Individuálna výročná správa
Obce Nadlice
za rok 2020

.....................................................................
Július Paulička, starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Funkciu starostu obce som prevzal zložením sľubu dňa 21.12.2018. Počas roka 2020 sme
pokračovali vo zveľaďovaní a napredovaní našej obce. Aj život u nás bol v tomto roku
ovplyvnený epidémiou ochorenia Covid-19, čo ovplyvnilo celkové dianie v obci.
Mnohé naše plány a predsavzatia sme museli prispôsobiť novým možnostiam. Bola to výzva,
ale snažili sme sa aj napriek zákazom a obmedzeniam splniť to, čo bolo práve potrebné.
Naša obec, zvyknutá na bohatý kultúrny a spoločenský život, musela zredukovať svoj
plánovaný kalendár podujatí. Do vypuknutia epidémie sme však čo-to stihli. Keď ešte
situácia nebola až taká zrejmá a vážna nás pobavil fašiangový sprievod po dedine (vyše 20
masiek) za sprievodu našej dychovky. O týždeň sme zorganizovali tradičný Fašiangový ples.
Tesne pred začiatkom pôstneho obdobia sme usporiadali detský karneval, dedinskú zabíjačku
a pri pochovávaní basy sme tento rok naplnili kultúrny dom naposledy.
Svoju pracovitosť a zručnosť sme ukázali pri budovaní Parku Chrobáčik. Tento športovozábavný voľnočasový priestor sme oddelili novým plotom od areálu materskej školy.
Vybudovali sme detské ihrisko (s finančnou podporou štátu), fitpark a workoutové ihrisko (so
sľúbenou podporou MAS Stredné Ponitrie). V areáli parku sme pre našich seniorov postavili
petangové ihrisko, ktoré sme hneď otestovali prvým petangovým turnajom.
V lete sme využili mierne uvoľnené obmedzenia na poľovnícku zábavu s DH Nadličanka
a ochutnávku poľovníckeho gulášu a kapustnice. Park Chrobáčik mal zaťažkávaciu skúšku pri
jeho slávnostnom otvorení na Deň detí s ďalšími atrakciami a lietajúcim divadlom. V areáli
futbalového ihriska sme usporiadali Letné kino a na oslavách 140. výročia založenia DH
Nadličanka sa konal Festival dychových hudieb.
Žiaľ po zhoršení pandemickej situácie sme boli nútení zrušiť ďalšie pripravované akcie.
Mnohé naše plány a dobré úmysly sa zmenili na prekážkový beh, ktorý sme museli zvládať aj
bez tréningu.
Októbrovú úctu k starším sme prejavili iba balíčkami vianočných sladkostí pre našich
seniorov. Ani vianočná výzdoba v uliciach obce, či vysvietené rodinné domy v nás
neprebudili tradičnú vianočnú náladu. Nový rok sme privítali v rodinných bublinách a
ohňostroje v našich dvoroch len ťažko nahradili atmosféru predchádzajúcich Silvestrov.
Nikdy sme novoročné prianie „nech je nový rok lepší ako ten predchádzajúci“ nemysleli tak
úprimne ako teraz.
Občas sa stane, že aj to zlé je na niečo dobré. Tak je to aj s koronou. Donútila nás vybočiť zo
stereotypu, spomaliť a začať si vážiť aj maličkosti, ktoré pre nás boli samozrejmosťou.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:

Obec Nadlice
956 32 Nadlice č. 39
00310786
2021277995
Július Paulička, starosta obce
038/5424409, 0905 596 912
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Mail:
Webová stránka:
Právna forma:

ocunadlice@atlas.sk, ocunadlice@gmail.com
www.nadlice.sk
právnická osoba – obec

Hlavná činnosť účtovnej jednotky: všeobecná verejná správa

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Július Paulička (od 21.12.2018)

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu
je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného
starostu.
Starostom obce sa stal Július Paulička (nezávislý), ktorý bol za starostu obce zvolený
v komunálnych voľbách dňa 10.11.2018.
Zástupca starostu obce:

