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1. Úvodné slovo starostu obce 

 

Výročná správa Obce Klieština za rok 2021 je zostavená na základe výsledkov 

ekonomických ukazovateľov počas celého roka 2021. Obec sa zameriavala hlavne na plnenie 

zákonom stanovených povinností s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov, 

organizovala kultúrno-spoločenské akcie za účelom upevnenia a rozvíjania medziľudských 

vzťahov v našej obci.Veľká pozornosť bola súčasne venovaná postupnému splácaniu 

finančných záväzkov obce, ktoré zaťažovali rozpočet obce nielen v roku 2021, ale i rozpočty 

obce v predchádzajúcich rokoch. Keďže sa jedná o záväzky s vyššími finančnými sumami, 

ktoré by obec nedokázala splatiť v priebehu jedného ani dvoch rokov, boli tieto záväzky 

rozpočtované v rokoch 2019 až 2021. Popri plnení finančných záväzkov bolo nevyhnutné 

prijímať úsporné opatrenia k vytvoreniu prebytku rozpočtového hospodárenia. 

V roku 2020 sa do celého sveta rozšírila pandémia prenosného ochorenia COVID-19, 

ktorá negatívne ovplyvnila svetový obchod a tým aj národné hospodárstvo všetkých krajín 

vrátane Slovenskej republiky, čo sa negatívne odrazilo nielen na hospodárení jednotlivých 

firiem, ale i hospodárení obcí. Negatívne vplyvy pretrvávali aj v roku 2021, čo malo za 

následok zrušenie plánovaných kultúrno-spoločenských a športových akcií organizovaných 

obcou. 

I napriek negatívnej situácii súvisiacej s pretrvávaním pandémie prenosného ochorenia 

COVID-19 sa v dôsledku prijatých obmedzujúcich opatrení podarilo obci za rok 2021 

vytvoriť prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 52 073,14 EUR, ktorý bol použitý na 

tvorbu rezervného fondu. Obecné zastupiteľstvo prijatým uznesením schválilo použitie 

prostriedkov rezervného fondu vo výške 12 958,57- Eur na splatenie krátkodobého úveru 

vedeného v Prima banka a.s. na Dom smútku a vo výške 39 114,57- Eur na kapitálové 

výdavky budúceho roku. 

          V mesiacoch január 2021 až do polovice februára 2021 pokračovali práce na stavbe 

s názvom projektu „Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia – 

prestavba“, ktoré boli zahájené v mesiaci september 2020. Dňa 19.02.2021 bolo na obecný 

úrad doručené od zhotoviteľa vyššie uvedenej stavby spoločnosti Inžiniering MH, s.r.o. 

oznámenie o prerušení prác na stavbe „Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové 

úpravy okolia, prestavba“ z dôvodu pretrvávajúceho núdzového stavu vyhláseného vládou 

SR, platných obmedzení na vstupe a výstupe z krajiny obmedzujúce dohodnuté subdodávky, 
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karanténu zamestnancov boli práce na stavbe dňom 15.02.2021 prerušené s tým, že 

o obnovení prác bude uvedená spoločnosť obec informovať. Na základe uvedeného 

oznámenia bola dňa 23.02.2021 o vzniku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ďalej len 

„OVZ“) z dôvodu COVID-19 písomne informovaná PPA Bratislava, ktorá bola požiadaná 

o prerušenie realizácie projektu počas trvania OVZ, z dôvodu zapríčineného alebo 

vyvolaného mimoriadnou situáciou v súvislosti s COVID-19, vzhľadom na platné 

obmedzenia na vstupe a výstupe do krajiny obmedzujúce dohodnuté subdodávky a karanténu 

zamestnancov a ako príloha jej bolo odoslané oznámenie o prerušení prác od Inžiniering MH, 

s.r.o. Práce na stavbe neboli zhotoviteľom zahájené ani do konca roku 2021, nakoľko 

zhotoviteľ diela aj napriek viacerým výzvam zo strany obce, aby preukázal dôvody trvania 

prerušenia, v prácach nepokračoval, trval na ich prerušení a súčasne uvádzal ďalšie dôvody, 

ktoré mu údajne bránili v pokračovaní prác. K uvádzaným dôvodom bola obcou ako 

objednávateľom zvolaná obhliadka stavby, ktorá sa uskutočnila v mesiaci júl 2021 za účasti 

