 

a tovar 

5 317,06 260,50   

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

    

62 – Aktivácia     

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

85 386,71 86 587,87   

64 – Ostatné výnosy 17,50 6 426,20   

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

600,00 1 945,95   

66 – Finančné výnosy 5 617,63 3 303,81   

67 – Mimoriadne výnosy     

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

10 324,44 10 433,98   

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný 

HV/  

4 068,11 9 135,02   

Hospodársky výsledok po 

zdanení 

4 067,88 9 134,30   

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 9 134,30 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Štatistický úrad Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - 

bežné 

1 496,00 0,00 1 496,00 

Krajský staveb.úrad TN Stavebný poriadok - bežné 334,32 334,32 0,00 

Okresný úrad NM Transfer voľby – bežné 654,32 654,32 0,00 

Krajský úrad ŽP Transfer ochrana prírody - bežné 21,76 21,76 0,00 

Okresný úrad NM Transfer register obyvateľov - bežné 75,57 75,57 0,00 

Okresný úrad NM Transfer register adries – bežné 19,60 19,60 0,00 
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10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.  

 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

V roku 2020 obec realizovala drobnejšie rekonštrukcie miestnych komunikácie a budovy 

obecného úradu.  

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácii 

- Rekonštrukcia obecného úradu (kultúrneho domu) 

- Investície do obnovy a rekonštrukcie verejného vodovodu 

 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec neeviduje významné riziká a neistoty. 

 

Vypracoval:  Stanislava Kostelná                                                  Schválil: Ing. Ján Morihladko 

 

 

V Podkylave dňa 26.1.2021 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 


