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1. Základná charakteristika obce Nitrianska Blatnica 

                                                                                    

Obec Nitrianska Blatnica je samostatný územný samosprávny a správny celok 

Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 potreby jej obyvateľov.  

 

1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE KONSOLIDOVANÉHO CELKU 

 

1.1.1 Identifikačné údaje obce 

Názov:   Obec Nitrianska Blatnica   

Adresa:   Obecný úrad Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica   

Štatutárny zástupca:  Mgr. Michal Toman – starosta obce 

E-mail:  podatelna@nitrianskablatnica.sk 

www stránka:  nitrianskablatnica.sk 

IČO:    00310824 

DIČ:    2021315494 

Právna forma:   obec  

 

1. 1.2 Identifikačné údaje RO 

Názov:   Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica   

Adresa:   Základná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica  č. 3   

Štatutárny zástupca:  Mgr. Daniela Páleníková – riaditeľ 

E-mail:  zsnblatnica@gmail.com 

www stránka:  zsnblatnica.edupage.org 

IČO:    37860682 

Právna forma:  rozpočtová organizácia  

 

1.1.3 Geografické údaje  

 

Z  hľadiska  geografickej  polohy   obec   Nitrianska Blatnica   sa   nachádza  v 

 severovýchodnej   časti západného  Slovenska  v  Nitrianskom  kraji,  v  juhozápadnej  časti  

Topoľčianskeho  okresu, ktorý je najsevernejším  okresom  Nitrianskeho kraja. Geografické 

súradnice vyjadrujú geografickú polohu obce, centrum  Nitrianskej Blatnice  má: 17°58´ 

východnej zemepisnej dĺžky a 48°33´ severnej zemepisnej šírky. 

Nitrianska Blatnica hraničí s obcami z topoľčianskeho aj piešťanského okresu. Na 

severe hraničí s obcou Hubina ako jedinou obcou z piešťanského okresu, na východe s obcou 

Vozokany, na juhovýchode s obcou Krtovce, na juhozápade s obcou Behynce, na západe 

hraničí s obcou Radošina.  

             Z hľadiska prírodných pomerov sa Nitrianska Blatnica nachádza v severozápadnom 

výbežku Podunajskej nížiny a juhozápadnom výbežku Považského Inovca. Rozprestiera sa na 

ploche 1439 ha. Najvyšší  bod (570 m n. m.) sa  nachádza v oblasti Kukučieho vrchu,  na  

hranici  s vozokanským katastrom, čo je v severovýchodnej časti katastra. Najnižší bod (214,3 

m n. m.)  sa  nachádza  v južnej časti katastra na hranici s katastrom obce Krtovce (príloha č. 

4). Základnými morfologickými znakmi územia je jeho plochosť a relatívne malá členitosť 

v oblasti Nitrianskej pahorkatiny, a väčšia členitosť s vyššou nadmorskou výškou v oblasti 

Považského Inovca. Klimaticky patrí územie do teplej oblasti s počtom letných dní v roku nad 

50 s teplotou vzduchu 25 ºC a vyššou. Zimy sú tu mierne, pomerne veterné s malou snehovou 

pokrývkou. Najteplejší mesiac je júl, keď teploty sa pohybujú okolo 19,7 ºC. Najchladnejší 
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mesiac je január s priemernou teplotou –2,2 ºC .Tvar   katastra   je   podlhovastého   tvaru   a   

pretiahnutý v poludníkovom smere. Najdlhšia vzdialenosť sever - juh je 6,7  km  a  najdlhšia  

vzdialenosť  západ - východ  je 2,5 km vzdušnými čiarami. Z celkového počtu obyvateľstva 

okresu Topoľčany predstavuje obyvateľstvo obce Nitrianska Blatnica 1, 62 %. Dopravná 

poloha obce v rámci regiónu je dobrá, obcou prechádza cesta II. triedy 499, ktorá prepája 

okresné mestá Topoľčany a Piešťany, v Piešťanoch sa napája na cestu I. triedy 61 a diaľnicu 

D1 (E 75). V Topoľčanoch sa napája na cestu I. triedy 64. Železnica obcou neprechádza, 

najbližšia zastávka vlakov sa nachádza v  meste Piešťany vzdialenom 15 km.  