obce ako zhotoviteľa, generálneho projektanta, stavebného dozoru a zhotoviteľa, na ktorej bol 

zhotoviteľovi stanovený ďalší postup v pokračovaní na prerušených prácach, pričom bolo 

skonštatované, že ďalšie dôvody uvádzané zhotoviteľom nemajú vplyv na prerušenie prác 

a v prácach môže zhotoviteľ pokračovať. Toto však zhotoviteľ nerešpektoval a trval na 

prerušení prác. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam bola požiadaná PPA Bratislava 

o stanovenie ďalšieho postupu. PPA Bratislava vo svojom vyjadrení odporučila v prípade 

odstúpenia od zmluvy požiadať o nové verejné obstarávanie. Súčasne po konzultácii s 

právnou zástupkyňou pre objektívne posúdenie celej situácie, bol oslovený súdny znalec 

v odbore stavebníctvo, ktorému bola zaslaná objednávka na poskytnutie odborného stanoviska 

a odborného vyjadrenia ku stavu prác na  vyššie uvedenej stavbe. 

          V mesiaci september 2021 boli za pomoci občanov obce, a to Mariána Harvánka, 

Jozefa Garabíka mladšieho a poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Richarda Ištoka, 

realizované práce pri úprave časti miestnej komunikácie vedúcej popri opornom múre 

rodinného domu súpisné číslo 111 a súpisné číslo 127, kde odbagrovaním a následným 

navezením makadamu bola rozšírená časť komunikácie hlavne v časti zákruty pri súpisnom 

čísle 127 pokračujúcej k rodinným domom súpisné čísla 124 a 159, nakoľko vozidlá 

vyvážajúce komunálny odpad od spoločnosti MEGAWASTE sa tam nemohli zatáčať 

a nádoby s komunálnym odpadom museli byť pred každým vývozom presúvané k rodinnému 

domu súpisné číslo 127. 



6 
 

          Na začiatku mesiaca december 2021 bol vybagrovaný cca 20 metrový úsek koryta 

miestneho potoka Radotina v časti popri oplotení rodinného domu súpisné číslo 101, pričom 

vybagrovaná zemina bola vyvezená. Uvedené práce boli realizované z dôvodu, že koryto 

miestneho potoka Radotina v tejto častinebolo niekoľko rokov prehlbované, vytvoril sa v ňom 

nános zeminy, ktorý spôsobil, že pri väčšom množstve zrážok sa voda z koryta potoka 

rozlievala po miestnej komunikácii, a preto bolo nevyhnutné tento stav riešiť.  

          V roku 2021 bol vypracovaný a na zasadnutí OZ dňa 11.5.2021 uznesením č. 72/2021 

schválený Program rozvoja obce Klieština na roky 2021 – 2027. Zámer vypracovať „Program 

rozvoja obce Klieština na roky 2021 – 2027“ schválilo obecné zastupiteľstvo na zasadnutí 

konanom dňa 23.10.2020 uznesením č. 34/2020 z dôvodu, že aktuálny program rozvoja obce 

bol vypracovaný na roky 2015 - 2020. Schválený program rozvoja obce predstavuje 

strednodobý plánovací a strategický dokument, ktorého spracovanie bolo motivované 

predovšetkým snahou o koncepčné, cieľavedomé a transparentné riadenie obce s cieľom 

hľadania efektívnych spôsobov riešenia problémov a potrieb rozvoja obce. Jedná sa 

o otvorený dokument, ktorý je možné v prípade realizácie aktualizovať na základe potrieb 

obce. Občania mali možnosť aj formou dotazníka v termíne od 15.01.2021 do 22.02.2021 sa 

podieľať na vypracovaní programu rozvoja obce. Návrh programu rozvoja obce je zverejnený 

na webovej stránke obce a k nahliadnutiu je aj na obecnom úrade.   

          Na základe vypracovania a zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb na 

roky 2021 – 2030 (ďalej len „národné priority“), ktoré vypracovalo a zverejnilo Ministerstvo 

práce sociálnych vecí a rodiny SR bol v roku 2021 vypracovaný a na zasadnutí OZ konanom 

dňa 4.8.2021 uznesením č. 79/2021 schválený nový Komunitný plán sociálnych služiebobce 

Klieština na roky 2021 – 2030, ktorý bol následne po schválení predložený Trenčianskemu 

samosprávnemu kraju a je zverejnený na webovej stránke obce a k nahliadnutiu je aj na 

obecnom úrade.  

          Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových akcií obcou bolo aj v roku 2021 

ovplyvnené prijímanými opatreniami na zabránenie šírenia prenosného ochorenia COVID-19. 

Vzhľadom na pretrvávajúce prijaté opatrenia sa nekonala väčšina plánovaných kultúrno-

spoločenskýcha športových akcií organizovaných obcou. Zrušené boli kultúrno-spoločenská 

akcia „Obecné slávnosti spojené s tanečnou zábavou“, „Deň matiek“, „Stavanie mája“, 

športová akcia „Tretíročník stolnotenisového turnaja“,ale aj ďalšie kultúrno-spoločenské 

a športové akcie plánované obcou. Nekonala sa ani akcia „Uvítanie detí do života“. Rodičom 

detí bola doručená finančná suma vo výške 50,- Eur schválená OZ a pamätný list.  
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          Vzhľadom na prijaté opatrenia na zabránenie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 

sa nekonali ani kultúrno-spoločenské akcie organizované obcou, a to „Mikuláš pre deti 

predškolského veku“ a„Posedenie so seniormi“ (seniori v starobnom a predčasnom 

dôchodku). Nakoľko sa Mikuláš nekonal ani pre deti navštevujúce Základnú školu, bol pre 

deti predškolského veku, ale aj pre deti navštevujúce ZŠ vo veku do 15 rokov, zakúpený 

mikulášsky balíček vo výške 5,- Eur. Balíčky boli deň pred Mikulášom za dodržania prijatých 

opatrení na zabránenie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 roznesené do domácností 

jednotlivých detí. Taktiež pre seniorov v starobnom a predčasnom dôchodku bola ako darček 

zakúpená kolekcia vo výške 5,19 Eur. Kolekcie boli za dodržania prijatých opatrení na 

zabránenie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 roznesené do domácností jednotlivých 

seniorov ako i seniorom umiestneným v Domovoch sociálnych služieb. Starosta 

obcez vlastných zdrojov zakúpil pre seniorov respirátory FFP-2 a rúška, ktoré boli v počte 2 

ks respirátor a 3 ks rúško pre jedného seniora za dodržania prijatých opatrení na zabránenie 

šírenia prenosného ochorenia COVID-19 taktiež roznesené do domácností jednotlivých 

seniorov.   

V roku 2021 bolo vysporiadané vlastnícke právo k pozemku pod miestnou 

komunikáciou na začiatku obce v časti pri súpisných číslach 1, 2, 3 a 152, keď pán Marian 

Bačík podpísal darovaciu zmluvu na novovytvorené pozemky parcela KN-C číslo 428/4 

o výmere 16 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a parcela KN-C číslo 431/4 

o výmere 10 m2, druh pozemku ostatná plocha, ktoré darovalobci Klieština. Uvedené 

pozemky boli po zameraní geometrickým plánom zapísané na LV obce. Všetky finančné 

náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu a následným zápisom na LV hradil 

darca, pán Marián Bačík.  

V nastávajúcom roku 2022 bude najvýznamnejšou akciou dokončenie stavby s názvom 

projektu „Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia – prestavba“. 

Súčasne bude nevyhnutné postupne opravovať aj miestne komunikácie a to vypĺňaním 

výtlkov, ktoré sa na nich tvoria, najmä v časti tri potoky a križovatke ciest vedúcich na časť 

Záhumnie a tri potoky pri novej trafostanici, ktorých oprava bola realizovaná aj v roku 2020.  
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Rozšírenie časti vozovky pri súpisnom čísle 111 a 127  

 

 

 

Úprava verejných priestranstiev obce zabezpečovaná občanmi na aktivačných prácach 
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2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov:                               OBEC KLIEŠTINA             

Sídlo:                                  Klieština 45 

IČO:                                    00692476 

Štatutárny orgán obce:        JUDr. Rastislav Bačík, starosta obce 

Telefón:                              042/ 4356174, 0905 258146 

E-mail:                               kliestina@pegonet.sk 

Webová stránka:               www.kliestina.sk 

 

 

 

mailto:kliestina@pegonet.sk
http://www.kliestina.sk/
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich 

predstaviteľov 

 

Starosta obce:                   JUDr. Rastislav Bačík 

Zástupca starostu:             Michal Bačík 

Kontrolór obce:                Mgr. Emília Dubcová 

Obecné zastupiteľstvo:     Michal Bačík 

                                          Ing. Richard Ištok 

                                          Peter Jurík 

                                          Igor Paholík 

                                          Ing. Daniela Polníková 

Obecný úrad:                    Ing. Lucia Halasová  
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4. Poslanie, vízie, ciele 
 

Poslanie obce 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných 

príjmov, ale aj pomocou externých zdrojov financovania ako sú dotácie zo štátneho rozpočtu, 

z európskej únie, ale aj úvery. 