Vladimír Mičko

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Miroslav Kubica (od 01.08.2019)

Dňa 01.08.2019 nastúpil do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Miroslav Kubica. V roku 2020
hlavný kontrolór obce pracoval v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2020 schváleného
obecným zastupiteľstvom.
Obecné zastupiteľstvo:
Obecné zastupiteľstvo obce Nadlice je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov zvolených
v priamych voľbách, ktoré sa konali 10.11.2018 na obdobie 4 rokov.
V komunálnych voľbách 10.11.2018 boli zvolení nasledovní poslanci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vladimír Mičko
Katarína Masná Rosová
Miroslav Dobročáni
Zuzana Kováčiková, Ing.
Dušan Matejčík
Jana Marková
Viera Račková

- SNS
- nezávislá kandidátka
- SMER-SD
- nezávislá kandidátka
- nezávislý kandidát
- nezávislá kandidátka
- SDKÚ-DS

Všetci zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ na ustanovujúcom
zasadnutí OZ dňa 21.12.2018.
Obecné zastupiteľstvo v Nadliciach rozhodovalo v roku 2020 na svojich zasadnutiach
o základných otázkach života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch:
13.03.2020 - 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
12.06.2020 - 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
10.09.2020 - 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
11.12.2020 – 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
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Komisie (od 21.12.2018):
1. finančná komisia: predseda: Ing. Zuzana Kováčiková, členovia: Stanislav Bíreš,
Miroslav Dobročáni
2. stavebná komisia: predseda: Dušan Matejčík, členovia: Vladimír Mičko, Dávid
Šmatlák
3. poriadková komisia: predseda: Vladimír Mičko, členovia: Dušan Matejčík, Róbert
Krupka
4. komisia kultúry, mládeže a športu: predseda: Viera Račková, členovia: Katarína
Masná Rosová, Ivana Gálisová
5. komisia pre prešetrovanie sťažností: predseda: Katarína Masná Rosová, členovia:
Mgr. Alexandra Hanáková, Jana Marková
6. komisia pre ochranu verejného záujmu: predseda: Miroslav Dobročáni, členovia:
Vladimír Mičko, Viera Račková, Jana Marková
Obecný úrad:
1. Július Paulička, starosta obce
2. Ing. Miriam Košíková, ekonómka
3. Ivan Šmatlák, robotník
Obec Nadlice nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej a príspevkovej organizácie.
V zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nadlice je Materská škola Nadlice a Školská jedáleň
Nadlice, so sídlom 956 32 Nadlice č. 37, ktoré sú bez právnej subjektivity.
Materská škola:
1. Elena Vožňáková, riaditeľka MŠ
2. Janka Juríková, učiteľka MŠ
3. Silvia Mičková, školníčka MŠ
Školská jedáleň:
1. Ing. Katarína Reichelová, vedúca ŠJ
2. Mária Ševčíková, kuchárka ŠJ

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Starostlivosť o rozvoj obce a obyvateľov, zabezpečenie kvalitných služieb pre obyvateľov,
hájiť a zastávať záujmy obyvateľov obce a viesť obec k prosperite.
Vízie obce:
Zabezpečiť zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov obce, zvyšovanie kvality života
obyvateľov a podnikateľského prostredia, dobudovanie infraštruktúry, zlepšovanie životného
prostredia v obci.
Ciele obce:
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej
a environmentálnej stránke, vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov,
starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov obce
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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.
5.1. Geografické údaje
Obec Nadlice leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na nive a najnižšej terase
rieky Bebravy, na jej ľavom brehu. Podľa administratívneho začlenenia spadá do
Trenčianskeho samosprávneho kraja v okrese Partizánske. Kataster obce má rozlohu 553,44
ha. Nadmorská výška v strede obce je 177 m, v katastri sa pohybuje od 173 do 232 m n.m.
Susedné obce sú Chynorany, Rajčany, Livina.

