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1. Úvod 
 
 
1.1   Základné údaje 
 
Názov:   Obec Nána 
Právna forma:  právnická osoba zriadená zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom  
    zriadení v znení zmien a doplnkov 
Sídlo:    Madáchova 57, 943 60 Nána 
Dátum vzniku:  1. 1. 1991 
IČO:    00800279 
DIČ:    2021074176 
 
Hlavná činnosť:  územná samospráva  

-     starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby obyvateľov obce 
- usmerňuje ekonomickú činnosť na území obce 
- zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií 
- zabezpečuje verejnoprospešné služby – nakladanie s komunálnym odpadom, 

udržiavanie čistoty v obce a pod. 
- chráni životné prostredie na území obce 
- schvaľuje a obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu obce 
- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci 
- vykonáva osvedčovanie listín a odpisov na listinách 
- vedie obecnú kroniku 
- vykonáva činnosti na úseku prenesených a originálnych kompetencií 
- a plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi predpismi. 

 
Právnická osoba založená účtovnou jednotkou: 
Nána Invest, s.r.o. 1. Mája 6, Nána, IČO 46121617 
      Predmet činnosti: 

- správa bytového a nebytového fondu 
- prenájom nehnuteľnosti a hnuteľných vecí 
- poskytovanie obslužných služieb 
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby 

 
Počet obyvateľov obce k 31. 12. 2021: 1249 
 
 
1.2   Orgány obce 
 
Obecné zastupiteľstvo: zastupiteľský zbor zložený zo  7 poslancov, ktorý rozhoduje 

o základných otázkach obce v zmysle § 11 Zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 Zoznam členov obecného zastupiteľstva: 
 Ladislav Juhász  
    Mária  Lengyelfalusy  

Michal Kohút 
Jaroslav Jung 
Mária Kanozsaiová 
Gabriel Khéli dňa 22.03.2021 sa vzdal mandátu 
Imrich Hopka 
Bc. Roland Žok od 20.09.2021 
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Starosta obce: Dezider Molnár 
 Je štatutárnym orgánom obce 
Zástupca starostu:  Ladislav Juhász  – ktorý bol poverený starostom obce v zmysle 

§ 13 b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v znení nesk. zmien  
 
Komisie obecného zastupiteľstva: 
 Sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného 

zastupiteľstva, ktoré zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Obec má 
zriadené dve komisie:  

1. Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, správy obecného majetku, regionálnej 
politiky, výstavby a územného plánovania. Zoznam členov komisie: 
Z radov poslancov: Imrich Hopka, Jaroslav Jung 
Z radov občanov: JUDr. Tomáš Béreš 
 

      2.  Komisia kultúry, športu a školstva. Zoznam členov komisie: 
Z radov poslancov: Mária Lengyelfalusy, Mária Kanozsaiová, Bc. Roland Žok 
Z radov občanov:  Horváth Ervin 

 
Hlavný kontrolór: Mgr. Lívia Vörös  
 
Obecný úrad: zabezpečuje organizačné a  administratívne veci obecného 

zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených OZ 
V roku 2021 obec Nána zamestnávala 25 pracovníkov. 

 
Právne normy: obec sa riadi pri svojej činnosti viacerými právnymi normami. 
 Najvýznamnejšie z nich sú: 
 

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 
- Zákon č. 138/1991 Zb. o obecnom majetku v znení zmien a doplnkov 
- Zákon č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

zmien a doplnkov 
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

zmien a doplnkov 
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov 
- Všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré upravujú jednotlivé oblasti pôsobnosti 

obce 
- a ďalšími zákonmi, ktoré svojim obsahom upravujú činnosť obce. 

 
 
1.3   Informácia o účtovnej jednotke 
  

OBEC NÁNA sa nachádza pri ústí rieky Hrona a Dunaja, leží približne 2 km od 
Štúrova. Z regionálneho hľadiska patrí do okresu Nové Zámky v rámci Nitrianskeho kraja. 
Južnú hranicu tvorí samotné mesto Štúrovo. Zo severu susedí s obcou Kamenný Most, 
susednými obcami sú obec Obid a Mužla, za riekou Hron leží Kamenica nad Hronom.  
 Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1157, kde je spomínaná ako obec Ostrihomskej 
župy. Máme vlastnú zástavu s erbom bývalej šľachtickej rodiny Beszterovcov. Na erbe obce 
je zo spodného okraja zeleného štítu vyrastajúci strieborný kôň v zlatej zbroji so zlatou 
ohlávkou, s krkom prebodnutými pierkami, v ľavom hornom rohu štítu je strieborný strapec 
hrozna na zlatej stopke, čo symbolizuje poľnohospodársky charakter okolia. Zástava je 
zeleno-žlto-bielej farby.   
 V decembri 2010 bol obci Nána, darovacou zmluvou MV SR č. 08/1701/227/2010-Dz 
odovzdaný komplet bývalých kasární. Fyzické odovzdanie majetku sa uskutočnilo 
22.12.2010. Prevzatím majetku prešla všetka zodpovednosť a starostlivosť za majetok na 
obec Nánu.  
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Vlastnícke práva boli obci Nána povolené dňa 9. 3. 2011, ktorými sa obec Nána stáva 
výlučným vlastníkom všetkých nehnuteľností nachádzajúcich sa na LV č. 466:  
1. pozemky celkom o výmere 74 360 m2, všeobecná hodnota pozemkov je 560 674,40 €, 
2. stavby /drobné stavby, bytové a nebytové budovy, ploty, vonkajšie úpravy, iné stavby/, kde 
všeobecná hodnota všetkých stavieb je 2 787 857,63 €. K 31.12. 2018 je hodnota pozemkov 
o výmere 55 889 m2  530 371,14 € a hodnota stavieb 2 608 343,16 €.  

Dňa 31.1.2011 Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, uznesením č. 2, schválilo 
založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom Nána Invest, s.r.o., ktorá spravuje 
majetok obce, prenajíma hnuteľný a nehnuteľný majetok, poskytuje obslužné služby pri 
kultúrnych a spoločenských podujatiach, poskytuje ubytovacie služby, vykonáva 
sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby. Deň zápisu do obchodného 
registra je 
12. 4. 2011. Štatutárnym orgánom spoločnosti bol konateľ, Ing. Štefan Tornyosi. K 31. 12. 
2020 je konateľom spoločnosti Mgr. Tomáš Szalatnyai. Spoločníkmi je Obec Nána. Výška 
vkladu 5 000,- €. Dozorná rada k 31. 12. 2021: Michal Kohút, Ladislav Juhász, Jaroslav 
Jung. 
  Pretože správa a údržba nehnuteľnosti obce vedených na LV č. 466 by boli pre obec 
vysoko finančne a personálne náročné, vo veľkej miere zaťažujúce rozpočet obce, boli 
prenechané do nájmu obchodnej spoločnosti Nána Invest s. r. o., na základe nájomnej 
zmluvy  schválením uznesenia č. 12 z 30. 5. 2011 poslancami obecného zastupiteľstva.  
 Dňa 30.4.2012, uznesením č. 23/30042012, poslanci obecného zastupiteľstva 
schválili zvýšenie základného imania spoločnosti o sumu 51.500 €, spôsobom nepeňažného 
vkladu jediného spoločníka, ktorým je Obec Nána. Nepeňažný vklad do základného imania 
pozostáva z nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 466, vedenom Katastrálnym úradom Nitra, 
správa katastra Nové Zámky, pre katastrálne územie obce Nána, ako budova súp. č. 1152, 
kotolňa, postavená na parc. reg. „C“ KN č. 1169/8 o výmere 230 m2, ktorého hodnota bola 
určená znaleckým posudkom č. 20/2012, vypracovaným znalcom Ing. Jurajom Nagyom, dňa 
11.4.2012. 
   Dňa 29. 4. 2013 uznesením č. 31/29042013 poslanci obecného zastupiteľstva 
jednohlasne, za prítomnosti všetkých poslancov, schválili predaj prevádzkovej budovy č. 19, 
6 ks garáží a pozemky o výmere 4019 m2 priamym predajom, z dôvodu osobitného zreteľa, 
ktorý spočíva v skutočnosti, že nehnuteľnosti, ktoré obec predáva spoločnosti I.T.Concordia 
s.r.o. zhodnotila spoločnosť investíciou vo výške 50 tis. €. 
 Dňa 26. 9. 2017 uznesením č. 29/26092017 poslanci obecného zastupiteľstva 
schválili zvýšenie základného imania spoločnosti formou prevedenia nehnuteľnosti vedených 
na LV č. 466, ktorých vlastníkom je obec Nána v podiele 1/1 na spoločnosť Nána Invest, 
s.r.o.  