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok slúži na 

plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného 

majetku obce. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na 

výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. 

Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú 

prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí 

výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Ďalšie dotácie v súlade so zákonom 

o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečuje prostredníctvom Ministerstva 

financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí 

činnosť, ktorá sa má financovať. 

Obec ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom 

Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 

predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva. 

Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Ústavou Slovenskej republiky. 

Základnými dokumentmi strategického plánovania Obce Klieština je Program sociálneho 

a hospodárskeho rozvoja obce Klieština ako strednodobý strategický dokument, ktorý určuje 

smerovanie samosprávy. 
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Vízie obce 

Medzi hlavné vízie obce Klieština patria: 

 formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, 

prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce, 

 uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, 

dodávateľom a ostatným subjektom, 

 individuálnym prístupom starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva 

zvyšovať záujem a zapojenie občanov do riešenia verejných vecí, 

 vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť alebo živnosti občanov 

obce, 

 posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života, poľnohospodárskej 

výroby. 

Ciele obce 

Hlavným cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, 

ekonomickú, kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci. 

Pre dosiahnutie cieľov a plnenia poslania uplatňuje obec Klieština nasledovné zásady: 

 plnenie právnych a ostatných požiadaviek, 

 zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom, 

 zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie 

environmentálneho povedomia a kvality života. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

5. Základná charakteristika obce 
 

Obec Klieština 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 Klieština leží v Trenčianskom samosprávnom kraji a patrí pod okres Považská 

Bystrica. Rozprestiera sa v Podjavorinskej vrchovine. Cez obec preteká potok Radotina. 

Vrchnejšie časti kopcov sú porastené lesmi. Niektoré časti údolia sú zastavané, iné sa 

využívajú na dopestovanie si ovocia a zeleniny. Samotný kataster obce je mierne svahovitý, 

má typický charakter horskej oblasti. 

Celková rozloha: 531 ha. 

Nadmorská výška: najnižší bod v obci je 320 m 

                               najvyšší bod v obci je 611 m ide o vrch Javorníček 

Susedné mestá a obce: Hatné, Dolná Mariková, Prosné, Hoštiná 

 

5.2 Demografické údaje 

 

Hustota a počet obyvateľov:  64 obyvateľov na km2, počet obyvateľov 343 

Národnostná štruktúra obyvateľstva: slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  rímsko-katolícke vyznanie 

Vývoj počtu obyvateľov :  v roku 2017 mala obec 333 obyvateľov, 

 v roku 2018 mala obec 341 obyvateľov, 
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v roku 2019 mala obec 344 obyvateľov, 

v roku 2020 mala obec 344 obyvateľov, 

v roku 2021 mala obec 343 obyvateľov. 

 

5.3 Ekonomické údaje 

 

Nezamestnanosť v obci:       4,37 % 

Nezamestnanosť v okrese:    6,79 % 

Vývoj nezamestnanosti:        mierny nárast ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19 

 

5.4 Symboly obce 

 

Erb obce:                                          Vlajka obce:                             Pečať obce: 

 

 

 

 

 

5.5 Logo obce 

 

V modrom štíte v čiernej pažiti vztýčený zlatý medveď s červeným jazykom 

a striebornej zbroji, prednými labami siahajúci na štíhlu striebrokmennú zlatolistú lipu. 

 

5.6 História obce 

 

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1408, kedy ju kráľ Žigmund daroval Vavrincovi 

z Lieskova. Rodinu Lieskových neskôr vystriedal vo vlastníctve rod Hatňanských. Od roku 
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1439 sa Klieština nachádza medzi obcami hradného panstva Považská Bystrica, keď sa 

vestníkmi panstva stala rodina Podmanických. V minulosti bola zemianskou dedinou. 

Z remesiel sa darilo najmä košikárstvu a sitárstvu. 

