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1. Úvodné slovo starostky obce  

     Starostkou obce Haláčovce som od decembra 2014. Individuálna výročná správa obce Haláčovce 

za rok 2020 je zostavená na základe výsledkov ekonomických ukazovateľov, počas celého roka 2021. 

Obec sa zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinností obce s cieľom vychádzať v ústrety 

požiadavkám občanov obce a organizácii fungujúcich v obci, konanie akcií pre občanov hlavne za 

účelom dobrého spolunažívania občanov v rámci obce.  

   

2. Identifikačné údaje obce 
Názov:                                                 Obec Haláčovce 

Sídlo:                                                   Obecný úrad Haláčovce, Haláčovce 48, 956 55      

IČO:                                                     00310409 

DIČ:                                                     2021053386 

Štatutárny orgán obce:                         starostka obce 

Telefón:                                                038/7602397 

Mail:                                                    obec.halacovce@gmail.com 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:                  Ing. Zuzana Mokryšová 

Zástupca starostu obce:   Peter Bajzík 

Hlavný kontrolór obce:    Mgr. Ľubica Gálisová 

            Obecné zastupiteľstvo:    Mgr. Miroslava Flimelová, Mgr. Martina Vališová, Martin Mokryš, 

                                                     Juraj Mokryš 

 

Hlavný kontrolór obce: 

     Ing. Ľubica Gálisová, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov od 

01.07.2021 do 31.06.2027. 

     V roku 2021 hlavná kontrolórka obce pracovala v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2021 

schváleného obecným zastupiteľstvom. 

 

Obecný úrad: 

     Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostky. Obecný úrad zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostky ako aj orgánov zriadených 

obecným zastupiteľstvom. 

 

Obecný úrad: Haláčovce 48, 956 55 

Obec nemá žiadne neziskové, príspevkové ani  rozpočtové organizácie. 

 

4. Základná charakteristika obce Haláčovce 

     Obec Haláčovce 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. 

      Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej 

republiky. 

 

4.1.  Geografické údaje: 

     V porovnaní s ostatnými obcami Slovenska patrí medzi stredne zaľudnené obce. Celková plocha 

katastra je 468,3474 ha. 

mailto:obec.halacovce@gmail.com


4.2.  Demografické údaje: 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2021: 359 obyvateľov 

z toho: žien: 171 

mužov: 188  

deti a mládež do 18 rokov: 99  

       Obec Haláčovce sa nachádza v západnej časti okresu Bánovce nad Bebravou cca 5 km západne od 

okresného mesta Bánovce nad Bebravou. Z hľadiska širších územných vzťahov je súčasťou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde je obec Haláčovce najmladšou obcou o čom svedčí aj jej 

priemerný vek, ktorý je 37,52. 

 

4.3.  História obce:  

     Obec sa prvý krát písomne spomína v r. 1407, názov je odvodený od slova halách-ryby. Dá sa 

predpokladať, že na území obce boli rybníky. Po tatárskom vpáde keď sa územie vyľudnilo, bolo 

územie rozdelené za vojenské zásluhy medzi hradných vojakov z ktorých sa stali šľachtici a zemania, 

Haláčovce boli zemianskou obcou. Obyvatelia boli slobodní a oslobodení od väčšiny daní. V rokoch 

1932-1940 bola vybudovaná pevná cesta a prebehla elektrifikácia obce. V obci sa nachádza futbalové 

ihrisko, ktoré slúži dodnes pre telovýchovnú jednotu. V roku 1987-1990 v katastri obce bola 

vybudovaná vodná nádrž s rozlohou 15,75 ha zátopnej plochy. Slúži ako rybník, zachytávanie vody 

a na rekreačné účely. Dnes má obec približne 368 obyvateľov a za posledné roky počet obyvateľstva 

narastá, pribúdajú nové rodinné domy, občania vybudovali svojpomocne v rokoch 1971-1972 Dom 

smútku, ktorý slúži dodnes na stretávanie sa pri bohoslužbách. V roku 1997 bola zahájená plynofikácia 

obce, pokračuje sa vo výstavbe vodovodu do domácnosti, obec zabezpečuje separovaný zber odpadu.  