5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31. 12. 2020:
598 obyvateľov
z toho:
- Občanov nad 15 rokov: 506
- Deti do 15 rokov: 92 – dievčatá: 39, chlapci: 53
- Mládež od 15 do 18 rokov: 11 – dievčatá: 4, chlapci: 7
- Dospelí: 495 – ženy: 246 muži: 249
Priemerný vek: 42,05 roka
zomrelí:
odhlásení:
narodení:
prisťahovaní:

14
1
6
9

7 mužov a 7 žien
1 žena
1 dievča a 5 chlapcov
6 muži, 3 ženy

5.3. Symboly obce
Erb:
V modrom štíte zo zlatého kalicha vyrastajúce tri veľké strieborné slzovité listy preložené
červenými zlotostredými a zlatokališnými ružami na zlatých bezlistých stopkách, medzi nimi
z kalicha vyrastajúce dve podobné strieborné ruže.
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Vlajka:
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, červeného, bieleho,
žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi
siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

Pečať

5.4. História obce
Územie dnešných Nadlíc bolo osídlené už v neolite (mladšia doba kamenná). V neskoršom
eneolite (najmladšia doba kamenná) patril ľud tu žijúci k lengyelskej kultúry(kultúra
v najmladšej dobe kamennej nazvaná podľa maďarskej dediny Lengyel, kde bolo významné
nálezisko z tohto obdobia). Otvorené sídliská tejto skupiny sa nachádzajú v blízkosti vodných
tokov ale i vo väčšej nadmorskej výške. Osídľujú aj jaskyne. Hroby ľudu ludanickej kultúry
sa nachádzajú ojedinele alebo v malých skupinách v blízkosti sídliska. Mŕtvi sú uložení
skrčene v smere Z-V. Do hrobu dávali kamenné nástroje, medené špirálky a rúrky, ale
i mäsové dary. Keramika je hrubostenná i hladkostenná, zhotovená z jemného materiálu,
povrch je hladený alebo leštený. Ďalšie nálezy sú z doby halštatskej(obdobie železnej éry
v stred. Európe /700-400p.n.l, podľa mestečka Hallstatt v Hornom Rakúsku). Dochádza
k zmenám vo vývoji, vzniká kniežatská vrstva a mohylový ľud. V tomto období postupne
prenikajú na naše územie Tráci a obsadili juhozápadné Slovensko, čím narušili pôvodnú
domácu kultúru. Halštatský ľud si budoval polozemnice, v ktorých tkali látky na krosnách ,
vyrábali kostené nástroje, budovali aj stavby nadzemné s kolovou konštrukciou a sedlovou
strechou. Počas sťahovania národov v 5. až 6.storočí sa na naše územie dostali slovanské
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kmene, ktoré sa živili predovšetkým roľníctvom a chovom dobytka. Po vzniku
Veľkomoravskej ríše v 9. storočí náš okres tvoril jadro prvého štátu Slovanov. Historické
doklady hovoria o jestvovaní osady na území dnešných Nadlíc z obdobia 10. až 11. storočia,
čiže z obdobia Veľkej Moravy. Prvá písomná zmienka o Nadliciach je z roku 1113, keď sa
spomínajú ako susedná obec Dubokan (dnes Livinské Opatovce), pod názvom NADLAN.
Dubokany patrili vtedy zoborskému kláštoru. Názov sa vysvetľuje rôznymi variantmi:
Nadlaň – na dlani – čo by zodpovedalo polohe osídlenia popri rieke Bebrave.
Nadla - z mena Nadslav (pravdepodobne spomínaný pán, zakladateľ dediny) Nagylány –
z maďarského
–
veľké
dievča,
resp.
dievča
z trstiny
Vývoj názvu zaznačený v publikáciách: R.1113 – Nadlan, 1344 – Nadlyan, 1773 – Nadlicze,
maďarsky - Nadľány, 1.ČSR – Nadlice. V 14.st patrila obec (R. 1344) Tomášovi Vöröšovi ,
pochádzajúceho z rodu Pécs, ktorý založil rodinu Aponiovcov. Neskôr po R.1559 viacerým