 

5.7 Pamiatky 

 

Drevená zvonica z roku 1916 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



17 
 

6. Plnenie funkcií obce (presné kompetencie, originálne 

kompetencie) 
 

6.1 Výchova a vzdelávanie 

 

V súčasnosti obec Klieština nemá vlastnú Základnú školu ani Materskú školu, preto deti 

z obce musia navštevovať  

 Základnú školu v Dolnej Marikovej 

 Materskú školu v Dolnej Marikovej a v Hatnom 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na zvyšovanie kompetencií a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacie procesu. 

 

6.2 Zdravotníctvo 

 

Zdravotnú starostlivosť občanom obce poskytujú: 

 Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici 

 Súkromní lekári v Dolnej Marikovej a v Púchove 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 

starostlivosti sa bude orientovať na zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti 

občanom obce. 

 

6.3 Sociálne zabezpečenie 

 

Sociálne služby sú v obci zabezpečené opatrovateľsky. Na základe analýzy doterajšieho 

vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na poskytovanie 

opatrovateľskej služby občanom, ktorí požiadajú o službu posúdením zdravotného stavu 

zmluvným lekárom z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 

stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Priebeh konania vo veciach 

rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje obec cestou Spoločného 
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obecného úradu Jasenica so sídlom v Považskej Bystrici, oddelenia sociálnych služieb, ktoré 

vedie celú spisovú agendu.  

 

6.4 Kultúra 

 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obec Klieština konaním kultúrnych 

a spoločenských akcií – deň matiek, uvítanie detí do života, obecné slávnosti, Mikuláš pre 

deti, stretnutie s najstaršou generáciu občanov v obci, stolnotenisový turnaj. V nastávajúcom 

období plánuje obec v súčinnosti s dobrovoľným hasičským zborom obce zorganizovať ďalšie 

kultúrno-spoločenské akcie a to stavanie mája spojené s pálením vatry a futbalový zápas 

ženatí proti slobodným. Snahou obce bude aj každoročné organizovanie obecných slávností, 

ktoré boli v posledných rokoch organizované nepravidelne.      

Obec má vlastnú knižnicu, ktorá sídli v budove obecného úradu. Je otvorená jedenkrát 

týždenne. Na základe analýzy doterajšie vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský 

život sa bude orientovať na organizovanie kultúrnych akcií za účelom upevňovania 

medziľudských vzťahov a každoročne dopĺňať a obnovovať knižný fond v obecnej knižnici. 

 

6.5 Hospodárstvo 

 

Najvýznamnejším poskytovateľom služieb v obci sú Potraviny mix, ktorých majiteľkou 

je Daniela Ištoková. Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci je Poľnohospodárske 

družstvo Dolná Mariková, ktorá pravidelne dvakrát týždenne vozí do obce svoje výrobky na 

predaj.  

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

sa bude orientovať na poľnohospodársku výrobu, výrobu a predaj živočíšnych a rastlinných 

produktov. 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2021. Obec 

v roku 2021 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový rozpočet ako schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26. februára 2021 

uznesením č. 62/2021. 

Zmeny rozpočtu:  

 zmena schválená 22.12.2021 uznesením OZ č. 101/2021 

 

Tabuľka 1 Rozpočet obce k 31.12.2021 

  Schválený rozpočet v € 
Schválený rozpočet po poslednej 

zmene v € 

Príjmy celkom 257 866,00 264 011,00 

z toho:     

Bežné príjmy 96 635,00 102 780,00 

Kapitálové príjmy 510,00 510,00 

Finančné príjmy 160 721,00 160 721,00 

Výdavky celkom 257 866,00 264 011,00 

z toho:     

Bežné výdavky 90 655,00 96 799,60 

Kapitálové výdavky 150 337,00 150 337,00 

Finančné výdavky 16 874,00 16 874,40 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

 

 

 



20 
 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 

 

 

Tabuľka 2  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 

  

Schválený 
rozpočet v € 

Schválený rozpočet 
po zmenách v € 

Skutočné plnenie 
príjmov/ čerpanie 

výdavkov k 
31.12.2021 v € 

% plnenia príjmov/ 
% čerpania 
výdavkov 

Príjmy celkom 257 866,00 264 011,00 133 048,35 50,40 % 

z toho:         

Bežné príjmy 96 635,00 102 780,00 102 705,38 99,93 % 

Kapitálové príjmy 510,00 510,00 510,00 100,00% 

Finančné príjmy 160 721,00 160 721,00 29 832,97 18,56 % 

Výdavky celkom 257 866,00 264 011,00 82 754,94 31,35 % 

z toho:         