Dňa 1. 4. 2019 uznesením č. 4/01042019 poslanci obecného zastupiteľstva schválili   
a) nepeňažný vklad nehnuteľného majetku Obce Nána do základného imania spoločnosti 
Nána Invest, s.r.o., so sídlom 1. Mája 6, 943 60 Nána, IČO: 46 121 617, zapísanej 
v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sro vo vložke č. 28806/N v súlade 
s ustanoveniami § 59, § 142 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ďalej 
v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 5 a § 9 ods .2 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v prospech Obce Nána, spoluvlastnícky podiel 1/1, ktorá sa započítava na vklad 
spoločníka do základného imania spoločnosti Nána Invest, s.r.o. v hodnote 2.520.000,- EUR 
na základe znaleckého posudku č. 12/2019 zo dňa 8.3.2019, vypracovaným znalcom Ing. 
Alica Bartúnková, so sídlom Hlavná č. 29, 946 38 Virt, znalkyňou v odbore Stavebníctvo, 
odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 910160, týkajúcich sa nasl. 
nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 466, k.ú. Nána, obec Nána, okres Nové 
Zámky, vedených Katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky. 
b) zvýšenie základného imania spoločnosti Nána Invest, s.r.o., so sídlom 1. Mája 6, 943 60 
Nána, IČO: 46 121 617, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sro 
vo vložke č. 28806/N z hodnoty 56.500,- EUR o hodnotu nepeňažného vkladu 2.520.000,- 
EUR stanovenú znaleckým posudkom č. 12/2019 zo dňa 8.3.2019, vypracovaným znalcom 
Ing. Alica Bartúnková, so sídlom Hlavná č. 29, 946 38 Virt, znalkyňou v odbore Stavebníctvo, 



 

6 

odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 910160 na hodnotu 
2.576.500,- EUR.  
   
1.4   Dôvod zostavenia záverečného účtu 
 

Povinnosť zostaviť „Záverečný účet“ je pre obec stanovená Zákonom č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. Záverečný 
účet bol zostavený v súlade s § 16 tohto zákona. 
  
 
 
       
2. Záverečný účet 
  
  
2.1   Údaje o plnení rozpočtu obce 

 
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 

rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom 
rozpočtovom roku, je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s 
kalendárnym rokom, vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a 
výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - 
podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území 
vyplývajúce pre obec zo zákonov a z iných všeobecne záväzných predpisov, zo všeobecne 
záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv. Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu 
a k rozpočtom iných obcí. Rozpočet príjmov a výdavkov sa vnútorne člení na časť, ktorá 
obsahuje bežné príjmy a bežné  výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“) a na časť, ktorá 
obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“). Súčasťou 
rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z mimorozpočtových 
peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozpočtové 
výdavky obce na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní zahŕňajú výdavky za spracované 
mzdy za obdobie december 2020 až november 2021  t.j. rozpočtové výdavky v 01 – 12/2021. 

Obec v roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celkový rozpočet obce na rok 2021 bol 
zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet bol zostavený 
ako prebytkový. 

 Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020, uznesením č.: 
12/10122020 

      Zmeny rozpočtu boli schválené dňa: 
- 28.06.2021, uznesením č. 14/28062021  
- 20.09.2021, uznesením č. 15/20092021 

 
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný: /viď tabuľku v bode 2.2/ 
  
 
 
2.2   Bilancia príjmov a výdavkov  
  
 Plnenie príjmov časti rozpočtu bolo zabezpečené daňou z príjmov fyzických osôb 
poukazovanej samospráve, daňami z nehnuteľnosti, miestnymi poplatkami a nedaňovými 
príjmami, administratívnymi a inými poplatkami.  
      Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu: v priebehu roku 2021 obec Nána bola schopná 
splácať svoje záväzky v lehote splatnosti.  



 

7 

      Finančný tok obce bol v súlade s príjmovou i výdavkovou časťou rozpočtu. 
 
Členenie rozpočtu obce Nána v roku 2021 v €: 
 

Druh Názov Schválený Upravený Čerpanie 
Pln 
% 

            

Príjmy           

*1 1-bežný rozpočet 704 825,00 821 301,00 792 187,40 96 

*2 2-kapitálový rozpočet 0 587 067,00 587 067,46 100 

*3 3-finančné operácie 40 400,00 190 534,00  153 049,82 80 

Spolu   745 225,00 1 598 902,00 1 532 304,68 96 

            

Výdaje           

*1 1-bežný rozpočet 676 950,00 783 816,00 631 036,32 81 

*2 2-kapitálový rozpočet 27 500,00 402 658,00 306 879,84 76 

*3 3-finančné operácie 35 400 37 355,00 43 880,09 117 

Spolu   739 850,00 1 223 829,00 981 796,25 80 

 
 Na základe opatrení min. financií SR  ktorými sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia 

je rozpočet obce aj v roku 2021 členený podľa zdrojov financovania /krytia/. V roku 2021 boli 
nasledovné zdroje financovania rozpočtu:  

 

Druh Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie 
Pln 
% 

              

Príjmy             

1   1-bežný rozpočet         

  111 Zo štátneho rozpočtu 88 427,00 122 266,00 121 051,78 99 

  41 
Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC 
(miest.dane...) 591 398,00 674 882,00 646 982,33 96 

  45 
Vlast.zdroje - dotácie poskytnuté zo 
štát.fondu 18 000,00 16 912,00 16 911,82 100 

  72f Z úhrad stravy 7 000,00 7 241,00 7 241,47 100 

*1   1-bežný rozpočet 704 825,00 821 301,00 792 187,40 96 

2   2-kapitálový rozpočet         

  131J - zo štátneho rozpočtu z r. 2019 0,00 205 930,00 205 930,00 100 

  3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 0,00 30 302,00 30 302,32 100 

  3AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja 0,00 3 528,00 3 528,14 100 

  45 
Vlast.zdroje - dotácie poskytnuté zo 
štát.fondu 0,00 347 307,00 347 307,00 100 

*2   2-kapitálový rozpočet 0,00 587 067,00 587 067,46 100 

3   3-finančné operácie         

  131K - zo štátneho rozpočtu z r. 2020 0,00 8 944,00 8 944,00 100 

  41 
Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC 
(miest.dane...) 5 000,00 5 000,00 0,00 0 

  46 
Vlastné zdroje - iné zdroje vyššie 
neuvedené 35 400,00 130 961,00 89 476,81 68 

  52 Bankové úvery bez štátnej záruky 0,00 45 000,00 45 000,00 100 

  71 Iné zdroje 0,00 0,00 9 000,00   

  72f Z úhrad stravy 0,00 629,00 629,01 100 

*3   3-finančné operácie 40 400,00 190 534,00 153 049,82 80 

Spolu     745 225,00 
1 598 

902,00 
1 532 

304,68 96 
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Výdaje             

1   1-bežný rozpočet         

  111 Zo štátneho rozpočtu 88 427,00 122 263,00 116 826,70 96 

  131K - zo štátneho rozpočtu z r. 2020 0,00 8 944,00 8 944,28 100 

  41 
Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC 
(miest.dane...) 563 523,00 628 456,00 480 827,34 77 

  45 
Vlast.zdroje - dotácie poskytnuté zo 
štát.fondu 18 000,00 16 912,00 16 911,82 100 

  72f Z úhrad stravy 7 000,00 7 241,00 7 526,18 104 

*1   1-bežný rozpočet 676 950,00 783 816,00 631 036,32 81 

2   2-kapitálový rozpočet         

  131J - zo štátneho rozpočtu z r. 2019 0,00 205 930,00 205 930,00 100 

  3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 0,00 10 465,00 10 465,20 100 

  3AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja 0,00 1 231,00 1 231,20 100 

  41 
Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC 
(miest.dane...) 27 500,00 44 551,00 35 256,72 79 

  46 
Vlastné zdroje - iné zdroje vyššie 
neuvedené 0,00 95 481,00 53 996,72 57 

  52 Bankové úvery bez štátnej záruky 0,00 45 000,00 0,00 0 

*2   2-kapitálový rozpočet 27 500,00 402 658,00 306 879,84 76 

3   3-finančné operácie         

  41 
Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC 
(miest.dane...) 0,00 1 875,00 1 500,00 80 

  46 
Vlastné zdroje - iné zdroje vyššie 
neuvedené 35 400,00 35 480,00 35 480,09 100 

  71 Iné zdroje 0,00 0,00 6 900,00   

*3   3-finančné operácie 35 400,00 37 355,00 43 880,09 117 

Spolu     739 850,00 
1 223 

829,00 981 796,25 80 

 
 
 
Výška príjmov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 

19. 
 

