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1. Úvodné slovo starostu obce 

 

Výročná správa Obce Klieština za rok 2020 je zostavená na základe výsledkov 

ekonomických ukazovateľov počas celého roka 2020. Obec sa zameriavala hlavne na plnenie 

zákonom stanovených povinností s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov, 

plánovala organizovanie kultúrno-spoločenských a športových akcií 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 2020, ale i v predchádzajúcich rokoch. Keďže sa jedná o záväzky s vyššími finančnými 

sumami, ktoré obec nedokáže splatiť v priebehu jedného ani dvoch rokov, boli tieto záväzky 

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

v súvislosti so spolufinancovaním realizácie projektu „Klieština - Dom smútku, spevnené 

plochy a parkové úpravy okolia – prestavba“, 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 mali v roku 2020 za následok zníženie 

príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe ktorých bol zostavený rozpočet obce 

na rok 2020, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným obmedzením a zrušením 

väčšiny plánovaných kultúrno-spoločenských a športových akcií organizovaných obcou.  

          Vláda SR v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných 

celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 prejavila 

záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na 

výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie 

vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020 umožnila čerpanie bezúročnej návratnej finančnej 

výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. Návratná 

finančná výpomoc sa poskytovala na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku 

maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020, poskytnuté 

finančné prostriedky bolo možné použiť do 31.12.2020, pričom ročné splátky budú počas 

štyroch rokov, prvá splátka bude v roku 2024 a posledná v roku 2027. Čerpanie návratnej 

bezúročnej finančnej výpomoci spolu s väčšinou obcí a miest v Slovenskej republike využila 

aj naša obec. Podľa údajov Ministerstva financií SR naša obec mala výpadok dane vo výške 

4334,- €, čo predstavovalo aj výšku poskytnutej návratnej bezúročnej finančnej výpomoci, 
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ktorá bola celá použitá na splatenie časti úveru vedeného v Prima banka a.s., ktorý v roku 

2020 bol vo výške 21 208,40- Eur .  

 

I napriek vyššie uvedenej nepriaznivej situácii sa v dôsledku prijatých obmedzujúcich 

opatrení podarilo obci za rok 2020 vytvoriť prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 

40 721,69 EUR, ktorý bol použitý na tvorbu rezervného fondu. Obecné zastupiteľstvo 

prijatým uznesením schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 16 874,40- 

Eur na splatenie univerzálneho úveru vedeného v Prima banka a.s. a vo výške 23 847,29- Eur 

ako spoluúčasť pri financovaní projektu „Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové 

úpravy okolia – prestavba“.   

Najvýznamnejšou akciou v roku 2020 bolo zahájenie realizácie prác na stavbe s názvom 

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

uvedený projekt bola dňa 9.11.2018 Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava 

schválená dotácia vo výške 120 000,- Eur. Obec sa bude podieľať na dofinancovaní 

uvedeného projektu sumou 28 831,85- Eur. Do konca roku 2020 bola pri výstavbe uvedeného 

projektu podľa predložených faktúr preinvestovaná suma v celkovej výške 15 031,08- Eur. Na 

základe čl. 4 bod 4.7 zmluvy o dielo bolo z každej fakturovanej čiastky bez DPH odpočítané 

zádržné vo výške 10%, ktoré bude vyplatené na základe daňového dokladu vystaveného 

zhotoviteľom v rámci žiadosti dodávateľa o vrátenie zádržného po riadnom a úplnom 

odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky objednávateľom a podpísaní preberacieho 

protokolu. V roku 2020 bola teda zhotoviteľovi – Inžiniering MH, s.r.o., vyplatená celková 

suma 13 778,49- Eur z fakturovanej čiastky, nevyplatené zádržné predstavovalo sumu 

1 252,59 Eur. Realizácia prác na stavbe bude prebiehať aj v roku 2021. 

V priebehu roku 2020 boli priebežne, formou svojpomoci a aj za využitia občanov na 

aktivačný prácach, odstraňované havarijné stavy vzniknuté na miestnych komunikáciách 

a odvodňovacích kanáloch na obecných pozemkoch. V mesiaci august 2020 bol odstraňovaný 

havarijný stav vzniknutý na miestnej komunikácii v časti tri potoky, kde sa v dôsledku posuvu 

skruží vytvorila diera, cez ktorú bolo vidieť až do potoka. Uvedený stav bol riešený 

podšalovaním a následným dobetónovaním spoja skruží a následne aj zabetónovaním diery 

v miestnej komunikácii. Finančné náklady obce boli nulové.  