 

1.1.4 Demografické údaje 

.2017 Celkom Muži Ženy 

Obyvateľstvo Spolu Muži Ženy 

Trvalo bývajúci obyvatelia celkom 1256 628 628 

Priemerný vek obyvateľstva 41,86 41,28 43,03 

 

Prehľad obyvateľstva podľa veku 
Podľa 
veku, 
po 5 
rokov 

Spolu Mužov Žien 

1-5 68 34 34 

6-10 62 30 32 

11-15 65 37 28 

16-20 57 27 30 

21-25 81 51 30 

26-30 82 41 41 

31-35 87 43 44 

36-40 92 51 41 

41-45 98 48 50 

46-50 127 72 55 

51-55 87 47 40 

56-60 73 39 34 

61-65 83 32 51 

66-70 76 37 39 

71-75 49 18 31 

76-80 36 13 23 

81-85 18 5 13 

86-90 13 3 10 

91-95 2 0 2 

spolu 1256 628 628 

 

 

1.1.5 Služby v obci 

Rekondičné zariadenie 1 

Zberný dvor 1 

Múzeum 1 

Knižnica 1 

Kaderníctvo 1 

Obchod s potravinami a zmiešaným tovarom 3 
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Pošta (vrátane služieb poštovej banky) 1 

Obchod s priemyselným tovarom 2 

Záhradníctvo 3 

Pohostinstvo 1 

Polícia SR 1 

 
1.1.6  Priemysel a poľnohospodárstvo v obci 

V obci Nitrianska Blatnica sa nachádzajú tieto väčšie firmy: 

KROŠLÁK, s.r.o 

Firma SCHLIK 

VYFAKO 

ORIM, s.r.o 

Poľnohospodárske družstvo 

 

1.1.7  História obce 

 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z  roku 1185. Prvopočiatky obce Nitrianska 

Blatnica sa datujú až do obdobia medziľadovej doby a jej konca. Archeologické nálezy 

v neďalekej jaskyni Čertova pec pri Radošine potvrdzujú, že  tu lovil medvede a mamuty 

pračlovek – lovec z tohto obdobia. Prvé trvalejšie osídlenie do obdobia mladšej doby kamenej 

(neolit), keď človek (homo sapiens) sa pokúšal pestovať prvé plodiny a chovať dobytok. 

Nález hlineného modelu voza s naznačeným záprahom na území obce svedčí nielen 

o starobylosti, ale i vyspelosti vtedajšieho obyvateľstva. Ďalší dôkaz o osídlení tejto lokality 

potvrdzuje odkrytie veľkej mohyly (hrobu) náčelníka s predmetmi z obdobia doby bronzovej 

3 km južnejšie od Nitrianskej Blatnice v obci Lužany. Na prelome nášho letopočtu vystriedali 

Keltov bojové rody germánskych Kvádov. S nimi sa už v bojoch na Podunajsku, Podhorí 

a Považí stretli vyspelí Rimania. Po štyroch storočiach Kvádi opustili tento kraj. V blízkom 

okolí terajšej Nitrianskej Blatnice sa našli trosky halštatského hradiska na južnej  strane 

najvyššieho vrchu Krahulčích vrchov Marháta (758 m n.m.). Slovanské kmene sa postupne 

usádzali v povodiach riek a potokov. Z výskumov a archeologických vykopávok je zrejmé, že 

aj na horných tokoch potokov Blatnica, Radošina, Hlavinka a ďalších sa usadili prví 

obyvatelia tohto kraja. Začiatkom 9.storočia sa začali roztrúsené slovanské kmene 

zjednocovať pod rukou nitrianskeho kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa. Osídlenie súvisiace 

priamo s obcou Nitrianska Blatnica je archeologický doložené v lokalite uvádzanej ako Ďurko 

(Loco Durco). Samota Loco Durco dostala pomenovanie podľa kostolíka, ktorý sa nachádza 

na úbočí vrchu Marhát a je vzdialený od obce 5 km. Popri osade viedla významná cesta 

spájajúca mocenský, hospodársky a kultúrny stred Nitrianskeho kniežactva s oblasťou 