Na čele samosprávy v obci je starosta obce, ako štatutár a päť volených poslancov. Obec hospodári 

s prebytkovým rozpočtom, snaží sa zlepšiť hospodárske pomery podávaním rôznych projektov. 

 

4.4.  Symboly obce: 

Erb, vlajka, pečať 

 

4.5.  Služby v obci poskytujú: 

Obchody: COOP Jednota Topoľčany – predajňa rozličného tovaru  

 
5.  Plnenie funkcií  obce  (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

5.1. Výchova a vzdelávanie  

       Obec nemá zriadenú materskú školu. 

 

5.2. Sociálne zabezpečenie 

       Obec  nemá zriadenú opatrovateľskú službu. 

 

5.3. Kultúra 

       Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje najmä  kultúrna komisia v spolupráci s Obecným 

zastupiteľstvom v Haláčovciach. 

       

5.4. Hospodárstvo  

       Obec Haláčovce nemá SHR ani v katastri obce Haláčovce nemá sídlo Družstvo. 

 

6.  Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

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

    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 prebytkový.  

        Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  



   Rozpočet Obce Haláčovce na rok 2021 bol schválený Uznesením OZ č. 9/2020 bod B/1zo dňa 

09.12.2020. 

   Rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením č. 1/2021 na 13-tom zasadaní OZ zo dňa 24.09.2021 

číslo 13/C bod 2 a rozpočtovým opatrením č. 2/2021 na 14-tom zasadaní OZ zo dňa 

   09.12.2021 číslo 14/B bod 2. 

  

 

    6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021  

 

Rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 

Skutočné plnenie 

príjmov/čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/  

%čerpania 

výdavkov 

Príjmy celkom 148560,00 180982,00 125429,01 69,30 

z toho:     

Bežné príjmy 118560,00 126858,00 125429,01 98,87 

Kapitálové príjmy 30000,00 30000,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 0,00 24124,00 0,00 0,00 

Výdavky celkom 148270,00 155722,00 116295,57 74,68 

z toho:     

Bežné výdavky 98460,00 105912,00 99773,67 94,20 

Kapitálové výdavky 30000,00 30000,00 0,00 0 

Finančné výdavky 19810,00 19810,00 16521,90 83,40 

ROZPOČET  

OBCE 
290,00 25260,00 9133,44  

 

6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

     Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19. 

 

       Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v sume 

25 655,34 €. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je 0,- €. Výsledok rozpočtového 

hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo výške sume 25 355,34 €. Bilancia príjmových 

a výdavkových finančných operácií je schodok vo výške  – 16 521,90 €. 
     

     Prebytok rozpočtu v sume 9 133,44 € 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 v celej výške 9 133,44 Eur. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 9 133,44 

EUR. 
 

     Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v rozpočtovom 

roku 2020, presunuté do roku 2021 v sume 30 000,- € na vybudovanie hasičovne prechádzajú do roku 

2022. 

 

 



  

 

7.  Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

7.1. Majetok 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 1 012 998,98 1 016 244,77 

Neobežný majetok spolu 950 016,50 944 751,42 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 628,12 628,12 

Dlhodobý hmotný majetok 897 805,03 892 539,95 

Dlhodobý finančný majetok 51 583,35 51 583,35 

Obežný majetok spolu 62 443,81 70 567,45 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 
  

Bežné  príjmy spolu 125 429,01 

z toho : bežné príjmy obce  125 429,01 

             bežné príjmy RO 0 

Bežné výdavky spolu 99 773,67 

z toho : bežné výdavky  obce  99 773,67 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet 25 655,34 