111 – zdroj financovania štátny rozpočet 
Zo štátneho rozpočtu je financovaný prenesený výkon štátnej správy na úsekoch: 

Krajský stavebný úrad Nitra: stavebný poriadok, Obvodný úrad Nitra, odbor školstva: 
základná škola, vzdelávacie poukazy, materská škola. Zároveň obecnému úradu v Náne 
bola poskytnutá dotácia z Úradu práce soc. vecí a rod. Nové Zámky na stravovanie detí. 
Obvodný úrad životného prostredia Nitra: ochrana životného prostredia, Min. vnútra SR 
prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov i registra adries a na 
sčítanie obyvateľov, domov a bytov. S Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 
Dohoda o aktivačnej činnosti v rámci projektu “Pomôž svojej obci“.  

 
131J – zdroj financovania štátny rozpočet z r. 2019 

V roku 2019 bola podpísaná zmluva Ministerstvom dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky, zmulva č. 0085-PRB2019, zo dňa 10.7.2019, oznámilo 
poskytnutie kapitálového transferu vo výške 205 930,00 € na poskytnutie výstavby 
Bytového domu II. Hviezdoslavova 131C. Zostatok nevyčerpaných finančných 

prostriedkov na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu z r. 2019 na výstavbu 11 byt. 
jednotiek Bytovky II. na Hviezdoslavova 131 C vo výške 205.930,00 €. 
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131K – zdroj financovania štátny rozpočet z r. 2020 
Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov na bežné výdavky zo štátneho 

rozpočtu z r. 2020 na výpočtovú techniku a všeobecný materiál v školstve vo výške 4 853,28 
€ a na odmeny pre zamestnancov obce Nána na sčítanie obyvateľov vo výške 1 945,40 €.   

 
 3AA1 – zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja 
 3AA2 – zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja spolufinanc. so ŠR 
 Na základe zmluvy č.:Z311071T087 zo dňa: 6.3.2019 Zmluva o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku v roku 2021 nabehli vo výške 11.696,00 € „Wifi pre 
Teba“ medzi Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Úradom 
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ako poskytovateľovi 
a Obcou Nána ako prijímateľovi, obec realizovala bezplatné wifi siete v obci Nána so 
systémom financovania: spolufinancovaným fondom Európsky fond regionálneho rozvoja vo 
výške 95% a 5% z vlastných zdrojov.   
 
 

41 -  vlastné zdroje obce 
Vlastnými zdrojmi financovania obce v roku 2021 boli príjmy z miestnych daní 

a poplatkov, úrokov z účtov finančného hospodárenia, prenajatých nehnuteľností, podiely 
z výnosov dane fyzických a právnických osôb.  
 
Najväčšími príjmami obce v roku 2021 boli napr.: 
 

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve, ktorý je 
rozpočtovým príjmom obce. Táto daň je podstatnou časťou skutočných bežných príjmov 
obce.  
V roku 2021 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 
COVID – 19. Pre Obec Nánu predstavoval tento príjem čiastku: 399.231,61 €, čo je 
o 5 014,78 € menej ako v r. 2020.  Sú v nej započítané, okrem iného i finančné prostriedky 
na výkon originálnych kompetencií v oblasti školstva a sociálnej oblasti. 

Daň z nehnuteľnosti: Podľa evidovaných daňových priznaní bol celkový predpis dane 
z nehnuteľnosti za r. 2021 vo výške 90 987,80 €, čo predstavuje úbytok oproti roku 2020 
o 5 612,84 €, kvôli zmene sadzby v roku 2021 pre stavby na ostatné podnikateľské činnosti. 
Z dane z nehnuteľnosti za rok 2021 a nedoplatkov za predchádzajúce roky bol príjem z dane 
z nehnuteľnosti v hodnote 87 288,18 €, čo predstavuje úbytok o 9 602,86 € oproti roku 2020. 
Celková výška nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti je za všetkých daňových dlžníkov za rok 
2021 i predchádzajúce roky spolu: 16 079,93 €.    

Daň za užívanie verejného priestranstva: Predpis dane v roku 2021 bol 514,15 €, 
týkajúci sa užívania verejného priestranstva v obci. V roku 2021 bol príjem za užívanie 
verejného priestranstva za r. 2021 vo výške 514,15 €. Celková výška nedoplatkov za 
užívanie verejného priestranstva z predchádzajúcich rokov je  spolu: 19 098,13 €.    

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: Predpis poplatku v roku 
2021 bol vo výške 12 961,71 €, čo prestavuje úbytok oproti roku 2020 o 22 651,32  €. Z tohto 
poplatku za rok 2021 a za predchádzajúce roky bolo uhradených 17 534,33 €, čo je 
o 17 013,84 € menej oproti predchádzajúcemu roku. V roku 2021 bola zmena pri 
komunálnych odpadov, obec prešla na množstvový zber. Obec doteraz vyrúbil poplatok za 
KO rozhodnutím, a od r.2021 obyvatelia platia na základe skutočne vyvezeného množstva 
odpadu. Celková výška nedoplatkov za rok  2021 a predchádzajúce roky je 336,24 €.  

 
Značným príjmom obce je i príjem z prenajatých budov a pozemkov. V roku 2021 

predstavoval tento príjem čiastku 47 420,10 €, čo je menej oproti predchádzajúcemu roku 
3 121,58 €. Najvyššou čiastkou je nájomné z prenajatých bytov: 36 096,00 € a nájomné za 
užívanie pozemkov Ekoreál s .r. o. Žiar nad Hronom: 13 277,57 €. Obec Nána viedla 
a naďalej vedie značnú pohľadávku  z predchádzajúcich rokov voči spoločnosti Nána Invest 
s.r.o, ktorá je dcérskou účtovnou jednotkou. Z pohľadávky týkajúcej sa nájmu za celý areál 
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za obdobie rokov 2012 a 2013 bola vystavená faktúra vo výške 117 266,05 €, počiatočný 
stav zostatku pohľadávky bola 105 821,08 EUR a v roku 2021 spoločnosť uhradila 42 126,60 
€, zostatok pohľadávky k 31. 12. 2021 je 63 694,48 €.  

 Všetky bežné príjmy boli použité na režijné výdavky, príspevky, mzdy a odvody z 
vyplatených  miezd pracovníkom obecného úradu, materskej školy, školskej jedálne, 
školského klubu, na kultúrnu, ekonomickú a sociálnu činnosť obce, splátky úverov a úrokov 
z nich, odvoz a uloženie odpadu, ochrana životného prostredia. Na celkovú cenu práce 
pracovníkov okrem základnej školy, ktorá je financovaná zo štátneho rozpočtu, boli 
vynaložené finančné prostriedky vo výške: 275 328,38 €, splátky úverov: Prima Banka 
Slovensko 1 500,00 € a úrokov z úveru: 1 843,86 €, Štátny fond rozvoja bývania vo výške 
6 315,55 € na úroky z úveru, na spotrebu energií /el. energia, plyn, vodné a stočné, poštové 
a telekomunikačné služby/: 30 697,65 €. 

Na kapitálové výdavky: napojenie kanalizácie budovy školstva, prípravnú a projektovú 
dokumentáciu, výstavby a rekonštrukcie celkom vo výške 35 256,72 € zo zdroja č. 41. 
Podrobné čerpanie kapitálových výdavkov je v tabuľke č. 2. 