Považia a ďalej s Moravou. Ešte dnes sa používa v obci a okolí názov Kamenné vráta, kadiaľ 

viedla trasa spomínanej cesty. Z nej viedla odbočka až pod Marhát a prechádzala cez lúku 

zvanú Púšť (viď obr.1) pod pozoruhodnou historickou pamiatkou – kostolíkom sv. Juraja 

(obr.2). Ten tvorí rotunda z obdobia Veľkomoravskej ríše. Tento  dojem však zoslabovali 

barokové úpravy interiéru a okien, zmeny výškových proporcií a najmä prístavba veže na 

západnej a pustovne na južnej strane rotundy.  

Pri kostolíku sv. Juraja sa našlo pohrebisko, kde bolo odokrytých približne 150 hrobov 

s nálezmi z 11. až 13. storočia. V hroboch vzácne košíčkové náušnice, náramky, prstene 

a pod. Ako potvrdili ďalšie výskumy v tejto lokalite sa našla stará osada. Na lúke Púšť 

archeológovia odkryli staroslovanské dvorce štvorcového pôdorysu s palisádovou ohradou 

a so stopami po vnútornom osídlení. Druhú fázu osídlenia v tejto lokalite predstavuje sídlisko 

dedinského typu so znakmi existencie od 11. do polovice 13. storočia. Našli sa tu doklady 

poľnohospodárskej výroby (nástroje, žarnovy - mlynce z kameňa na ručné mletie obilia), 
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pričom bolo zrejmé, že poľnohospodárstvo bolo iba vedľajším príspevkom k zabezpečeniu 

výživy. Hlavná činnosť obyvateľov bola sústredená najmä na ťažbu a spracovanie železnej 

rudy, o čom svedčia jamy (pingy) po ťažbe limonitu, ktorý obsahoval 60-70 % železa a haldy 

hlušiny po jeho spracovaní v časti zvanej krstiteľnica. Na východnej časti Marhátu sa 

v menšom množstve limonit nachádza až do súčasnosti.  Zachovanou pamiatkou z tohto 

včasno-stredovekého osídlenia je už spomínaný kostolík. Po rozpade Veľkej Moravy začal 

kostolík sv. Juraja pustnúť.  

V roku 1530 je datovaný listinný doklad, v ktorom sa uvádza, že grófka Mária 

Thurzová dala rotundu vybudovať v renesančnom slohu. A tento rok sa začal mylne uvádzať 

ako rok vzniku, resp. dokončenia kostolíka. V spomínanom písomnom doklade z roku 1530 

sa uvádza, že v kaplnke sa konajú každý rok v nedeľu po 24. apríli (Juraj) púte zo širokého 

okolia. O kostolík sa starali pustovníci, ktorí žili v prístavbe (je tam doteraz) a zároveň viedli 

školu, ktorá tu jestvovala. O význame Nitrianskej Blatnice  v súvise s rotundou sv. Juraja  

hovoria záznamy o pôsobení pustovníkov a o škole, ktorá bola severne od kostolíka (viď 

obr.3).   Z významnejších žiakov tejto školy u pustovníkov pri Jurajovi uvádza dielo 

Magyarország vármegyei es városai (Župy a mestá Maďarska) meno cirkevného hodnostára 

Jána Scitovského (1785-1866), ktorý sa stal ostrihomským arcibiskupom a neskôr 

kardinálom. Kardinál Scitovský  túto skutočnosť (že chodil do školy pri Jurkovi) uvádza aj vo 

svojich písomných pamätiach.  Kostolík  rotunda sa však stal pútnickým miestom, dnes ale 

už nie iba  na sviatok sv. Juraja, ale vzhľadom na význam tejto pamiatky je navštevovaný 

prakticky  po celý rok. Jedným zo starých slovanských rodov, ktoré prežili vpád starých 

Maďarov a zachovali si svoje majetky, bol aj majiteľ osady pri Jurkovi a dediny Nitrianska 

Blatnica praedium Sarfew Stojslav. Ten dostal obec do daru od  matky a brata Sanada 

v roku 1185. Z viacerých písomných správ je zrejmé, že Nitrianska Blatnica bola v tom čase 

regionálnym celkom, ktorý zaberal značné územie.  