Kapitálové  príjmy spolu 0 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 0 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  0 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  0 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 25 655,34 

Vylúčenie z prebytku  0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 25 655,34 

Príjmy z finančných operácií 0 

Výdavky z finančných operácií 16 521,90 

Rozdiel finančných operácií                            - 16 521,90 

PRÍJMY SPOLU   125 429,01 

VÝDAVKY SPOLU                            116 295,57 

Hospodárenie obce                               9 133,44 

Vylúčenie z prebytku 0 

Upravené hospodárenie obce                              9 133,44 



Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  0,00 0,00 

Finančné účty  62 443,81 70 567,45 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  538,67 925,90 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 012 998,98 1 016 244,77 

Vlastné imanie     435 487,44 457 227,83 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  435 487,44 457 227,83 

Záväzky 362 333,70 346 326,70 

z toho :   

Rezervy        500,00      500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   30 000,00 30 000,00 

Dlhodobé záväzky                 307 000,74                 294 594,77 

Krátkodobé záväzky     5 302,19      5 729,82   

Bankové úvery a výpomoci  19 530,77  15 502,11 

Časové rozlíšenie                 215 177,84       212 690,24 

 

7.2. Zdroje krytia 

Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití 

rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

Rezervný fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 10 

Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rok - 

                 - rozpočtový rok 24 114,07 

                 - z finančných operácií  

Úbytky - použitie rezervného fondu: - 

               - uznesenie č.         zo dňa               - 

               - krytie schodku rozpočtu - 

               - ostatné úbytky  

KZ k 31.12.2021 24 124,07 

 



Peňažný fond 
Obec peňažný fond nevytvára. 

 

Peňažný fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 - 

Prírastky-rozpočtový rok - 

Úbytky-použitie peňažného fondu - 

            -krytie schodku rozpočtu - 

            -ostatné úbytky - 

KZ k 31.12.2021 - 

 

 

Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva Vyššieho stupňa pre verejnú správu. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 126,94 

Prírastky 350,77 

Úbytky 263,50 

KZ k 31.12.2021 214,21 

 
Fond rozvoja bývania 
Obec fond rozvoja bývania nevytvára. 

 
Fond rozvoja bývania Suma v EUR 

ZS k 1.1.2021 - 

Prírastky - 

Úbytky - 

KZ k 31.12.2021 - 

 

7.3. Pohľadávky 

Druh pohľadávky Pohľadávky celkom 

k 31.12.2021  

z toho v lehote 

splatnosti 

z toho po lehote 

splatnosti 
    

Pohľadávky spolu k 31.12.2021 0 0 - 

 

7.4. Záväzky 

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021  

z toho v lehote 

splatnosti 

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 1 018,70 1 018,70 - 

- zamestnancom 2 497,75 2 497,75 - 

- poisťovniam 1 747,53 1 747,53 - 

- daňovému úradu 465,84 465,84 - 

- štátnemu rozpočtu - - - 

- bankám - - - 

- štátnym fondom - - - 

- ostatné záväzky - - - 

Záväzky spolu k 31.12.2021 5 729,82 5 729,82 - 

 

 

 



8.  Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov 

    N Á K L A D Y 

Názov ZS  k 1.1.2021  

v EUR 

KZ  k 31.12.2021 

v EUR 

Náklady 96 428,61 102 373,95 

50 – Spotrebované nákupy 16 027,48 18 171,84 

51 – Služby 13 197,97 14 291,40 

52 – Osobné náklady 55 608,21 58 599,79 

53 – Dane a  poplatky 0 0 

54 – Ostatné nákl. na prevádz. činnosť 1 840,59 1 801,80 

55 – Odpisy, rezervy a OP  5 265,08 5 265,08 

56 – Finančné náklady 4 489,28 4 244,04 

58 – Náklady na transfery  0 0 

V Ý N O S Y 

Názov ZS  k 1.1.2021 

v EUR 

KZ  k 31.12.2021 

v EUR 

Výnosy 133 156,48 124 114,34 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 664,72 316,00 