  
 
45 – zdroj Štátny environmenáltny fond  
Bežný príjem a výdavok: Poplatok za uloženie odpadu: Na základe zmeny zákona 

o odpadoch Obec Nána prijala v r. 2021 poplatok za uloženie odpadu od Environmentálneho 
fondu vo výške 16 911,82 €, ktorý bol použitý na odvoz a uloženie odpadu. Oproti 
predchádzajúcim rokom, je tento príjem z poplatku nižší o 14 878,40 €.   

Kapitálové príjmy: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, listom č. 
E2232/L7-28/21, zo dňa 29.11. 2021 oznámilo poskytnutie kapitálového transferu vo výške 
347 307 € na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na „Zvýšenie 
energetickej účinnosti budovy MŠ a ZŠ v Náne s možnosťou čerpania do 30.8.2022.  

  
 
46 – iné zdroje /použitie peňažného fondu/ 
Min. financií SR vypracovalo pre obce informáciu o použití kódov zdrojov 

financovania pre obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. V roku 2021 
obec použila zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov na splátku istín 
prijatých úverov z predchádzajúcich rokov /viď tab. č. 4 – finančné operácie/.  

 
52 – bankové úvery bez štátnej záruky 
Úver bol poskytnutý Prima bankou Slovensko vo výške  45.000 € v roku 2021. 

Zábezpeka úveru formou vlastnej biankozmenky a poukazovaním podielových daní, dane 
z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov na účet obce, ktorý je vedený v uvedenej banke. 

 
 71 – Iné zdroje /nenávratné príspevky, dary a granty/ 
 V rámci mimorozpočtových zdrojov obec Nána prijala zábezpeky na rekonštrukciu 
kultúrneho domu a na nájomné v bytovom dome.  
 
   
  72f – Z úhrad stravy 

V rámci mimorozpočtových prostriedkov obec tiež prijala finančné prostriedky od 
rodičov žiakov základnej a materskej školy na nákup potravín pre deti stravujúce sa 
v školskej jedálni pri materskej škole vo výške  7 241,47 €.  
   
 
 
        
 
2. čerpanie kapitálového rozpočtu v eurách: 
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Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie 
Pln 
% 

                  

Príjmy                 

2       2-kapitálový rozpočet         

    322001 131J Kapit.transfer Bytovka II 0,00 205 930 205 930,00 100 

    322001 3AA1 
Rekonštr. kult. domu  dotácia Eur.fond reg. 
rozvoj 0,00 19 837 19 837,12 100 

    322001 3AA2 Rekonštrukcia kult. domu  dotácia ŠR 0,00 2 297 2 296,94 100 

    322002 3AA1 Environ.fond WIFI pre Teba 0,00 10 465 10 465,20 100 

    322002 3AA2 Environ.fond WIFI pre Teba 0,00 1 231 1 231,20 100 

    322002 45 Envir.fond"Zvýšenie energ.budovy MŠ a ZŠ 0,00 347 307 347 307,00 100 

*2       2-kapitálový rozpočet 0,00 587 067 587 067,46 100 

Spolu         0,00 587 067 587 067,46 100 

                  

Výdaje                 

2       2-kapitálový rozpočet         

  01.1.1 721006 3AA1 Wifi pre Teba 0,00 10 465 10 465,20 100 

  01.1.1 721006 3AA2 Wifi pre Teba 0,00 1 231 1 231,20 100 

  05.3.0 714001 46 Mulčovač STARK 0,00 2 770 2 769,60 100 

  06.2.0 713006 41 Bezplatné Wifi siete v obci Nána 0,00 616 615,60 100 

  06.2.0 716 41 Výstavba Trafo stanice 0,00 2 188 2 187,90 100 

  06.2.0 717001 131J Dotácia MF SR výstavba BD II 0,00 205 930 205 930,00 100 

  06.2.0 717001 41 invest. výstavba - trafostanica pre BD 0,00 5 153 5 063,22 98 

  06.2.0 717001 41 Verejné osvetlenie 0,00 1 168 1 167,77 100 

  06.2.0 717001 41 invest. výstavba - urnová stena 7 500,00 2 856 0,00 0 

  06.2.0 717001 41 výstavba BD II 0,00 138 137,45 100 

  06.2.0 717001 46 Trafostanica-Realizácia nových stavieb 0,00 4 857 4 857,00 100 

  06.2.0 717001 46 vŕtanie studne Byt.I. 0,00 3 149 3 148,45 100 

  06.2.0 717001 46 vŕtanie studne Byt.II. 0,00 3 149 3 148,45 100 

  06.2.0 717001 46 invest. výstavba - urnová stena - rez. fond 0,00 40 859 0,00 0 

  06.2.0 717001 46 Výstavba BD II  rez. fondI 0,00 1 513 1 512,82 100 

  06.2.0 717001 46 úver ŠFRB -  výstavba BD II 0,00 20 961 20 960,70 100 

  06.2.0 717003 41 kanalizácia obecného majetku 7 500,00 7 500 4 816,00 64 

  06.2.0 717003 46 kanalizácia obecného majetku 0,00 623 0,00 0 

  07.6.0 716 41 Prípravná a projektová dokumentácia 0,00 372 372,00 100 

  08.4.0 717003 41 Cintorín -  rozšírenie 12 500,00 7 864 4 200,00 53 

  08.4.0 717003 52 Cintorín -  rozšírenie , čerpanie úveru 0,00 45 000 0,00 0 

  09.1.1.1 716 46 PD výroba tepla z obnov. zdrojov MŠ 0,00 6 720 6 720,00 100 

  09.1.1.1 717002 41 napojenie kanallizácie budova školstva 0,00 14 966 14 966,02 100 

  09.6.0 713004 41 Nákup gastrozariadenie ŠJ 0,00 1 730 1 730,76 100 

  10.4.0 717001 46 detské jasla-výstavba 0,00 10 880 10 879,70 100 

*2       2-kapitálový rozpočet 27 500,00 402 658 306 879,84 76 

Spolu         27 500,00 402 658 306 879,84 76 

 
3. prijaté transfery zo štátneho rozpočtu a od ostatných subjektov v eurách: 
 

Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie 
Pln 
% 

                

Príjmy               

1     1-bežný rozpočet         

  312001 111 UPSVAR - § 54 - Pomôž svojej obci 0,0 173,0 172,70 100 
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  312001 111 trans. register adries 99,0 99,0 0,00 0 

  312001 111 školske potreby 60,0 60,0 0,00 0 

  312001 111 materska škola - transfer zo ŠR 1 700,0 3 155,0 3 155,00 100 

  312002 45 Zo štátneho účelového fondu 18 000,0 16 912,0 16 911,82 100 

  312012 111 ZS s VJM 77 000,0 72 774,0 72 774,00 100 

  312012 111 stravovanie deti UPSVR 6 722,0 6 722,0 5 667,60 84 

  312012 111 ZŠ Učebnice dotácia 0,0 740,0 740,00 100 

  312012 111 ZS s VJM - soc. 106,0 0,0 0,00   

  312012 111 SODB 2021 0,0 3 719,0 3 718,88 100 

  312012 111 COVID 19 0,0 30 595,0 30 595,00 100 

  312012 111 Vzdelávacie poukazy 740,0 2 010,0 2 010,00 100 

  312012 111 stav.agenda, živ. prostr. 1 600,0 1 768,0 1 767,50 100 

  312012 111 Hlásenie pobytu 400,0 451,0 451,10 100 

*1     1-bežný rozpočet 106 427,0 139 178,0 137 963,60 99 

2     2-kapitálový rozpočet         

  322001 131J Kapit.transfer Bytovka II 0,0 205 930,0 205 930,00 100 

  322001 3AA1 
Rekonštr. kult. domu  dotácia 
Eur.fond reg. rozvoj 0,0 19 837,0 19 837,12 100 

  322001 3AA2 Rekonštrukcia kult. domu  dotácia ŠR 0,0 2 297,0 2 296,94 100 

  322002 3AA1 Environ.fond WIFI pre Teba 0,0 10 465,0 10 465,20 100 

  322002 3AA2 Environ.fond WIFI pre Teba 0,0 1 231,0 1 231,20 100 

  322002 45 
Envir.fond"Zvýšenie energ.budovy 
MŠ a ZŠ 0,0 347 307,0 347 307,00 100 

*2     2-kapitálový rozpočet 0,0 587 067,0 587 067,46 100 

Spolu       106 427,0 726 245,0 725 031,06 100 

 
 
Poznámka: V rámci výdavkovej časti rozpočtu boli prijaté bežné transfery použité na bežné 
výdavky, a to na celkovú cenu práce, energie, materiál a služby. Kapitálový transfer bol 
použitý na zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu so systémom  
financovania:  pred financovanie a refundácia nákladov vo výške 85 % prostriedky EFRR, 10 
% prostriedky  ŠR, 5% vlastné prostriedky, dokončenie 11 byt.jednotiek Bytovka II. a bolo 
pouité a realizované bezplatné siete Wifi pre teba. 
 