V roku  kráľ Žigmund dal mestečko oppidum Nitrianska Blatnica s opevneným 

kaštieľom a ostatnými dedinami svojmu familiárovi a radcovi Michalovi, synovi Štefana de 

Zend. Strediskové postavenie Nitrianskej Blatnice potvrdzuje listina z roku , v ktorej sa 

udáva, že v mestečku sa konali týždenne v stredu trhy. Túto skutočnosť opakujú aj listiny 

z rokov 0 a . Blatnica si dlho udržiavala postavenie mestečka s privilégiami, ale 

turecké pustošenie v rokoch  ju vysunulo z tohto postavenia. Ešte v prvej polovici 

. storočia sa dostalo panstvo Nitrianskej Blatnice do majetku Levického hradu. V roku 1558 

sa stal vlastníkom hradu bojovník s Turkami Štefan Dobo. Jeho sestra sa vydala za Jána 

Zelemera a neskôr jej syn Ladislav.  Ladislav Zelemer panstvo Nitrianska Blatnica pozdvihol. 

Dal postaviť v rokoch 1558-1560 kostol sv. Mórica na mieste, kde stal prvý kostol sv. Mórica 

spomínaný ešte v roku 1332.        

Náväznosť príslušnosti Nitrianskej Blatnice k panstvu hradu Levice potvrdzuje aj 

výstavba renesančného kaštieľa s črtami pevnosti  v súvise s proti tureckou obranou. Kaštieľ 

bol dokončený až v roku 1578. Bol opevnený dvoma baštami, avšak všetko bolo pozmenené 

rôznymi prestavbami a kaštieľ stratil svoj pevnostný ráz.  Po Zelemerovcoch sa vo vlastníctve 

Blatnice viaceré rody.   Spomínajú sa mená Vaiovcov, Platyovcov i známeho rodu 

Pálfyovcov.  Do osudov Nitrianskej Blatnice významne zasiahol Pavol Zerdaheli, ktorý dal 

postaviť terajší blatnický kostol Povýšenia sv. kríža (rok 1820). Zaujímavosťou kostola je 

vysoká veža (36 metrov ) umiestnená na západnej strane nad oltárom nie nad vchodom do 

kostola, ako býva zvykom.   
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1.1.8  Symboly obce  

Erb, pečať a vlajka 

 

Erb obce Nitrianska Blatnica tvorí  červeno-modro delený štít, zo spodného okraja 

hornej polovice vyrastajúci zlatovlasý a zlatobradý rytier – svätý Mauricius- držiaci pravicou 

tri strieborné sklonené skrížené meče so zlatými rukoväťami, ľavicou hore smerujúci veľký 

zlatý strapec hrozna, v dolnej polovici zlatá, dvakrát striebrom prepásaná ľalia. 

Zástava obce Nitrianska Blatnica pozostáva zo štyroch pruhov vo farbách bielej (1/8), 

červenej (3/8), žltej (1/8) a modrej (3/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi 

cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

Pečať obce Nitrianska Blatnica je okrúhla, uprostred s obecným symbolom 

a kruhopisom OBEC NITRIANSKA BLATNICA. Pečať má priemer 35 mm, Čo je v súlade 

s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. 

 

       Erb obce 

                   Zástava obce               Pečať obce 
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1.1.9  Organizačná štruktúra obce   

 

Starosta obce:  MGR. MICHAL TOMAN 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici rozhodovalo na svojich zasadnutiach 

o základných  otázkach a aktuálnych potrebách života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch   

4. marca 2021, 4. júna 2021, 26. augusta 2021, 4. októbra 2021 a 23.11.2021. 

 

Zástupca starostu obce: JOZEF HUDEČEK 

 

Hlavný kontrolór  

Funkciu hlavného kontrolóra vykonáva p. Janka Prekopová, na základe uznesenia č. 8/2020 

zo 7. zasadania  Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici, ktoré sa konalo 30. apríla 

2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Blatnica je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov 

zvolených v priamych voľbách. 