V mesiaci september 2020 bola v obci realizovaná oprava miestnych komunikácií 

v časti od rodinného domu súpisné číslo 69 po rodinný dom súpisné číslo 103, časť tri potoky, 

križovatka ciest vedúcich na časť Záhumnie a tri potoky pri novej trafostanici, ako aj časť 
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smerom na Záhumnie po rodinný dom súpisné číslo 94, a to vypĺňaním výtlkov, ktoré sa na 

nich tvorili. Finančné náklady obce boli nulové. 

Dňa 14.10.2020 počas výdatných dažďov došlo k upchatiu a následnému poškodeniu 

odvodňovacej rúry na obecnom pozemku parcela KN-E č. 549 pre súpisných číslach 18 a 19. 

Z dôvodu, že ponad uvedenú odvodňovaciu rúru vedú aj káble pevnej linky Slovak Telekom 

a káblovej televízie, pričom hrozilo ich pretrhnutie, bolo nevyhnutné riešiť tento havarijný 

stav. Rúra bola najskôr očistená, potom zlomená polovica vytiahnutá a druhá polovica 

podkopaná, aby došlo k uvoľneniu káblov. Následne bola dňa 19.11.2020 táto druhá polovica 

rúry osadená a časť pri napojení k druhej rúre obetónovaná a zasypaná zeminou. Finančné 

náklady obce boli nulové 

Dňa 12.11.2020 bol na obecnom pozemku parcela KN-E č. 580 na začiatku obce pri 

súpisnom čísle 4, od časti komunikácie III. triedy č. 1977  až po koryto miestneho potoka 

Radotina, vybagrovaný asi 100 metrový úsek koryta odvodňovacieho kanála. Uvedené koryto 

odvodňovacieho kanála nebolo niekoľko rokov prehlbované, vytvoril sa v ňom nános zeminy, 

ktorý spôsobil, že tečúca voda sa z kanála vylievala po susedných pozemkoch a pretekala až 

do dvora rodinného domu súpisné číslo 4 a preto bolo nevyhnutné tento stav riešiť. Pred 

vybagrovaním bol celý kanál za pomoci občanov na aktivačný prácach najskôr vyčistený od 

drobného porastu – kríkov a následne celý pokosený. Finančné náklady obce boli nulové. 

Dňa 5.8.2020 bol na komunikácii III. triedy č. 1977 v obci Klieština, ktorá je v správe 

TSK, v časti pri brehu koryta miestneho potoka Radotina (ľavá strana cesty v smere príjazdu 

do obce) dobudovaný Správou ciest TSK úsek pri opornom múre medzi súpisnými číslami 39 

a 40. Dobudovaniu uvedeného úseku predchádzalo vykonanie obhliadky vyššie uvedeného 

úseku komunikácie III. triedy č. 1977 dňa 30.6.2020, za účasti príslušníka Okresného 

dopravného inšpektorátu OR PZ Považská Bystrica a následne dňa 7.7.2020 za účasti 

zamestnanca Správy ciest TSK stredisko Považská Bystrica. Dobudovanie úseku bolo 

financované z rozpočtu TSK. 

Dňa 5.8.2020 boli na základe žiadosti obce na komunikácii III. triedy č. 1977, ktorá je 

v správe TSK, v časti pri brehu koryta miestneho potoka Radotina (ľavá strana cesty v smere 

príjazdu do obce medzi rodinnými domami so súpisným číslom 34 a 38, po most 

k novostavbe rodinného domu) v cca 44 metrovom úseku Správou ciest TSK osadené 

zvodidlá. Uvedený úsek bol rizikovou a nebezpečnou časťou komunikácie III. triedy, nakoľko 

vozovka v tejto časti je zúžená (šírka cca. 4 metre), nie je možné ju rozšíriť (z pravej časti 
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betónové oplotenie pozemku dvora rodinného domu, z ľavej časti strmý zráz brehu koryta 

miestneho potoka) a pri vyhýbaní sa vozidiel bolo veľké riziko pádu vozidla do koryta 

miestneho potoka – hĺbka cca. 4,5 metra, resp. hrozila zrážka vozidiel z dôvodu 

nedostatočného priestoru na vyhnutie sa vozidiel, čím bola ohrozená bezpečnosť cestnej 

premávky. Situácia bola zhoršená v zimnom období, kedy pri zabrzdení vozidla a následnom 

šmyku (úsek vozovky je v miernom kopci) mohlo dôjsť k zosunu vozidla do koryta miestneho 

potoka, nakoľko uvedená časť vozovky je bez krajnice. Osadenie zábradlia bolo financované 

z rozpočtu TSK. 

Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových akcií obcou v roku 2020 bolo 

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

Vzhľadom na prijaté opatrenia boli zrušené akcie Deň matiek, Stavanie mája spojené 

s pálením vatry, Obecné slávnosti, Uvítanie detí do života, Mikuláš pre deti predškolského 

veku, Posedenie so seniormi v starobnom a predčasnom dôchodku a 3. ročník 

stolnotenisového turnaja. Nakoľko akcia Mikuláš sa nekonala ani v ZŠ Dolná Mariková, 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 dňa 5.12.2020 za dodržania všetkých 

prijatých opatrení roznesené do domácností jednotlivých detí. Náklady na balíčky vo výške 

245,- Eur poslanci spolu so starostom finančne pokryli z vlastných zdrojov a peniaze, ktoré by 

boli vynaložené na zabezpečenie tejto akcie z rozpočtu obce sa nečerpali a zostali v rozpočte 

obce, takže náklady obce boli nulové. Pre seniorov v starobnom a predčasnom dôchodku bola 

ako darček zakúpená kolekcia vo výške 4,50- Eur. Celkové náklady predstavovali sumu 

292,50- EUR. Kolekcie boli v polovici mesiaca december za dodržania opatrení prijatých na 

zabránenie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 roznesené do domácností jednotlivých 

seniorov ako i seniorom umiestneným v Domovoch sociálnych služieb. 

Nakoľko sa zorganizovanie všetkých vyššie uvedených kultúrno-spoločenských a 

športových akcií v predchádzajúcich rokoch stretlo s pozitívnymi ohlasmi u spoluobčanov, 

obec bude v ich organizovaní pokračovať aj na budúci rok, ich organizovanie však bude vo 

veľkej miere závisieť od opatrení prijímanými na zabránenie šírenia prenosného ochorenia 

COVID-19. 

V súvislosti so zabránením šírenia prenosného ochorenia COVID-19 sa v našej obci v 

dňoch 1.11.2020, 8.11.2020 a 22.11.2020, v priestoroch kultúrneho domu, uskutočnili tri kolá 

celoplošného testovania občanov na ochorenie COVID-19, ktorého sa zúčastnilo v prvom 

kole 150 občanov, z ktorých bolo 5 pozitívnych (3,33%), v druhom kole 169 občanov, z 
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ktorých boli 2 pozitívni (1,18 %) a v 3 kole 27 občanov, z ktorých nebol žiadny pozitívny (0 

%). Testovania sa okrem občanov z našej obce zúčastnili občania aj z iných miest a obcí. 

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že 

uvedené celoplošné testovanie v našej obci prebehlo plynulo a bez problémov. Zvlášť patrí 

poďakovanie lekárom, zdravotníkom, príslušníkovi OS SR a polície SR ako aj 

dobrovoľníkom, ktorí vytvorili výborný kolektív, čo sa prejavilo v tom, že počas testovania 

nenastali žiadne problémy a občania boli testovaní priebežne. Súčasne sa chcem poďakovať aj 

Vám občanom, za vašu disciplinovanosť, pokoj a dodržiavanie prijatých opatrení 

a odporúčaní počas uvedených testovaní.  
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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.ocu.sk 

 

 

 

 

mailto:kliestina@pegonet.sk
http://www.kliestina.ocu.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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

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 344 

Národnostná štruktúra obyvateľstva: slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  rímsko-katolícke vyznanie 

Vývoj počtu obyvateľov :  v roku 2016 mala obec 333 obyvateľov, 

                                          v roku 2017 mala obec 333 obyvateľov, 
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                                          v roku 2018 mala obec 341 obyvateľov, 

                                          v roku 2019 mala obec 344 obyvateľov, 

                                          v roku 2020 mala obec 344 obyvateľov. 