Základná škola s VJM-Alapiskola Nána je malotriednou základnou školou bez právnej 
subjektivity. Na škole sa vzdeláva 23 žiakov v dvoch triedach a 2 žiaci sú zapísaní v škole, 
pretože žijú so svojimi rodičmi v zahraničí. Na škole pracuje jedno oddelenie ŠKD. 
Vyučovanie je zabezpečené v dvoch triedach v spoločnej budove s materskou školou. Na 
vyučovanie informatickej výchovy je usporiadaná počítačová učebňa a pre ŠKD detský kútik. 
Pri škole je viacúčelové ihrisko a v budove bývalej ZŠ je zariadená miestnosť pre vyučovanie 
telesnej výchovy. Priestorové podmienky a zariadenie zabezpečuje obec.  

Na škole pracuje 5 pedagogických pracovníkov, z toho 1 riaditeľ, 1 triedna učiteľka, 1 
učiteľka anglického jazyka, náboženskú výchovu vyučuje 1 katechétka, v odd. ŠKD pracuje 1 
vychovávateľka. Pedagogickí zamestnanci spĺňajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť. 

     Škola zabezpečuje kvalitný výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom ktorého 
pripravuje žiakov na ďalšie štúdium, vytvára podmienky pre výchovu a vzdelávanie pre 
žiakov zo všetkých sociálnych skupín, zameriava sa na rozvoj športových aktivít, posilňuje 
vyučovanie cudzieho jazyka ako i komunikačné kompetencie a vytvára čo najlepšie 
podmienky pre vyučovanie cudzieho jazyka. V r. 2021  sa zúčastnili v rôznych súťažiach:  

 - prednes poézie a prózy v Komárne, 
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 - jazyková súťaž v Maďarsku, 
 - výtvarná súťaž v Štúrove, v Košiciach, v Komárne, 
 - matematická súťaž,/Pytagoriáda/ 
  -kreatívna súťaž v Budapešti. 

Organizovali plavecký výcvik pre 3. a 4.ročník. Pravidelne sa píšu články do 
miestnych novín s názvom „List obce Nána“. Obdobie pandémie Covid 19 ovplyvnilo 
 vyučovanie v minulom roku. V mesiacoch január, február, marec, apríl  prebiehalo 
vyučovanie dištančným spôsobom.  

Základná škola venuje veľký dôraz na spoluprácu s rodičmi, miestnymi organizáciami, 
na utváranie dobrých vzťahov, poskytovanie odbornej metodickej pomoci, účasť na 
kultúrnych vystúpeniach, hoci tieto boli v r. 2021 v obmedzenom režime.   

  V roku 2021 prijala obec normatívne finančné prostriedky na výchovno-vzdelávací 
proces v základnej škole vo výške 72.774  €, z ktorých čerpala na mzdy a poistné 57.549 € 
a na ostatnú prevádzku školy 17.152 €. Nenormatívne finančné prostriedky: vzdelávacie 
poukazy: 710 €, príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ 3.155 €, príspevok na učebnice 
740€, a príspevok na špecifiká 1.300 €. 

Samospráva obce Nána zabezpečila z vlastného rozpočtu aj prevádzku školského 
klubu a školského stravovania, kde poskytuje príspevok 1 € na jedného žiaka.  

Základná škola venuje veľký dôraz i na využívanie voľného času žiakov. Týždenne 
zabezpečuje krúžok výpočtovej techniky, anglického jazyka a telesnej výchovy. Spolupráca 
pedagógov s rodičmi je na dobrej úrovni.  

 V roku 2021 Materskú školu  - Óvoda v Náne navštevovalo celkom 38 žiakov. 
Z príspevku na ich výchovu a vzdelávanie sme zabezpečili vzdelávací materiál a učebné 
pomôcky. Priebežne dopĺňame detskú i učiteľskú knižnicu, zabezpečujeme spotrebný 
a výtvarný materiál pre plynulú výchovno – vzdelávaciu činnosť. S ohľadom na pandemické 
opatrenia sa aktivity materskej školy uskutočňovali iba v rámci tried a bez prítomnosti rodičov 
– veľkonočné a vianočné tvorivé dielne, rozlúčka s predškolákmi, školský výlet, Týždeň 
zdravia, Deň jablka, na ktoré sme zabezpečili výtvarný materiál a ostatné potreby.  
 
 
4. Finančné operácie: 
 

Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie 
Pln 
% 

                  

Príjmy                 

3       3-finančné operácie         

    411006 41 Vratka pôž. NI 5 000 5 000 0,00 0 

    453 131K Zostatok prostri. ZŠ z r. 2020 0 4 853 4 853,28 100 

    453 131K 
SODB - Prostriedky z predchádzajúcich 
rokov 0 1 945 1 945,40 100 

    453 131K 
Vratka stravy - Prostriedky z predchád. 
rokov 0 2 146 2 145,32 100 

    453 72f Prostriedky z predchádzajúcich rokov 0 629 629,01 100 

    454001 46 Z rezervného fondu obce 35 400 35 400 33 391,01 94 

    454001 46 zostatok z predch. rokov 0 74 600 35 125,10 47 

    456002 71 Prijatá zábezpeka 0 0 9 000,00   

    513002 52 Úver Dlhodobé- Cintorín 0 45 000 45 000,00 100 
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    514002 46 Úver z ŠFRB výstavba bytovky II 0 20 961 20 960,70 100 

*3       3-finančné operácie 40 400 190 534 153 049,82 80 

Spolu         40 400 190 534 153 049,82 80 

                  

Výdaje                 

3       3-finančné operácie         

  01.7.0 821005 41 Splátka istiny úver III.-Cintorín 0 1 875 1 500,00 80 

  01.7.0 821005 46 Splátka istiny úver Hviezd.ul. 16 596 16 596 16 596,00 100 

  01.7.0 821005 46 splátka istiny - infraštruktúra 4 668 4 668 4 668,00 100 

  01.7.0 821007 46 splátka istiny zo ŠFRB 7 792 7 872 7 871,81 100 

  01.7.0 821007 46 splátka istiny zo ŠFRB výstavba BD II 6 344 6 344 6 344,28 100 

  06.2.0 819002 71 V ratka zábezpeky 0 0 900,00   

  06.2.0 819002 71 V ratka zábezpeky kult. dom 0 0 6 000,00   

*3       3-finančné operácie 35 400 37 355 43 880,09 117 

Spolu         35 400 37 355 43 880,09 117 

 
 

Príjmové finančné operácie: Zostatok finančných prostriedkov rezervného fondu 
z predchádzajúcich rokov spolu: 68 516,11 €, prijatá  zábezpeka  na nájom v bytovom dome 
9 000,00 €, zostatok stravného z predchádzajúcich rokov v školskej jedálni 392,10 €, úver zo 
ŠFRB na výstavbu 11 bytových jednotiek v obci vo výške 20 960,70 €, úver z Prima Banky 
vo výške 45 000 €. 

Výdavkové finančné operácie: splátka istiny z úverov: ul. Hviezdoslavova  vo výške 
16 596,00 €, výstavba infraštruktúry pri bytovom dome vo výške  4 668,00 €, splátka istiny 
z úverov: Cintorín vo výške 1 500,00 €  a výstavba bytovky splátka poskytnutého úveru I. zo 
ŠFRB 7 871,81 € a splátka istiny z poskytnutého úveru č. II. zo ŠFRB na výstavbu bytového 
domu vo výške 6 344,28 € a vrátenie zábezpek na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 
6 000 € a vratka zábezpek bytového domu vo výške 900,00 €. 

Podrobné údaje o plnení rozpočtu obce Nána podľa rozpočtovej klasifikácie je 
obsiahnuté vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu obce č. FIN 1-04.  
 