zemanom. Roku 1553 mala 14 sedliackych usadlostí, 1715 9 domácností , R.1787 mlyn, 37
domov a 352 obyvateľov, R. 1828 54 domov a 377 obyvateľov. Obyvateľstvo sa zaoberalo
poľnohospodárstvom a povozníctvom. V obci bola aj štepnica na šľachtenie a dorábanie
ovocných stromov. V R.1989 bol v Nadliciach založený liehovar. Za 1.ČSR pracovala
väčšina obyvateľov v poľnohospodárstve. Roku 1925 bola časť veľkostatku Samuela Grüna
rozparcelovaná. JRD bolo založené R.1949 a od R.1952 celoobecné, R.1960 zlúčené s JRD
Livina. Neskôr bola správa presídlená do Chynorian. Obec patrila do župy Nitrianskej. Do
R.1960 bola súčasťou okresu Partizánske, kraj Nitra. Po R.1960 – kraj Západoslovenský,
okres Topoľčany. Od R.1998 – kraj Trenčiansky, okres Partizánske. Do R.1911 patrila obec
pod obvodný notariát v Žabokrekoch, od vtedy mala vlastný notariát, ku ktorému patrili obce:
Rajčany, Livina, Livinské Opatovce. V R.1925 1.7. bol notariát prenesený do Chynorian. Od
R.1908 20.8. bola umiestnená v miestnom mlyne Jána Kedroviča pošta. Poštár chodieval
každodenne do Chynorian na poštový úrad, kde je železničná stanica, vzdialená od Nadlíc
2,5km. Nachádza sa tu tiež Rimsko-katolický farský úrad, pod ktorý dodnes patria: Livina,
Livinské Opatovce, Rajčany. Od R.1977 patrí farnosť pod Trnavskú arcidiecézu a dekanát
sídliaci v Topoľčanoch. Každá dedina má svoj kostol a cintorín. K Rajčanom patrí aj poľná
kaplnka, zvaná Mechovička, ku ktorej sa viažu rôzne legendy a býva navštevovaná veriacimi
zo širokého okolia. V R.1990 sa obnovila tradícia konania pútí, ktorá bola 20 rokov
zakazovaná.
5.5. Pamiatky
 Rímsko-katolícky klasicistický Kostol nepoškvrneného Počatia Panny Márie z roku
1864
 Prastarý náhrobný kameň s krížom s neurčeným vekom
 Sochy sv. Cyrila a Metoda na priečelí kostola
5.6. Významné osobnosti obce
 Dezider Kardoš (1914-1991) - hudobný skladateľ a vysokoškolský pedagóg je
najvýznamnejším rodákom z obce Nadlice
 Zlata Dônčová (1905-1985) - spisovateľka
 Vladimír Kedrovič (1907-1977) – meteorológ, novinár, riaditeľ múzea v Topoľčanoch
 Ján Bundala (1864-1923) – dekan, farár, hudobný kritik
 Jozef Matej Huljak (+1848) – bernolákovec
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Materská škola Nadlice
6.2. Zdravotníctvo
Na území obce sa nenachádza zdravotné stredisko. Zdravotné stredisko s ambulanciou pre
dospelých, deti, zubnou ambulanciou a gynekologickou ambulanciou sa nachádza v obci
Chynorany vzdialenej cca 3 km.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Na území obce sa nenachádza zariadenie sociálnych služieb, najbližšie zariadenia sa
nachádzajú v obciach Chynorany, Bošany a v okresnom meste Partizánske.
6.4. Kultúra
V obci Nadlice sa každoročne koná viacero tradičných kultúrnych podujatí, ako sú maškarný
ples pre deti, fašiangový ples a fašiangový sprievod po obci, pochovávanie basy, stavanie
májov, oslavy dňa matiek, dňa detí, koncerty a festivaly, ktoré organizuje miestna dychová
hudba Nadličanka, úcta k starším, Mikuláš, vianočný koncert v kostole, Silvestrovská zábava.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
 Slovenská pošta: Obec je strediskovou obcou aj pre okolité obce, a to
Rajčany, Livinu a Livinské Opatovce v oblasti poštových služieb
 COOP Jednota, s. d., Topoľčany
 TKD Group, s.r.o., Nadlice
 Piváreň Nadlice
 Pohostinstvo u dvoch bratov
Najvýznamnejší priemysel v obci :