 

5.3 Ekonomické údaje 

 

Nezamestnanosť v obci:       3,78 % 

Nezamestnanosť v okrese:   6,61 % 

Vývoj nezamestnanosti:        klesajúci trend 

 

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 

 

 

 

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. 
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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 

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.      
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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 2020. Obec 

v roku 2020 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný rozpočet 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 21. februára 2020 

uznesením č. 8/2020. 

Zmeny rozpočtu:  

 prvá zmena schválená 15.05.2020 uznesením OZ č. 18/2020 

 druhá zmena schválená 14.08.2020 uznesením OZ č. 27/2020 

 tretia zmena schválená 14.08.2020 uznesením OZ č. 27/2020 

 štvrtá zmena schválená dňa 18.12.2020 uznesením OZ č. 49/2020 

 piata zmena schválená dňa 18.12.2020 uznesením OZ č. 49/2020 

 

Tabuľka 1 Rozpočet obce k 31.12.2020 

  Schválený rozpočet v € 
Schválený rozpočet po poslednej 

zmene v € 

Príjmy celkom 243 324,00 249 274,07 

z toho:     

Bežné príjmy 99 295,00 102 410,79 

Kapitálové príjmy 120 000,00 120 000,00 

Finančné príjmy 24 029,00 26 863,28 

Výdavky celkom 243 324,00 249 274,07 

z toho:     

Bežné výdavky 74 241,00 77 356,79 

Kapitálové výdavky 155 100,00 153 600,28 

Finančné výdavky 13 983,00 18 317,00 

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 
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7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020 

 

Tabuľka 2  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020 

  

Schválený 
rozpočet v € 

Schválený rozpočet 
po zmenách v € 

Skutočné plnenie 
príjmov/ čerpanie 

výdavkov k 
31.12.2020 v € 

% plnenia príjmov/ 
% čerpania 
výdavkov 

Príjmy celkom 243 324,00  249 274,07  129 215,84  51,84% 

z toho:         

Bežné príjmy 99 295,00  102 410,79  102 352,56  99,94% 

Kapitálové príjmy 120 000,00  120 000,00  0,00  0,00% 

Finančné príjmy 24 029,00  26 863,28  26 863,28  100,00% 

Výdavky celkom 243 324,00  249 274,07  73 297,16  29,40% 

z toho:         

Bežné výdavky 74 241,00  77 356,79  54 548,29  70,52% 

Kapitálové výdavky 155 100,00  153 600,28  12 432,29  8,09% 

Finančné výdavky 13 983,00  18 317,00  6 316,58  34,48% 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

 

Graf 1 Príjmy rozpočtu za rok 2020 

 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Graf 2 Výdavky rozpočtu za rok 2020 

                                  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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7.2 Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

Tabuľka 3 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2020 v € 

Spolu bežné príjmy 102 352,56     

z toho:   

bežné príjmy obce 102 352,56     

Spolu bežné výdavky 54 548,29     

z toho:   

bežné výdavky obce 54 548,29     

Bežný rozpočet 47 804,27     

Spolu kapitálové príjmy 0,00     

z toho:   

kapitálové príjmy obce 0,00     

Spolu kapitálové výdavky 12 432,29     

z toho:   

kapitálové výdavky obce 12 432,29     

Kapitálový rozpočet -12 432,29     

Prebytok/schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu 

35 371,98     

Vylúčený z prebytku -15 196,99     

Upravený prebytok/schodok bežného a 
kapitálového rozpočtu 

20 174,99     

Príjmové finančné operácie 26 863,28     

Výdavkové finančné operácie 6 316,58     

Rozdiel finančných operácií 20 546,70     

SPOLU PRÍJMY 129 215,84     

SPOLU VÝDAVKY 73 297,16     

Hospodárenie obce 55 918,68     

Vylúčenie z prebytku -15 196,99     

UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE 40 721,69     

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

 

Prebytok rozpočtu v sume 40 721,69 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, navrhujeme použiť 

na tvorbu rezervného fondu.  Suma vo výške 1 500,00 EUR sa vylučuje z prebytku, nakoľko 

projekt ,,Výstavba verejného priestranstva“ nebol v roku 2020 realizovaný. Suma vo výške 

13 696,99 EUR sa vylučuje z prebytku nakoľko nebol celý projekt ,,Rekonštrukcia domu 

smútku“ v roku 2020 zrealizovaný. Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu 

rezervného fondu za rok 2020 vo výške 40 721,69 EUR.  