 
2.3   Finančné usporiadanie obce za rok 2021 
 
 Podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31,  ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne 
fondy, príspevkové organizácie, obce  a VÚC v znení neskorších predpisov sa prevod 
zúčtovania príjmov a výdavkov za rok 2021 zisťuje ako rozdiel prijatých rozpočtových príjmov 
a vydaných rozpočtových výdavkov.  
 
         V zmysle § 16 ods. 8 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v znení neskorších predpisov Obec Nána vykazuje nasledovný výsledok hospodárenia:    
 
Hospodárenie obce Nána za rok 2021: 
 

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách finančné operácie sú súčasťou 
rozpočtu obce, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. 

 
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce zistený podľa ustanovenia § 2 písm.b/ 

a c/ a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. bez zahrnutia finančných operácií do príjmov 
a výdavkov rozpočtu obce:  
        prijatých vo výške:                153 049,82 EUR  
        splátok vo výške:                    43 880,09 EUR 
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Rozpočet plnenie Príjmy Výdavky Rozdiel 
Prebytok/ 
schodok 

Bežny rozpočet 792 187,40 631 036,32 161 151,08   

Kapitálový rozpočet 587 067,46 306 879,84 280 187,62   

BR + KR 1 379 254,86 937 916,16 441 338,70 441 338,70 

Vylúčenie z prebytku:         

Nevyčerpané bežné výdavky zo ŠR - ZŠ -1 467,00   -1 467,00   

Nevyčerpané bežné výdavky zo ŠR - školsé 
stravovanie -2 755,10   -2 755,10   

Prostriedky z fondu opráv BD I. zostatok tvorby 
2021 -1 486,62   -1 486,62   

Prostriedky z fondu opráv BD II. zostatok tvorby 
2021 -572,28   -572,28   

Nevyčerpané prostriedky stravovanie -392,10   -392,10   

Nevyčerpané kapitálové príjmy dotácia na rekonšt. 
Zš a mš -347 307,00   -347 307,00   

Vylúčenie z prebytku spolu: -353 980,10 0,00 -353 980,10 -353 980,10 

Upravený prebytok/schodok bežného a 
kapitálového rozpočtu 1 025 274,76 937 916,16 87 358,60 87 358,60 

Finančné operácie 153 049,82 43 880,09 109 169,73 109 169,73 

 
Rozdiel medzi: a) bežnými a kapitálovými príjmami rozpočtu:             1 379 254,86 EUR 
                         b) bežnými a kapitálovými výdavkami  rozpočtu:           937 916,16 EUR 
je prebytok vo výške 441 338,70 EUR. 
 

 
         Prebytok rozpočtu v sume 441 338,70 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 z.n.p., je zdrojom rezervného fondu.  
 
          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 z.n.p. sa na 
účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 
písm. a) a b) citovaného zákona, z toho prebytku vylučujú: 

 
a)  nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v pred -
chádzajúcom  rozpočtovom roku 
-  na prenesený výkon v oblasti školstva v sume  1 467,00 €, ktoré je možné použiť 
v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
-  na sčítanie občanov, bytov a domov: 0 EUR 
 
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté  
v sume 0 EUR, a to na : 

 
 c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18         
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.  
Byt. I. z tvorby v r. 2021 v sume 1 486,62 EUR /fond 2021: tvorba 2 978,17 EUR, čerpanie  
1 491,55 EUR/, Byt. II. z tvorby v r. 2021 v sume 572,28 EUR /fond 2021: tvorba 2 829,70 
EUR, čerpanie 2 257,42 EUR/,  
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d) nevyčerpané prostriedky z účtu školského stravovania na stravné  v zmysle zákona č. 
544/2010 Z. z. o dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 
v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov v sume  2 755,10 EUR, 

 
e) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140 
141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v sume 392,10 EUR 
 
f) prijatá zábezpeka na účet školského stravovania 0 EUR, na rekonštrukciu kultúrneho 
domu: 0 EUR 
 

     g) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od podnikateľského subjektu podľa 
ustanovenia  § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 
500 EUR, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 
zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
h)  nevyčerpané prostriedky z kapitálových príjmov Environmentálneho fondu na „Zvýšenie 
energetickej účinnosti budovy MŠ a ZŠ“ na rekonštrukciu budovy zš a mš vo výške 
347 307,00 EUR. 
 
     Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2014 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v sume 143 428,23 EUR navrhujeme použiť na tvorbu 
rezervného fondu.  
      Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo 
výške  143 428,23 EUR a tvorbu fondu opráv bytového domu vo výške 0 EUR.  
 
            
2.4   Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 
 
A K T Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 KZ  k  31.12.2021 

Majetok spolu 5 984 837,74 6 819 471,23 

Neobežný majetok spolu 5 742 585,33 6 089 551,71 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 3 184 960,56 3 509 801,94 

Dlhodobý finančný majetok 2 557 624,77 2 579 749,77 

Obežný majetok spolu 218 804,58 706 811,40 

z toho :   

Zásoby 1 803,88 8 886,42 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky 50 547,49 58 849,80 

Finančné účty 166 178,85 639 075,18 
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlhodobé   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krátkodobé   

Časové rozlíšenie 23 722,19 23 108,12 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2021 KZ  k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 5 984 837,74 6 819 471,23 

Vlastné imanie  3 543 439,08 3 697 146,47 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  -10 497,34 -10 497,34 

Fondy   

Výsledok hospodárenia  3 553 936,42 3 707 643,81 

Záväzky 1 038 164,54 1 190 323,56 

z toho :   

Rezervy  1 800,00 1 800,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé záväzky 605 279,83 619 552,56 

Krátkodobé záväzky 300 822,71 416 473,00 

Bankové úvery a výpomoci 130 262,00 152 498,00 

Časové rozlíšenie 1 403 234,12 1 932 001,20 

 
Súvaha 
V súvahe sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a  o rozdiele majetku 

a záväzkoch za účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. 
Obsahové vymedzenie položiek súvahy nadväzuje na príslušné účty z rámcovej účtovej 
osnovy a účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené v účtovnom rozvrhu. 
 Podrobné údaje obsiahnuté sú vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01. 
 
 Výkaz ziskov a strát  
 Vo výkaze ziskov a strát sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie za hlavnú a 
podnikateľskú činnosť obce. Účtovný výsledok hospodárenia v obci vzniká ako rozdiel 
výnosov obce a zodpovedajúcich nákladov obce. Výsledok hospodárenia obce Nána za 
účtovné obdobie roku 2021 po zdanení v hlavnej činnosti je 153 707,39 € a v podnikateľskej 
činnosti 0. 
 Podrobné údaje obsiahnuté sú vo Výkaze ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01. 
  

Poznámky 
 Poznámky sú súčasťou účtovnej závierky. Účtovná jednotka je povinná informovať 
v poznámkach zmenu účtovných zásad a účtovných metód. rezerv a opravných položiek. 
Poznámky sa zostavujú  tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné,                                                                
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zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Údaje sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za 
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Poznámky sú vypracované v textovej 
a tabuľkovej časti. 
          Podrobné údaje obsiahnuté sú v Poznámkach. 
 
     
2.5   Fondové hospodárenie 
 
Rezervný fond 
 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie 
na bankových účtoch. O použití a tvorbe rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
V účtovníctve je vedená pomocná evidencia o jeho tvorbe a použití. 
 

 
Účel Suma v € 

Začiatočný stav k 1.1.2021   11 136,93 

Tvorba Rezervného fondu: z vysl.hosp. 
2020   106 515,15 

Spolu   117 652,08 

      

      

Čerpanie Rezervného fondu:     

náj.byty prípr.dokumentácia     

Mulčovač mat.   2 769,60 

transformácia    4 857,00 

vŕtanie studne   6 296,90 

výstavba BD   1 512,82 

úver šfrb   20 960,70 

výroba tepla MŠ   6 720,00 

Detské jasle-výstavba   10 879,70 

splátka istiny úver Hviezdostl.   16 596,00 

splátka istiny úver infraštruktúra   4 668,00 

splátka istiny úver ŠFRB   7 871,81 

splátka istiny úver ŠFRB II.   6 344,28 

Spolu   89 476,81 

      

Konečný zostatok k 31.12.2021   28 175,27 
 
 
Sociálny fond 
 
     Na základe zákona o sociálnom fonde a zmien postupov účtovníctva bol sociálny 
fond tvorený mesačne povinným prídelom vo výške 1.25 % z hrubých miezd pracovníkov 
obce /bez mzdových náhrad/.  