Bežné výdavky 90 655,00 96 799,60 51 431,97 53,13 % 

Kapitálové výdavky 150 337,00 150 337,00 14 448,57 9,61 % 

Finančné výdavky 16 874,00 16 874,40 16 874,40 100,00 % 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 
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7.2 Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

Tabuľka 3 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2021 v € 

Spolu bežné príjmy 102 705,38     

z toho:   

bežné príjmy obce 102 705,38     

Spolu bežné výdavky 51 431,97     

z toho:   

bežné výdavky obce 51 431,97     

Bežný rozpočet 51 273,41     

Spolu kapitálové príjmy 510,00     

z toho:   

kapitálové príjmy obce 510,00     

Spolu kapitálové výdavky 14 448,57     

z toho:   

kapitálové výdavky obce 14 448,57     

Kapitálový rozpočet -13 938,57     

Prebytok/schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu 

37 334,84     

Vylúčený z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a 
kapitálového rozpočtu 

37 334,84     

Príjmové finančné operácie 29 832,97     

Výdavkové finančné operácie 16 874,40     

Rozdiel finančných operácií 12 958,57     

SPOLU PRÍJMY 133 048,35     

SPOLU VÝDAVKY 82 754,94     

Hospodárenie obce 50 293,41     

Vylúčenie z prebytku   

UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE 50 293,41     

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

Riešenie hospodárenia obce : 

Hospodárenie obce v sume 50 293,41 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, navrhujem použiť na:  

 tvorbu rezervného fondu + 50 293,41 EUR 

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 91 629,44 EUR 
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 Pokladňa – 3 452,63 EUR 

 BÚ – 88 176,81 EUR 

 Ceniny – 0,00 EUR 

Upravený o  

 Finančné prostriedky SF                512,02 EUR 

 Finančné prostriedky RF           39 044,28 EUR 

 Ceniny                                                 0,00 EUR 

 Spolu :                                        39 556,30 EUR 

Zostatok finančných prostriedkov predstavuje sumu : 52 073,14 EUR 

91 629,44 – 39 556,30 = 52 073,14 EUR 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

52 073,14 EUR. 

 

Graf 1 Hospodárenie obce rok 2021 

   

Zdroj: vlastné spracovanie 
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7.3 Rozpočet na roky 2022 - 2024 

 

Tabuľka 4 Príjmy na roky 2022 - 2024 

  
Skutočnosť k 
31.12.2021 

Rozpočet na rok 
2022 

Rozpočet na rok 
2023 

Rozpočet na rok 
2024 

Príjmy celkom 133 048,35 262 539,00 103 019,00 103 019,00 

z toho:         

Bežné príjmy 102 705,38 103 494,00 103 019,00 103 019,00 

Kapitálové príjmy 510,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 29 832,97 159 045,00 0,00 0,00 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

 

Tabuľka 5 Výdavky na roky 2022– 2024 

  
Skutočnosť k 
31.12.2021 

Rozpočet na rok 
2022 

Rozpočet na rok 2023 
Rozpočet na rok 

2024 

Výdavky celkom 82 754,94 262 539,00 103 019,00 103 019,00 

z toho:         

Bežné výdavky 51 431,97 97 494,00 93 019,00 93 019,00 

Kapitálové výdavky 14 448,57 152 086,00 10 000 10 000 

Finančné výdavky 16 874,40 12 959,00 0,00 0,00 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 
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8 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
 

8.1 Majetok 

 

Tabuľka 6  Majetok 

Názov 
Skutočnosť k 
31.12.2020 

Skutočnosť k 
31.12.2021 

Predpoklad na 
rok 2022 

Majetok spolu 690 297,31 723 142,85 723 142,85 

Neobežný majetok spolu 631 391,31 630 862,13 630 862,13 

z toho:       

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 583 251,39 582 722,21 582 722,21 

Dlhodobý finančný majetok 48 139,92 48 139,92 48 139,92 

Obežný majetok spolu 58 334,30 91 629,44 91 629,44 

z toho:       

Zásoby 176,40 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 93,26 0,00 472,72 

Finančné účty 58 064,64 91 629,44 91 629,44 

Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci dlhodobé 

0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci krátkodobé 

0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 571,70 651,28 651,28 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

 

Graf 2 Neobežný majetok za rok 2021 

        

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf 3 Obežný majetok za rok 2021 

 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

V roku 2021 na účte 042 002 - Obstaranie DHM (Dom smútku) vykazuje účtovná 

jednotka prírastok v hodnote 14 209,46 €. Uvedený prírastok predstavuje začatú nedokončenú 

rekonštrukciu domu smútku. Na účte 031 001 – Pozemky je uvedený úbytok v hodnote 

134,64 € z dôvodu vyradenia predaného pozemku s rozmerom 102 m2 .  