Zloženie OZ: 

 Eva Bielená, SMER SD  

 Mária Hlohovská, SMER SD  

 Jozef Hudeček, SMER SD  

 RNDr. Eduard Kollár, KDH  

 Patrik Krajčík, SMER SD  

 Ing. Dagmar Pátrovičová, KDH 

 Ing. Igor Slávik, NEKA  

 Milan Socha , SMER SD  

 Alena Stančeková, SMER SD 

 

Obecná rada bola schválená Ustanovujúcim obecným zastupiteľstvom uznesením č. 5/2018 

zo dňa 29.11.2018 v tomto zložení: 

 Jozef Hudeček, SMER SD – zástupca starostu obce 

 Michal Socha ml., SMER SD  

 Ing. Dagmar Pátrovičová, KDH 
 

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve obce Nitrianska Blatnica  schválené uznesením č. 

5/2018: 
 Komisiu regionálneho rozvoja, výstavby a životného prostredia – predseda Ing. Slávik 

Igor  

 Komisiu pre ekonomiku, podnikanie a rozvoj cestovného ruchu – predseda Alena 

Stančeková 

 Komisiu pre školstvo, šport, mládež a kultúru . predseda Mária Hlohovská, člen Jozef 

Hudeček 

 Komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú – predseda RNDr. Eduard Kollár, člen Eva 

Bielená 

 Komisiu na ochranu verejného záujmu – predseda Eva Bielená, člen Ing. Dagmar 

Pátrovičová 

 

 



8 

 

Obecný úrad  
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné 

a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.  

 

Zamestnanci obecného úradu 

 Helena Horváthová  -  samostatný odborný referent – dane  a poplatky, evidencia 

obyvateľstva, podateľňa, mzdová a personálna agenda 

 Michaela Balážiková – samostatný odborný referent – materská dovolenka 

 Renáta Švajcová - samostatný odborný referent – ekonomika a účtovníctvo  

 Magdaléna Chromá  - MKS, správny zamestnanec, upratovanie 

 Miroslav Viater - správa majetku obce, obecného pohrebiska, CO,  

 Vladimír Fulka - vodič - obsluha poľnohospodárskej techniky 

 Milan Turčan - masér, pracovník chránenej dielne – do 31.5.2021 

 Václav Petreje – pomocné práce  

 Jozef Oravec – pomocné práce  

 Peter Jančovič – pomocné práce  

 

Rozpočtová organizácia obce 

 Riaditeľka školy – Mgr. Daniela Páleníková  

 Zástupca riaditeľa školy – Mgr. Marek Pliško /za ZŠ/, Mária Hlohovská /za MŠ/ 

 Valéria Fuksíková, samostatný referent pre účtovníctvo  

 pedagogický zbor 

 

Schválené právne normy obce Nitrianska Blatnica 

 Štatút obce Nitrianska Blatnica   

 Organizačný poriadok Obecného úradu v Nitrianskej Blatnici  

 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica     

 Zásady poskytovania informácií   

 Smernica pre interný postup OcÚ pri aplikácii zákona č. 25/2006 

 Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica 

 Interná smernica vedenie účtovníctva a postupy účtovania  

 Smernica o finančnej kontrole obce Nitrianska Blatnica 

 Pracovný poriadok obce Nitrianska Blatnica 

 Smernica k vykonaniu inventarizácie 

 Smernica o verejnom obstarávaní 

 Zásady činnosti hlavného kontrolóra obce Nitrianska Blatnica 

 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

 VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a žiaka školských zariadení v obci Nitrianska Blatnica 

 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 VZN – územný plán obce Nitrianska Blatnica 

 VZN a nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

 Bezpečnostná dokumentácia 
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2. ROZPOČET OBCE NA ROK 2021 A JEHO PLNENIE  
 