Čerpanie sociálneho fondu: príspevok na stravovanie zamestnancov, regenerácia 
pracovných síl, príspevok na dopravu – zamestnanci MŠ a ŠJ, ktorí nemajú trvalý pobyt 
v obci, ostatné čerpanie. 

Tvorba a použitie sociálneho fondu je anal. členené, pretože pracovníci materskej 
školy a školskej jedálne majú uzatvorenú kolektívnu zmluvu so zamestnávateľom.  
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  Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 695,37 

Prírastky - povinný prídel -1,25  %                    2 712,53 

Úbytky   - príspevok na stravu                                           2 049,90 

               - dopravné  0  

               - deň učiteľov 0  

               - ostatné úbytky /reg.prac.sily/                                                1 090,00 

KZ k 31.12.2021 268,00 

       
  
Fond opráv 
 
  Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona 
č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv 
 
 
Bytovka I.  
 
 

Účel Suma v € 

Začiatočný stav k 1.1.2021 13 133,54 

Prírasky - Tvorba Fondu:     

0,5 % z nákl. na obstaranie budovy 2 978,17 

z výsledku hospod. r. 2020   

Spolu   

Úbytky - Použitie Fondu:   

Kontrola a čistenie komínov 406,00 

Servisná prehliadka plynových kotlov 570,00 

oprava ističa, okna 72,70 

elektromont.práce - studňa 174,25 

 
  

žiarovka, výmena sporáka 268,60 

Spolu 1 491,55 

Konečný zostatok k 31.12.2021 14 620,16 
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Bytovka II.  
 

Účel Suma v € 

Začiatočný stav k 1.1.2021 0,00 

Prírasky - Tvorba Fondu:     

0,5 % z nákl. na obstaranie budovy 2 829,70 

z výsledku hospod. r. 2020   

Spolu   

Úbytky - Použitie Fondu:   

Kontrola a čistenie komínov 0,00 

Servisná prehliadka plynových kotlov 570,00 

materiál 138,17 

Revízia na plyn.kotlov 1 375,00 

 
  

elektromont.práce - studňa 174,25 

Spolu 2 257,42 

Konečný zostatok k 31.12.2021 572,28 
 
 
2.6  Prehľad o stave a vývoji dlhu   
 
Obec Nána k 31.12.2021 eviduje tieto významnejšie záväzky: 

- voči dodávateľom                                     7 546,64 € 
- voči zamestnancom                                    18 523,24 € 
-  voči poisťovniam                  12 116,78 € 
-  voči Finančnej správe - daň zo závislej činnosti       2 463,19 € 
-  voči Prima Banke Slovensko                 130 194,00 € 
-  voči Štátnemu fondu rozvoja bývania      615 185,16 € 
 
Výška dlhu voči dodávateľom je za neuhradené faktúry:  

      Neuhradené neinvestičné faktúry vo výške 7 546,64 napr. za dodávku plynu, elektrickej 
energie, vody, telekomunikačných služieb, týkajúcich sa roku 2021, ktoré obec obdržala 
začiatkom roka 2022 a budú uhradené v mesiaci január 2022. Krátkodobé záväzky v lehote 
splatnosti boli všetky uhradené. 
   

Obec Nána v roku 2021 splácala istiny poskytnutých úverov Prima Bankou, a.s. 
nasledovne: 
 
1. Úver:  Rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Nána na ul. Hviezdoslavovej 1. 
etapa.  

 

Popis Poč.stav                         Konečný stav   

   k 01.01.2021 Má dať Dal    k 31.12.2021 
Prima Banka – 
Bank.úver 63 632,00 16 596,00  47 036,00 

     
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 31/09072009 schválilo čerpanie investičného 

úveru na rekonštrukciu obecných pozemných komunikácií - Nána, ul. Hviezdoslavová 1. 
etapa. Úver bol poskytnutý Prima bankou Slovensko. Zábezpeka úveru formou vlastnej vista 
biankozmenky a poukazovaním podielových daní na účet obce, ktorý je vedený v uvedenej 
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banke. Obec vyčerpala úver v mesiaci október 2009. Splátky istiny úveru sú rovnomerné 
vždy k 27. dňu mesiaca vo výške 1383,- €. Splátky úrokov úveru sú pravidelné mesačné k 1. 
dňu kalendárneho mesiaca. Celková Revizibilná úroková sadzba je hodnota 3-mesačného 
euriboru + úrokové rozpätie 1,20 % p. a. Amortizácia úveru: 19.8.2024. Zostatok 
nesplateného úveru k 31.12.2021 je 47 036,00  €.  Suma ročných splátok úveru je 16 596 € 
+ úroky z úveru 880,91 €, spolu 17 476,91 €.  

 
2. Úver:  Kúpa technickej vybavenosti k bytovému domu 
 

Popis Poč.stav                         Konečný stav   

   k 01.01.2021 Má dať Dal    k 31.12.2021 

Prima Banka – 
Bank.úver 44 326,00 4 668,00  39 658,00 

 
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 07/03042015 schválilo čerpanie investičného 

úveru na kúpu technickej vybavenosti k bytovému domu v obci  Nána na ul. Hviezdoslavovej.  
Úver bol poskytnutý Prima bankou Slovensko. Zábezpeka úveru formou vlastnej vista 
biankozmenky a poukazovaním podielových daní na účet obce, ktorý je vedený v uvedenej 
banke.  Obec čerpala prvú časť úveru v mesiaci jún 2015 vo výške 47 000 €. Druhá časť 
úveru vo výške 23 000 € bola čerpaná v mesiaci marec 2016. Splátky istiny úveru sú 
rovnomerné vždy k 25. dňu mesiaca vo výške 389 €. Splátky úrokov úveru sú pravidelné 
mesačné k 1. dňu kalendárneho mesiaca. Celková Revizibilná úroková sadzba je hodnota 3-
mesačného euriboru + úrokové rozpätie 1,80 % p. a. Amortizácia úveru: 31.5.2030. Zostatok 
nesplateného úveru k 31.12.2021 je 39 658,00 €. Suma ročných splátok úveru je 4 668,00 € 
+ úroky z úveru  716,10 €, spolu 5 384,10 €. 

 
3. Úver:  Rozšírenie Cintorína 
 

Popis Poč.stav                         Konečný stav   

   k 01.01.2021 Má dať Dal    k 31.12.2021 

Prima Banka – 
Bank.úver 0,00 1 500,00 45 000,00 43 500,00 

 
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/28062021, časť IX. bod B schválilo čerpanie 

investičného úveru na rozšírenie cintorína - vybudovanie urnovej steny na Cintoríne ul. 
Madáchova 2533/183. Úver bol poskytnutý Prima bankou Slovensko vo výške  45.000 € v 
roku 2021. Zábezpeka úveru formou vlastnej biankozmenky a poukazovaním podielových 
daní, dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov na účet obce, ktorý je vedený v uvedenej 
banke. Splátky istiny úveru sú rovnomerné vždy k 25. dňu mesiaca vo výške 375 €. Splátky 
úrokov úveru sú pravidelné mesačné k 1. dňu kalendárneho mesiaca. Celková Revizibilná 
úroková sadzba je hodnota 12 mesačného Euriboru + úrokové rozpätie 0,70 % p. a. 
Amortizácia úveru: 29.07.2031. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2021 je 43 500,00 €. 
Suma ročných splátok úveru je 1500,00 € + úroky z úveru  106,94 €, spolu 1 606,94 €. 