26 
 

Graf 3 Hospodárenie obce rok 2020 

                         

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

7.3 Rozpočet na roky 2021 - 2023 

 

Tabuľka 4 Príjmy na roky 2021 - 2023 

  
Skutočnosť k 
31.12.2020 

Rozpočet na rok 
2021 

Rozpočet na rok 
2022 

Rozpočet na rok 
2023 

Príjmy celkom 129 215,84 257 866,00 93 853,00 93 853,00 

z toho:         

Bežné príjmy 102 352,56 96 635,00 93 853,00 93 853,00 

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

Finančné príjmy 26 863,28 160 721,00 0,00 0,00 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

 

Tabuľka 5 Výdavky na roky 2021 – 2023 

  
Skutočnosť k 
31.12.2020 

Rozpočet na rok 
2021 

Rozpočet na rok 2022 
Rozpočet na rok 

2023 

Výdavky celkom 73 297,16 257 866,00 93 853,00 83 853,00 

z toho:         

Bežné výdavky 54 548,29 90 655,00 87 853,00 87 853,00 

Kapitálové výdavky 12 432,29 150 337,00 6 000,00 6 000,00 

Finančné výdavky 6 316,58 16 874,00 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 
31.12.2019 

Skutočnosť k 31.12.2020 
Predpoklad na rok 

2021 

Majetok spolu 660 889,04 690 297,31 690 297,31 

Neobežný majetok spolu 635 810,08 631 391,31 631 391,31 

z toho:    
Dlhodobý nehmotný 
majetok 

0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

587 670,16 583 251,39 583 251,39 

Dlhodobý finančný 
majetok 

48 139,92 48 139,92 48 139,92 

Obežný majetok spolu 24 600,13 58 334,30 58 334,30 

z toho:    
Zásoby 0,00 176,40 176,40 

Zúčtovanie medzi 
subjektami VS 

0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 0,00 93,26 93,26 

Finančné účty 24 600,13 58 064,64 58 064,64 

Poskytnuté návratné 
finančné výpomoci 
dlhodobé 

0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné 
finančné výpomoci 
krátkodobé 

0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 478,83 571,70 571,70 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 
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Graf 4 Neobežný majetok 

                                  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Graf 5 Obežný majetok 

                             

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

V roku 2020 obec vykazuje prírastok na účte 042 002 – Obstaranie DHM (Dom 

smútku) v hodnote 9 635,23  €. Uvedený prírastok predstavuje začatú nedokončenú 

rekonštrukciu domu smútku. Obec vykazuje prírastok aj na účte 042 005 – Obstaranie DHM 

(Verejné priestranstvo) v hodnote 550,00 €. Uvedený prírastok predstavuje projektovú 
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dokumentáciu na verejné priestranstvo pred domom smútku, z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov sa musela pôvodná projektová dokumentácia rozdeliť. 

 

8.2 Zdroje krytia majetku 

 

Tabuľka 7  Zdroje krytia majetku 

Názov 
Skutočnosť k 
31.12.2019 

Skutočnosť k 
31.12.2020 

Predpoklad na rok 
2021 

Vlastné imanie a záväzky 
spolu 

660 889,04 690 297,31 690 297,31 

Vlastné imanie  412 542,41 455 748,08 455 748,08 

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

Fondy 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 412 542,41 455 748,08 455 748,08 

Záväzky 31 295,11 26 695,58 26 695,58 

z toho: 
   Rezervy 600,00 600,00 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami 
VS 

0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 309,53 377,71 377,71 

Krátkodobé záväzky 7 194,60 4 509,47 4 509,47 

Bankové úvery a výpomoci 23 190,98 21 208,40 21 208,40 

Časové rozlíšenie 217 051,52 207 853,65 207 853,65 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

Graf 6 Vlastné imanie 

                    

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf 7 Záväzky 

                              

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Tabuľka 8 Stav dlhodobých bankových úverov  

Poskytovateľ 
úveru 

Účel úveru 
Výška prijatého 

úveru 
Zostatok k 
31.12.2020 

Splatnosť 

Prima Banka univerzálny úver 22 000 16 874,40     rok 2025 

Prima Banka účelový úver 10 000 0,00 10.7.2020 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