2.1 Rozpočet obce na rok 2021 a plnenie k 31.12.2021 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  je   rozpočet   obce. Obec 
zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa 
riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet obce bol schválený obecným 
zastupiteľstvom dňa 3. decembra 2020 uznesením č. 31/2020. 
V priebehu roku 2021 sa vykonali štyri zmeny rozpočtu: 

 I. zmena schválená dňa 4. marca 2021 uznesením č. 3/2021 na 11. zasadaní OZ 

 II. zmena schválená dňa 4. júna 2021 uznesením č. 12/2021 na 12. zasadaní OZ 

 III. zmena schválená dňa 26. augusta 2021 uznesením č. 19/2021 na 13. zasadaní OZ 

 IV. zmena schválená dňa 2. decembra 2021 uznesením č. 34/2021 na 16. zasadaní OZ 

 
 

 ROZPOČET ROZPOČET 

PO ZMENÁCH 

Príjmy celkom 1.251.129 1.449.042 

z toho :   

Bežné príjmy 1.203.129 1.330.374 

Kapitálové príjmy 0 76.203 

Finančné príjmové operácie 0 539 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 48.000 36.946 

Kapitálové príjmy RO 0 0 

Príjmové finančné operácie RO 0 4.980 

Výdavky celkom 1.251.129 1.366.755 

z toho :   

Bežné výdavky 492.274 511.803 

Kapitálové výdavky 3.000 32.728 

Finančné výdavky 85.401 99.936 

Výdavky RO s právnou subjektivitou 670.454 716.712 

Kapitálové výdavky RO 0 5.342 

Výdavkové finančné operácie RO 0 234 

 

2.2 Rozpočet obce na rok 2021, plnenie rozpočtu 2021, rozpočty 2022 – 2023 

Druh Schválený Upravený Skutočnosť Návrh  Návrh  

 
2021 2021 2021 2022 2023 

Bežné príjmy obce 1.203.129 1.330.374 1.330.269,06 1239454 1242954 

Bežné príjmy RO 48.000 36.946 36.946,44 48000 48000 

Kapitálové príjmy obce 3.000 76.203 76.202,90 0 0 

Kapitálové príjmy RO 0 0 0 0 0 

Príjmové finančné 
operácie obce 0 539 539,50 0 0 

Príjmové finančné 
operácie RO 0 4.980 0 0 0 

Príjmy spolu 1.251.129 1.449.042 1.443.957,9 1287454 1290954 
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Bežné výdavky obce 492.274 511.803 512.220,57 491974 499174 

Bežné výdavky RO 670.454 716.712 716.711,52 701761 701761 

Kapitálové výdavky obce 3.000 32.728 32.728,91 0 0 

Kapitálové výdavky RO 0 5.342 5.341,92   

Výdavkové finančné 
operácie obce 85.401 99.936 99.936,13 93449 90019 

Výdavkové finančné 
operácie RO 0 234 233,70   

Výdavky spolu 1.251.129 1.366.755 1.367.172,75 1287454 1290954 

         

Prebytok/-Schodok 0 82.287 76.785,15 0 0 

 
2.3 Prehľad o získaných dotáciách a transferoch  

 

Obec Nitrianska Blatnica prijala v roku 2021 tieto účelové dotácie a transfery: 

Poskytovateľ   Suma v € Účel  

Okresný úrad Nitra 436.527,60 Na prenesený výkon - školstvo 

Dobrovoľná požiarna ochrana 

SR 

3.000,00  Na materiálno-technické zabezpečenie 

DHZO 

Okresný úrad Nitra, odbor 

školstva 

1.000,00 Projekt – IT škola 

Metodické centrum 10.999,89 Na asistenta učiteľa 

Okresný úrad Nitra 1.800,00 Projekt „Múdre hranie! 