Betonárka Nadlice – predaj betonárskych výrobkov a obkladov,
Záhradné centrum „Terezka“,
Construction, s.r.o. – stavebný priemysel
Red Collin – liehovar,
Vladimír Masaryk – výroba smažených výrobkov

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
 PD Chynorany – prevádzka Nadlice

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec
v roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia §10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.
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Bežný rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č.
5/XII/2019.
Bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 13.03.2020
- druhá zmena schválená dňa 12.06.2020
- tretia zmena schválená dňa 10.09.2020
- štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2020

uznesením č. 5/III/2020
uznesením č. 5/VI/2020
uznesením č. 5/IX/2020
uznesením č. 5/XII/2020

Rozpočet obce k 31.12.2020

301 700

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
372 042,70

267 700
10 000
24 000
301 700

283 461,86
10 000
78 580,84
352 135,87

267 010
34 690
0
0

283 004,87
69 131
0
+19 906,83

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy (finančné operácie)
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky (finančné operácie)
Rozpočtové hospodárenie obce

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

301 700,00

372 042,70

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2020
328 999,03

267 700,00
10 000,00
24 000,00
301 700,00

283 461,86
10 000,00
78 580,84
352 135,87

278 515,56
0,00
50 483,47
287 241,31

98,26
0,00
64,24
81,57

267 010,00
34 690,00
0,00
0

283 004,87
69 131,00
0,00
+ 19 906,83

242 988,67
44 252,64
0,00
+41 757,72

85,86
64,01
0,00

Rozpočet

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

Rozpočet
po zmenách

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov
88,43
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

278 515,56
242 988,67
+ 35 526,89
0,00
44 252,64
- 44 252,64
- 8 725,75

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

8 725,75
50 483,47
0,00
+ 50 483,47
328 999,03
287 241,31
41 757,72
- 670,80

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku (ŠJ dotácia na stravu-preplatok)
Upravené hospodárenie obce

41 086,92

Prebytok rozpočtu v sume 41 086,92 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 a podľa osobitných predpisov v sume 670,80 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

41 086,92 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 670,80 EUR, a to na :
- dotáciu na stravu – predškoláci v sume 670,80 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
41 086,92 Eur.
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7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2020
328 999,03

Rozpočet na
rok 2021
263 000,00

Rozpočet
na rok 2022
273 800,00

Rozpočet
na rok 2023
287 000,00

278 515,56
0,00
50 483,47

263 000,00
0,00
0,00

273 800,00
0,00
0,00

287 000,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020
287 241,31

Rozpočet na
rok 2021
263 000,00

Rozpočet
na rok 2022
273 800,00

Rozpočet
na rok 2023
287 000,00

242 988,67
44 252,64
0,00

263 000,00
0,00
0,00

273 800,00
0,00
0,00

287 000,00
0,00
0,00

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

Skutočnosť
k 31.12.2019
1 228 987,78

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 245 648,53

Neobežný majetok spolu

1 157 638,64

1 170 146,67

0,00

600,00

1 034 344,08

1 046 252,11

123 294,56

123 294,56

70 869,89

74 739,62

2 112,97

1 757,68

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

959,07

2 630,75

67 797,85

70 351,19

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

479,25

762,24

Majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019
1 228 987,78

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 245 648,53

1 052 084,81

1 060 382,96

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1 052 084,81

1 060 382,96

25 257,40

28 202,00

700,00

800,00

8 633,60

670,80

387,79

585,78

15 536,01

15 120,42

0,00

11 025,00

151 645,57

157 063,57

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

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

8.3. Pohľadávky (netto)
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

605,05

2 345,84

Pohľadávky po lehote splatnosti

354,02

284,91

8.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

25 257,40

28 202,00

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov
1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v Eurách/
Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony a tovar