 

8.2 Zdroje krytia majetku 

 

Tabuľka 7  Zdroje krytia majetku 

Názov 
Skutočnosť k 
31.12.2020 

Skutočnosť k 
31.12.2021 

Predpoklad na rok 
2022 

Vlastné imanie a záväzky 
spolu 690 297,31 723 142,85 723 142,85 

Vlastné imanie  455 748,08 501 486,37 501 486,37 

z toho: 
   Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 455 748,08 501 486,37 501 486,37 

Záväzky 26 695,58 22 891,80 22 891,80 

z toho: 
   Rezervy 600,00 600,00 600,00 
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Zúčtovanie medzi subjektami 
VS 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 377,71 522,84 522,84 

Krátkodobé záväzky 4 509,47 4 476,39 4 476,39 

Bankové úvery a výpomoci 21 208,40 17 292,57 17 292,57 

Časové rozlíšenie 207 853,65 198 764,68 198 764,68 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

 

Graf 4 Vlastné imanie za rok 2021 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Graf 5 Záväzky za rok 2021 

 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Tabuľka 8 Stav dlhodobých bankových úverov  

Poskytovateľ 
úveru 

Účel úveru 
Výška prijatého 

úveru 
Zostatok k 
31.12.2021 

Splatnosť 

Prima Banka univerzálny úver 22 000,00 0,00     rok 2025 

Prima Banka 
krátkodobý úver na 

Dom smútku 
         12 958,57             12 958,57      31.1.2022 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

 

Výška zostatkov dlhodobých bankových úverov Obce Klieština k 31.12.2021 

predstavuje sumu 12 958,57 EUR. Ide o krátkodobý úver na rekonštrukciu Domu smútku 

v Prima Banke a. s. Univerzálny úver (biankozmenka) sa v roku 2021 splatil. 

 

Tabuľka 9 Návratná finančná výpomoc 

Poskytovateľ 
úveru 

Účel úveru 
Výška prijatého 

úveru 
Zostatok k 
31.12.2020 

Splatnosť 

Návratná 
finančná 
výpomoc 

 Kompenzácia výpadku 
dane z príjmov FO 

(COVID-19) 
4 334,00 4 334,00 2027 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

 

V roku 2021 obec neprijala žiadnu návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych 

finančných aktív. Obec Klieština eviduje v roku 2021 prijatú návratnú finančnú výpomoc 

z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon  samosprávnych funkcií z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19 vo výške  4 334,00 €. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá 

bezúročne. Obec prijala návratnú finančnú výpomoc na základe rozhodnutia OZ o prijatí NFV 

Uznesením č. 36/2020 z 23.10.2020. Splácanie je dohodnuté v ročných splátkach v rokoch 

2024-2027. 
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8.3 Pohľadávky 

 

Tabuľka 10 Pohľadávky 

Pohľadávky 
Zostatok k 
31.12.2020 

Zostatok k 
31.12.2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 93,26 0,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti 0,00 0,00 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

 

8.4 Záväzky 

 

 

Tabuľka 11 Záväzky 

Záväzky Zostatok k 
31.12.2020 

Zostatok k 
31.12.2021 

Záväzky do lehoty splatnosti 4 887,18 4 999,23 

Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

Graf 6 Porovnanie pohľadávok a záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti za roky  

2020,2021 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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9 Hospodársky výsledok za rok 2021 
 

Tabuľka 12 Hospodársky výsledok za rok 2021 

Názov 
Skutočnosť k 
31.12.2020 

Skutočnosť k 
31.12.2021 

Predpoklad na rok 
2022 

Náklady 68 755,88 67 080,14 67 080,14 

50 - Spotrebované nákupy 6 182,61 5 328,61 5 328,61 

51 - Služby 12 840,22 14 709,87 14 709,87 

52 - Ostatné náklady 30 408,28 27 368,13 27 368,13 

53 - Dane a poplatky 63,68 561,05 561,05 

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť 

3 043,05 2 707,28 2 707,28 

55 - Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a 
finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