63 – Daňové a colné a výnosy z popl. 101 806,15 102 792,02 

64 – Ostatné výnosy 20 395,11 18 077,43 

65 –Zúčtovanie rezerv 0 0 

66 – Finančné výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov  

        a rozpočtových príjmov  

10 290,50 2 928,89 

Hospodársky výsledok 36 727,87 21 740,39 

 

 Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2021 
 

     Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných  

na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 (okrem účtov 591 a 595) 

 

Trieda 6 Výnosy                                                              124 114,34 € 

Trieda 5 Náklady (bez účtu 591)                                     102 373,95 € 

Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením               21 740,39 € 

----------------------------------------------------------------------------------- 
591 splatná daň z príjmov                                                           0,00 €  

Účtovný výsledok hospodárenia                                        21 740,39 € 

 

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2021 je vo výške:  21 740,39 € (prebytok) 

 

 

 



9.  Ostatné dôležité informácie 

9.1.  Prijaté transfery a granty 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

KÚ ŽP Trenčín 35,48 Životné prostredie 

MV SR Bratislava 119,46 Hlásenie pobytu občanov 

MV SR Bratislava 0,00 Voľby NR SR 

MV SR Bratislava 18,00 Register adries 

Environmentálny fond 268,35 separácia 

MV SR Bratislava 0,00 DHZ-hasičovňa 

ŠÚ SR  2 402,27 Sčítanie SODB 

MV SR Bratislava 0,00 Testovanie COVID-19 

DPO SR 1400,00 Dobrovoľná požiar. ochrana 

      Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich 

účelom. 

 

      V roku 2021 obec prijala dotáciu v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov od 

Štatistického úradu SR vo výške 2 402,27Eur. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
ŚÚ SR 2 402,27 SODB 

   

     V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na 

výkon  samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 4 711 €. Návratná finančná výpomoc z MF SR 

bola poskytnutá bezúročne. Splatnosť je rozložená na 4 roky t.z. splatnosť prvej splátky je v roku 2024 

a splatnosť poslednej splátky je v roku 2027.  

 

9.2.  Poskytnuté dotácie 

     Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 12/2012 právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel.  

Obec  Haláčovce v roku 2021 poskytla dotácie : 

 

Žiadateľ dotácie 

(bežné výdavky) 

Suma 

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2021 

Suma 

použitých 

prostriedkov 

v roku 2021 

Rozdiel 

Telovýchovná Jednota Baník Haláčovce – 

Otrhánky  

1 000,00 1 000,00 0 

Klub dôchodcov Haláčovce  200,00 200,00 0 

 

     K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.12/2012 

o poskytnutí  dotácií z rozpočtu Obce Haláčovce.  

 

9.3.  Významné investičné akcie v roku 2021 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

vzhľadom na pandémiu COVID-19 obec nerealizovala investičné akcie. 

 

 

 



9.4.  Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

 Dobudovanie vodovodu 

 Dobudovanie detského ihriska 

 Vybudovanie hasičovne 

 

9.5.  Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

     Účtovná jednotka v roku 2021 nezaúčtovala výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 - 

prebytok vo výške 24 114,- do rezervného fondu a tým nebol rezervný fond vykázaný vo finančnom 

výkaze FIN 6-04. Rezervný fond bol zaevidovaný interným zápisom v roku 2022.    

         

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie obce urobilo analýzu možných účinkov a 

následkov na obec a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na obec 

(okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). 

Vedenie obce nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti 

v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).  

 

 

V Haláčovciach, 23.03.2022 

 

 

 

 

Vypracovala: Andrea Pyteľová                                                 Ing. Zuzana Mokryšová                                                 

                                                                                                             starostka obce 

 

 

 

Prílohy: 

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