Popis /číslo účtu a názov/
602 – Tržby z predaja služieb

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy

642 – Tržby z predaja materiálu
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej č

Suma v Eurách
3 262,69
222 029,18
25 997,95
329,40
5 389,16
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Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv
z prevádzkovej činnosti
658 – Zúčt.ost.opravných položiek
z prevádzkovej činnosti
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 693 – Výnosy samosprávy z bežných
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených
transferov zo ŠR a od iných subjektov
obcou
verejnej správy
alebo VÚC
694 – Výnosy samosprávy
z kapit.transferov zo štátneho rozpočtu
697 – Výnosy samosprávy
z bež.transferov od ostatných subjektov
mimo VS
Spolu

700,00
250,76
19 231,06
2 582,00
13,33

279 785,53

2. Náklady - popis a výška významných položiek /v Eurách/
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Služby

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu

22 388,00

502 – Spotreba energie

6 687,97

511 – Opravy a udržiavanie

6 916,66

512 – Cestovné

1 426,01

513 – Náklady na reprezentáciu
Osobné náklady

Suma v Eurách

261,32

518 – Ostatné služby

35 929,51

521 – Mzdové náklady

115 731,02

524 – Zákonné sociálne poistenie

36 285,41

525 – Ostatné sociálne poistenie

2 026,92

527 – Zákonné sociálne náklady

3 083,74

Dane a poplatky

538 – Ostatné dane a poplatky

222,96

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

542 – Predaný materiál

940,80

548 – Ostatné náklady na prev. činnosť
549 – Manká a škody

1 000,00
30,00

Odpisy, rezervy a opravné položky
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie
časového rozlíšenia

551 – Odpisy DNM a DHM

Finančné náklady

568 – Ostatné finančné náklady

1 616,38

Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov

586 – Náklady na transfery z rozpočtu
obce alebo z rozpočtu VÚC ostatným
subjektom mimo verejnej správy

4 460,00

Spolu

553 – Tvorba ostatných rezerv
z prevádzkovej činnosti
558 – Tvorba ostatných opravných
položiek z prevádzkovej činnosti

31 505,18
800,00
175,50

271 487,38
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Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných
na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 (okrem účtov
591 a 595)
Trieda 6 Výnosy
279 785,53 Eur
Trieda 5 Náklady (bez účtu 591)
271 487,38 Eur
Výsledok hospodárenia pred zdanením
8 298,15 Eur
591 splatná daň z príjmov
0,00 Eur
Účtovný výsledok hospodárenia
8 298,15 Eur
Celkový výsledok hospodárenia za rok 2020 je vo výške: 8 298,15 Eur /zisk/
Nakoľko obec v roku 2020 mala vyššie výnosy ako náklady, vznikol kladný výsledok
hospodárenia.
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2020 – zisk, bude v roku 2021 preúčtovaný
nasledovne - usporiadanie kladného výsledku hospodárenia: 431/428

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie transferu,
grantu

Ministerstvo dopravy, výstavby
a RR, BA
Ministerstvo vnútra SR, BA

Stavebný poriadok

Ministerstvo ŽP, BA

Ministerstvo vnútra SR, BA

Životné prostredieprenesený výkon ŠS
Hlásenie pobytu občanovprenes.výkon ŠS
Register adries
Výchova a vzdelávanie pre
MŠ predškoláci
Voľby NRSR

Štatistický úrad SR
ÚPSVaR Partizánske

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, BA

ÚPSVaR, Partizánske

Testovanie COVID-19

Suma
Suma
Rozdiel
poskytnutých
použitých
prostriedkov prostriedkov
v roku 2020
v roku 2020
896,38
896,38
0
1 605,71