Ministerstvo vnútra SR 410,19 Na register obyvateľstva  

Ministerstvo vnútra SR 30,80 Na register adries 

ŠÚSR 3.732,61 Na sčítanie obyvateľov 

Okresný úrad Nitra 121,80 Na prenesený výkon - ŽP 

Okresný úrad 3.204,00 Na dopravné  

MŠ VV SR 10.219,00 Na vzdelávacie poukazy  

Okresný úrad Nitra, odbor 

školstva 

2.654,00 Na učebnice  

Okresný úrad Nitra, odbor 

školstva 

300,00 Na SZP  

SA ŽP 3.703,76 Projekt: Zelená zeleni 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny 4.951,96 Na podporu zamestnanosti  

Okresný úrad Topoľčany 300,72 Na mzdu skladníka CO 

OÚ Topoľčany 42.960,00 Na náklady Covid 

OÚ Nitra 1.955,00 Na náklady Covid - ZŠ 

Úrad vlády SR 3.000,00 Na vojnové hroby  

Mabak 100,00 Finančný dar 

ÚPSV a R Topoľčany 24.300,00 Dotácia na stravu 

Nitrianska ogr. cestovného 

ruchu 

2.000,00 Kultúrna cesta 

Spolu 557.271,33  
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3. HOSPODÁRENIE OBCE A ROZDELENIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA 

ROK 2021 

 Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

Bežný rozpočet    

Príjmy obce 1.203.129 1.330.374 1.330.269,06 

Príjmy RO 48.000 36.946 36.946,44 

Výdavky obce 492.274 511.803 512.220,57 

Výdavky RO 670.454 716.712 716.711,52 

Výsledok hospodárenia  

bežného rozpočtu 

+ prebytok / - schodok 

88.401 138.805 138.283,41 

    

Kapitálový rozpočet    

Príjmy obce 0 76.203 76.202,90 

Príjmy RO 0 0 0 

Výdavky obce 3.000 32.728 32.728,91 

Výdavky RO 0 5.342 5.341,92 

Výsledok hospodárenia 

kapitálového rozpočtu 

+ prebytok / - schodok 

-3000 38.133 38.132,07 

Finančné operácie    

Príjmy obce 0 539 539,50 

Príjmy RO 0 4.980 0 

Výdavky obce 85.401 99.936 99.936,13 

Výdavky RO 0 234 233,70 

Výsledok hospodárenia 

finančných operácií 

+ prebytok / - schodok 

-85.401 -94.651 -99.630,33 

Výsledok hospodárenia 

vrátane  

Finančných operácií 

+ prebytok / - schodok 

0 82.287 76.785,15 

 

Rozpočtový výsledok hospodárenia obce podľa § 10 ods. 3 písm.  a/ a b/ Zákona 

o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov sa zisťuje 

sumarizáciou bežného a kapitálového rozpočtu za rozpočtový rok nasledovne: 

Bežný rozpočet – prebytok                             138.283,41 € 

Kapitálový rozpočet – prebytok                                            38.132,07 € 
Celkový výsledok hospodárenia obce za rok 2021 je prebytok vo výške             176.415,48 €    

Finančné operácie – schodok                                  -99.630,33  € 

Výsledok hospodárenia                   76.785,15  € 

 

Prebytok rozpočtu 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. bol použitý na financovanie schodku finančných operácií vo výške - 99.630,33 €.  

 

Po tejto úprave vznikol prebytok hospodárenia vo výške 76.785,15 €, ktorý sa nasledovne 

upravuje a z prebytku hospodárenia sa vylučujú: 

Upravujeme ho a vylučujeme z prebytku hospodárenia: 



12 

 

 nevyčerpané prostriedky zo ŠR  - nevyčerpané dopravné vo výške 913,12 €, 

 nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesené kompetencie – predškolské vzdelávanie 

vo výške 1.407,99 €, 

 nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesené kompetencie – prevádzka vo výške 

3.430,04 € 

 nevyčerpané prostriedky  RO – futbalový príspevok vo výške 50 €, 

 nevyčerpané prostriedky školskej jedálne vo výške 969,08 €, 

 nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR – nevyčerpaná dotácia na stravu vo výške 

15.438,70 € 

 nevyčerpaný fond opráv vo výške 7.982,72 

Celková výška finačných prostriedkov, ktorá sa vylučuje z prebytku hospodárenia je 

30.191,65 €. 