15 204,00 15 204,00 15 204,00 

56 - Finančné náklady 1 014,04 1 201,20 1 201,20 

57 - Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 

58 - Náklady na transfery a náklady z 
odvodov príjmov 

0,00 0,00 0,00 

59 - Dane z príjmov 0,00 0,00 0,00 

Výnosy 111 961,55 112 818,43 112 818,43 

60 - Tržby za vlastné výkony a tovary 5 035,23 5 632,40 5 632,40 

61 - Zmena stavu vnútroorganizačných 
služieb 

0,00 0,00 0,00 

62 - Aktivácia 0,00 0,00 0,00 

63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov 

88 404,37 91 819,59 91 819,59 

64 - Ostatné výnosy 803,76 1 154,60 1 154,60 

65 - Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

600,00 600,00 600,00 

66 - Finančné výnosy 0,76 0,00 0,00 

67 - Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 

69 -Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

17 117,43 13 611,84 13 611,84 

Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - 
záporný HV/ 

43 205,67 45 738,29 45 738,29 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 
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Graf 7 Porovnanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za roky 2020,2021 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Výsledok hospodárenia Obce Klieština za rok 2021 je v sume 45 738,29 EUR. Daný 

výsledok hospodárenia bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov. 

Náklady v roku 2021 oproti roku 2020 klesli na hodnotu 67 080,14 EUR. Išlo najmä 

o pokles osobných nákladov. V roku 2021 došlo k nárastu na účte 568 pretože banky navýšili 

svoje poplatky, taktiež navýšenie došlo aj na účte 538 v dôsledku zmeny účtovania poplatku 

za uloženie odpadu na skládku. 

Výnosy v roku 2021 oproti roku 2020 stúpli na hodnotu 112 818,43 EUR. Najväčší 

podiel na výnosoch tvorili výnosy podielové dane vo výške 81 923,95 € , poplatky za káblovú 

televíziu vo výške 4 275,00 €, správne poplatky vo výške 655,00 €, tržby z vývozu kontajnera 

497,42 €. 
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10 Ostatné dôležité informácie 

 

10.1 Prijaté granty a transfery 

 

V roku 2021 Obec Klieština prijala nasledovné granty a transfery: 

 

Tabuľka 13 Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ 
Účelové určenie 

grantov a transferov 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

Rozdiel 

TRANSFERY BEŽNÉ :  

OÚ ŽP Trenčín 
Dotácia na životné 
prostredie 

33,51 33,51 
0,00 

Ministerstvo vnútra SR 
Dotácia na register 
obyvateľov 

112,86 112,86 
0,00 

Ministerstvo vnútra SR 
Dotácia na register 
adries 

21,20 21,20 
0,00 

Ministerstvo ŽP SR 
Dotácia na odpadové 
hospodárstvo 

141,99 141,99 0,00 

UPSVaR Považská Bystrica 
Dotácia na dobrovoľnú 
službu a zamestnanosť 

230,16 230,16 0,00 

Ministerstvo vnútra SR 
Dobrovoľná požiarna 
ochrana 

1 400,00 1 400,00 
0,00 

Štatistický úrad SR Dotácia na SODB 2021 2 381,15 2 381,15 0,00 

TRANSFERY KAPITÁLOVÉ :  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

 

10.2 Poskytnuté dotácie 

 

Obec Klieština v roku 2021 neposkytla zo svojho rozpočtu nijaké dotácie. 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2021 

 

Najvýznamnejšou investičnou akciou v roku 2021 bolo pokračovanie v realizácii 

projektu s názvom ,,Klieština – Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, 

prestavba“. 
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10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

 

Obec Klieština by v budúcich rokoch chcela realizovať nasledovné investičné akcie: 

- úprava verejného priestranstva na cintoríne v Klieštine 

- úprava koryta potoka Radotina – protipovodňové opatrenia 

- rekonštrukcia autobusových zastávok v obci 

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

 

Obec Klieština nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení 

účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 

 

 

V Klieštine, dňa 20.05.2022 

 

Vypracoval:                                                                            Schválil: 

Ing. Lucia Halasová                                                                JUDr. Rastislav Bačík  

                                                                                                starosta obce 

 

 

Prílohy:  

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 