1 605,71

0

58,33

58,33

0

202,62

202,62

0

19,60
1 333,00

19,60
1 333,00

0
0

719,50

719,50

0

SODB

2 084,00

2 084,00

0

Dotácia strava ŠJ – MŠ
predškoláci
Projekt „Udržanie
zamestnanosti v MŠ“

1 622,40

951,60

10 181,92

10 181,92

10.2. Poskytnuté dotácie
Obec Nadlice v roku 2020 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 2/2016 a 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Nadlice právnickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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670,80
0

Žiadateľ dotácie
(bežné výdavky)
Telovýchovná Jednota Nadlice
RK Cirkev, Farnosť Nadlice

Suma poskytnutých
prostriedkov v roku
2020
2 460,00
2 000,00

Suma použitých
prostriedkov v roku
2020
2 460,00
2 000,00

Rozdiel
0
0

K zmluvne určeným dátumom boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade
s VZN č. 2/2016 a VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce
Nadlice. Vyúčtovanie dotácií je k dispozícii na nahliadnutie na Obecnom úrade v Nadliciach.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
a) výdavky verejnej správy (0111):
nákup ostatných nehm. aktív (711005) – web stránka obce – 960,00 Eur
nákup interiérového vybavenia (713001) – kuchynská linka – 1 200,00 Eur
nákup telekomunikač. techniky (713003) – OcÚ mobilný telefón (splátky) – 168,00 Eur
nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (713004) – sada Makita - 598,00 Eur
realizácia nových stavieb (717001) – čakáreň SAD pri hlavnej ceste (doplatok) – 71,43 Eur
b) znižovanie znečisťovania (0530)
nákup prevádzkových strojov, prístrojov (713004) – kosačka ručná benzínová – 499,00 Eur
c) verejné osvetlenie (0640)
prístavby, nadstavby (717003) – dobudovanie VO-osvetlenie priechod pre chodcov pri MŠ –
2 700,00 Eur
d) rekreačné a športové služby (0810)
realizácia nových stavieb (717001)
- detské ihrisko „Park Chrobáčik“ -

dotácia Úrad vlády SR – 8 000,00 Eur
- z obecných /RF/ –
2 704,00 Eur
SPOLU
10 704,00 Eur
workout a fitpark ihrisko „Park Chrobáčik“ – z obecných /RF/ - 13 992,00 Eur
petang ihrisko „Park Chrobáčik“ – z obecných /RF/ 2 167,36 Eur
plot ihrisko „Park Chrobáčik“ – z obecných /RF/ 2 965,44 Eur (nedokončené,
nezaradené do majetku)
chodníky ihrisko „Park Chrobáčik“ – z obecných /RF/ - 3 498,71 Eur (nedokončené,
nezaradené do majetku)
altánok ihrisko „Park Chrobáčik“ – z obecných /RF/ - 1 400,10 Eur (nedokončené,
nezaradené do majetku)

e) predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – MŠ (09111)
nákup výpočtovej techniky- MŠ notebook – 433,60 Eur
f) vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania – ŠJ (09601)
nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení- ŠJ el. sporák – 2 895,00 Eur
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Dobudovanie centra obce – pešia zóna – výsadba zelene a osadenie lavičiek

-

„Park Chrobáčik“ – dokončenie oplotenia, chodníkov a altánku

-

WiFi pre teba v obci – bezplatný internet na verejných priestranstvách v obci Nadlice

-

Rekonštrukcia Domu smútku

-

Rekonštrukcia budovy bývalej Základnej školy

-

Postupná výmena svietidiel verejného osvetlenia za LED svietidlá

-

Dobudovanie svietidiel verejného osvetlenia pri chodník od Obecného úradu po kostol

-

Výstavba hornej zastávky

-

Pokračovanie v budovaní kanalizácie

-

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

-

Zberný dvor Nadlice

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
Účtovná jednotka nie je vystavená významným rizikám a neistotám.

Vypracoval: Ing. Miriam Košíková

Schválil: Július Paulička

V Nadliciach dňa 15.02.2021
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