 

Výška zostatkov dlhodobých bankových úverov Obce Klieština k 31.12.2020 

predstavuje sumu 16 874,40 EUR. Ide o univerzálny úver v Prima Banke a. s. Účelový úver 

na rekonštrukciu miestnej komunikácie sa v priebehu roka 2020 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 
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8.3 Pohľadávky 

 

Tabuľka 10 Pohľadávky 

Pohľadávky 
Zostatok k 
31.12.2019 

Zostatok k 
31.12.2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 0,00 93,26 

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 
31.12.2019 

Zostatok k 
31.12.2020 

Záväzky do lehoty splatnosti 7 504,13 4 887,18 

Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

 

Graf 7 Porovnanie pohľadávok a záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti za roky  

2019,2020 

                  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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9 Hospodársky výsledok za rok 2020 
 

Tabuľka 12 Hospodársky výsledok za rok 2020 

Názov 
Skutočnosť k 
31.12.2019 

Skutočnosť k 
31.12.2020 

Predpoklad na 
rok 2021 

Náklady 71 906,20 68 755,88 68 755,88 

50 - Spotrebované nákupy 5 884,07 6 182,61 6 182,61 

51 - Služby 16 784,49 12 840,22 12 840,22 

52 - Osobné náklady 28 871,31 30 408,28 30 408,28 

53 - Dane a poplatky 55,68 63,68 63,68 

54 - Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

2 384,77 3 043,05 3 043,05 

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

16 784,15 15 204,00 15 204,00 

56 - Finančné náklady 1 141,73 1 014,04 1 014,04 

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 367 198,57 111 961,55 111 961,55 

60 - Tržby za vlastné výkony a 
tovary 4 828,94 5 035,23 5 035,23 

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 

86 887,25 88 404,37 88 404,37 

64 - Ostatné výnosy 258 579,85 803,76 803,76 

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

400,00 600,00 600,00 

66 - Finančné výnosy 0,00 0,76 0,76 

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

68 – Výnosy z transferov 
a rozpočtovaných príjmov 
v štátnych rozpočtových 
organizáciách a príspevkových 
organizáciách 

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 

16 502,53 17 117,43 17 117,43 

Hospodársky výsledok /+ kladný 
HV, - záporný HV/ 

295 292,37 43 205,67 43 205,67 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 
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Graf 8 Porovnanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za roky 2019,2020 

                       

Zdroj: vlastné spracovanie 
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10 Ostatné dôležité informácie 

 

10.1 Prijaté granty a transfery 

 

V roku 2020 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 

32,49 32,49 
0,00 

Ministerstvo 
vnútra SR 

Dotácia na register 
obyvateľov 

112,86 112,86 
0,00 

Ministerstvo 
vnútra SR 

Dotácia na register 
adries 

18,00 18,00 
0,00 

Okresnú úrad 
Pov. Bystrica 

Dotácia na voľby 910,48 910,48 
0,00 

Ministerstvo ŽP 
SR 

Dotácia na 
odpadové 
hospodárstvo 

135,78 135,78 0,00 

UPSVaR 
Považská 
Bystrica 

Dotácia na 
dobrovoľnú službu a 
zamestnanosť 

2 773,82 2 773,82 0,00 

Ministerstvo 
vnútra SR 

Dobrovoľná 
požiarna ochrana 

1 400,00 1 400,00 
0,00 

Štatistický úrad 
SR 

Dotácia na SODB 
2021 

1 300,00 1 300,00 
0,00 

TRANSFERY KAPITÁLOVÉ :  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

 

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou 

ochorenia COVID - 19 : 
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Tabuľka 14 Prijaté granty a transfery v súvislosti s pandémiou COVID-19 

Poskytovateľ  Účelové určenie grantov a transferov 
Suma prijatých 

prostriedkov v EUR 

Ministerstvo vnútra SR Dotácia na celoplošné testovanie COVID-19 1 345,02 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa podkladov z účtovníctva Obce Klieština 

 

10.2 Poskytnuté dotácie 

 

Obec Klieština v roku 2020 neposkytla zo svojho rozpočtu nijaké dotácie. 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2020 

 

Najvýznamnejšou investičnou akciou v roku 2020 bolo začatie realizácie projektu 

s názvom ,,Klieština – Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba“. 

 

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. 

 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

 