 
 

        Obec Nána v roku 2021 splácala istinu poskytnutého úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania nasledovne: 
 

Popis Poč.stav   Konečný stav 

  01.01.2021 Má dať Dal k 31.12.2021 

ŠFRB - obstaranie 
nájomného bytu 
kúpou 327 794,96 7 871,81  319 923,15 
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Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/26012015 súhlasilo s predložením žiadosti o 
poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Na základe uvedeného uznesenia, 
starosta obce uzatvoril dňa 11.6.2015 zmluvu o úvere č. 400/472/2015 so Štátnym fondom 
rozvoja bývania na obstaranie nájomných bytov kúpou Bytového domu 2x6 b.j. typ Profis 
2012 v obci Nána na ul. Hviezdoslavovej. Výška úveru je 367 760 €, lehota splatnosti 40 
rokov a úroková sadzba 1 % p.a. /fiškálny úrok = 360 dní/. Zabezpečenie úveru je záložným 
právom k nehnuteľnosti. Obec úver vyčerpala. Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2021 je 
319 923,15 €. Suma ročných splátok úveru je 7 871,81 € + úroky z úveru 3 283,50 €, spolu 
11 155,31 €. Suma zaplateného nájomného v r.2021 je: 25 378,64 €. 

 
     Obec Nána v roku 2021 splácala istinu poskytnutého úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania nasledovne: 

 

Popis Poč.stav                         Konečný stav   

  
 
01.01.2021 Má dať Dal    k 31.12.2021 

ŠFRB – výstavba byt. 
domu  s 11 byt.jedn. 280 645,59 6 344,28  20 960,70 295 262,01 

 
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/11012019 schválilo výstavbu nájomných bytov 

v bytovom dome na ul. Hviezdoslavovej v obci Nána v celkovej výške 514 849,50 € 
s nasledovným spôsobom financovania:  

1. úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Na základe uvedeného uznesenia, 
starosta obce uzatvoril dňa 5.6.2019 zmluvu o úvere č. 400/116/2019 so Štátnym fondom 
rozvoja bývania na obstaranie nájomného bytu výstavbou Bytového domu – 11 bytových 
jednotiek Nána v obci Nána na ul. Hviezdoslavovej. Výška úveru je 308 900,00 € (60 %), 
lehota splatnosti 40 rokov a úroková sadzba 1 % p.a. /fiškálny úrok = 360 dní/. Zabezpečenie 
úveru je záložným právom k nehnuteľnosti. Obec v roku 2020 čerpala úver vo výške 
287 939,30 €. Suma splátok úveru v r. 2021 je 6 344,28 € + úroky z úveru 3 025,74€, spolu 
9 370,02 €. V roku 2021 nabehli zvyšné peniaze z dotácie vo výške 20 961,00 EUR. 

 
oznámilo poskytnutie kapitálového transferu vo výške 205 930,00 € na poskytnutie 

výstavby Bytového domu II. Hviezdoslavova 131C. Zostatok nevyčerpaných finančných 
prostriedkov na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu z r. 2019 na výstavbu 11 byt. 
jednotiek Bytovky II. na Hviezdoslavova 131 C vo výške 205.930,00 €. 

 
2. dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 

205 930 € (40 %)  Dňa 10. 7. 2019 starosta obce uzatvoril zmluvu o poskytnutí dotácie na 
obstaranie nájomných bytov č. 0085-PRB/2019. Čerpanie dotácie na stavbu je podmienené 
uhradením projektových prác, vykonaných stavebných prác a skolaudovaním bytového 
domu. 

3.  vlastné zdroje obce vo výške 19,50 €. 
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Prehľad o stave a vývoji dlhu obce k 31.12.2021 
 

Veriteľ - účel 
Výška 
poskytnutého 
úveru  

Zostatok 
nesplateného 
úveru 
k 31.12.2021 

 Celkový dlh obce 

Prima Banka – rekonštrukcia 
Hviezdoslavovej ulice 248 954,00 47 036,00 47 036,00 

Prima Banka – kúpa technickej 
vybavenosti 70 000,00 39 658,00 39 658,00 

Prima Banka – rozšírenie Cintorína 45 000,00 43 500,00 43 500,00 

Návratná finančná výpomoc 22 304,00 22 304,00 22 304,00 

ŠFRB – kúpa Bytového domu 367 760,00 319 923,15 319 923,15 

ŠFRB – výstavba Bytového domu 287 939,30 295 262,01 295 262,01 

Spolu v € 1 041 957,30 767 683,16 767 683,16 

 
 

Do výpočtu dlhu obce sa započítavajú súčasti dlhu, medzi ktoré patria: záväzky 
vyplývajúce zo splácania istín návratných zdrojov, financovania, záväzky z investičných 
dodávateľských úverov a záväzky z ručiteľských záväzkov obce podľa zákona č. 539/2008 Z. 
z. o podpore regionálneho rozvoja. 

. 
 

2.7   Hospodárenie príspevkovej organizácie 
 
 Obec Nána nemá vytvorenú príspevkovú organizáciu. 
 
 
2.8  Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - 
podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 
 

Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN o poskytnutí finančných 
prostriedkov neziskovým organizáciám, ktoré plnia úlohy v záujme občanov   

 
Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : 
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma 
poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

            - 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky   6 000 €     6 000 € 0 

Canoe team – bežné výdavky             800 €             800 €            0 

ZO Csemadok Nána – bežné výdavky             800 €             800 €            0 

Mountain racing team – bežné výdavky             800 €             800 €            0 

Pre úsmev našich detí – bežné výdavky             250 €             250 €            0 

ZRPŠ pri ZŠ s VJM – bežné výdavky             250 €             250 €            0 
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K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN 
o poskytnutí finančných prostriedkov neziskovým organizáciám, ktoré plnia úlohy v záujme 
občanov.  
 
 
2.9   Poskytnuté záruky   
 
 Obec Nána neposkytla v roku 2021 žiadne záruky právnickým ani fyzickým osobám. 
 
 
2.10   Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti 
 
 Obec Nána v roku 2021 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 
 
2.11 Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči 
 
            a/ zriadeným a založeným právnickým osobám 
            b/ štátnemu rozpočtu 
            c/ štátnym fondom 
            d/ rozpočtom iných obcí 
            e/ rozpočtom VÚC 
 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má 
obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 
založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
 
 
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 
 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým a príspevkovým 
organizáciám: 
 
Obec Nána nemá vytvorenú príspevkovú a rozpočtovú organizáciu. 
Obec Nána neposkytla v r. 2021 dotáciu dcérskej spoločnosti Nána Invest s.r.o. 
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b)   Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu  
 
 
 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 
) 
 
 

- 5 - 

OU Nitra  Materská škola – bežné výdavky 3 155,00 3 155,00 0 

OU Nitra Základná škola na odmeny– bežné 
výdavky 

75 524,00 74 057,00 1 467,00 

UPSVaR 
Nové Zámky 

Školstvo – výchova k stravovacím 
návykom – bežné výdavky 

5 667,60 2 912,50 2 755,10 

OU Nové 
Zámky 

Hlásenie pobytu občanov, register 
adries – bežné výdavky 

451,10 451,10 0 

OU Nové 
Zámky 

Sčítanie obyvateľov domov a bytov – 
bežné výdavky 

3 718,88 3 718,88 0 

UPSVaR 
Nové Zámky 

Projekt „Aktivačné práce“  a „Pomôž 
svojej obci“ – bežné výdavky 

172,70 172,70 0 

OU Nitra Stavebná agenda, živ.prostr., doprava 
a poz.komunikácie – bežné výdavky 

1 767,50 1 767,50 0 

UPSVaR 
Nové Zámky 

Podpora udržania zamestnanosti v MŠ 
– bežný výdavok 

   

OU Nové 
Zámky 

COVID 19 – bežný výdavok 30 595,00 30 595,00 0 

MH SR - 
SEIA 

Zníženie energetickej náročnosti 
kultúrneho domu v obci Nána -  
kapitálový výdavok 

   

 
 Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky  poskytnuté  na 
stravu žiakov materskej a základnej školy vo výške 2 755,10 € budú vrátené do štátneho 
rozpočtu v roku 2022. Nevyčerpané prostriedky zo ŠR určené na sčítanie obyvateľov domov 
a bytov vo výške 0 € a pre základnú školu vo výške 1 467,00 € budú použité v r. 2022. 
  
c)   Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 
 
d)   Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 
 
Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu s VUC   
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2.12   Hodnotenie plnenia programov obce 
  
 Obecné zastupiteľstvo v Náne uznesením číslo 38/09122013 schválilo zostavenie 
a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.  
 
              
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
        Dezider Molnár 
              Starosta obce 
 
 
 
Vypracovala: E. Hindi 
 
V Náne, 12.07.2022 