Výsledok hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných účelovo viazaných prostriedkov vo výške 

30.191,65 € navrhujeme použiť nasledovne: 

 tvorba rezervného fondu vo výške 46.593,50 €  

  

4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV KONSOLIDOVANÉHO CELKU K 31.12.2021 

 

AKTÍVA 

Názov   PS  k  1.1.2021 KS k 31.12.2021 

Majetok spolu 3 397 561,58 3 356 637,15 

Neobežný majetok spolu, z toho: 2 913 120,91 2 825 230,94 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 2 688 298,50 2 600 408,53 

Dlhodobý finančný majetok 224 822,41 224 822,41 

Obežný majetok spolu, z toho:  474 427,13 530 501,59 

Zásoby 0 170,40 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 375 930,07 369 924,54 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  24 686,34 22.144,33 

Finančné účty  73 810,72 148 292,32 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  10 013,54 904,62 

 

 

PASÍVA 

Názov PS  k 1.1.2021 KS k 31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3 397 561,58 3 356 637,15 

Vlastné imanie  1 253 507,77 1 373 005,57 
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z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  1 253 507,77 1 373 005, 57 

Záväzky 1 047 931,27 940 856,39 

z toho :   

Rezervy  1 236,00 1 236,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0  

Dlhodobé záväzky 907 142,46 864 194,48 

Krátkodobé záväzky 47 996,97  

Bankové úvery a výpomoci 91 555,84 47 479,91 

Časové rozlíšenie 1 096 122,54 1 042 775,19 

 

 

5.1. Pohľadávky  

 

Pohľadávky  Stav 

k 1.1.2021 

Stav 

k 31.12 2021 

Dlhodobé pohľadávky  0 0 

Krátkodobé pohľadávky 24.804,18 23.387,68 

Pohľadávky spolu 24.804,18 23.387,68 

 

5.2 Záväzky 

 

Záväzky podľa doby splatnosti Stav 

k 1.1.2021 

Stav 

k 31.12 2021 

Dlhodobé záväzky  912.207,42 869.830,21 

Krátkodobé záväzky 97.971,20 114.662,68 

Záväzky spolu 1.010.178,62 984.492,89 

      

Bankové úvery a výpomoci Stav 

k 1.1.2021 

Stav 

k 31.12 2021 

Dlhodobé bankové úvery 0 0 

Krátkodobé bankové úvery /kontokorentný/ 63.609,84 0 

Návratná finančná výpomoc dlhodobá 27.946,00 27.946 

Záväzky spolu 91.555,84 27.946 
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6. NÁKLADY, VÝNOSY  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 1.279.541,01 1.372.845,93 

50 – Spotrebované nákupy 142.026,31 161.339,64 

51 – Služby 138.087,51 186.473,07 

52 – Osobné náklady 817.179,34 843.194,95 

53 – Služby 213,00 323,50 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

6.497,09 11.872,34 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

152.797,84 143.495,86 

56 – Finančné náklady 12.705,14 15.619,65 

57 – Mimoriadne náklady 237,74 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

9.797,04 10.526,92 

   

Výnosy 1.331.819,74 1.488.830,24 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

40.018,54 54.489,03 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných zásob 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

645.578,96 680.277,14 

64 – Ostatné výnosy 82.676,34 129.618,59 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

1.862,01 3.092,16 

66 – Finančné výnosy 1.000,00 0 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

68 – výnosy z transferov 

a rozpočt. príjmov v štátnych 

RO 

0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

560.683,89 621.353,32 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

52.278,73 115.984,31 



15 

 

 
7. POSKYTNUTÉ DOTÁCIE  

7.1 Poskytnuté dotácie  
Žiadateľ dotácie 

 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2021 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2021 

 

Rozdiel 

(stĺ.2 – stĺ.3 ) 

 

 

 

Obecný futbalový klub  BV 3.950 3.950 0 

OZ Rotunda Jurko 1.300 1.300 0 

 

 

 
8. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE  

8.1 Významné riziká a neistoty 

Obec Nitrianska Blatnica nevedie žiadny súdny spor . 

Obec nezaznamenala v rámci konsolidovaného celku žiadnu udalosť osobitného významu  

po skončení účtovného obdobia.  

 

V Nitrianskej Blatnici dňa  29.3.2022 

 


