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1.Úvodné slovo starostky obce
1.1.2021 sa opäť začal rok poznačený vírusom Covid 19. Od 23.januára 2021 obec musela
zabezpečiť testovanie žiakov a rodičov Základnej školy s materskou školou Mikušovce
a následne aj pre občanov obcí Mikušovce a Tuchyňa. Testovanie trvalo do polovice mája
2021.
Rozvoj obce počas roka 2021 prebiehal systematicky. Prvý polrok bol zameraný hlavne na už
spomínané testovanie, ale snažili sme sa aj orientovať hlavne na práce spojené
s rekonštrukciou Domu smútku a výstavbou zberného dvora.
Dom smútku, ktorý bol postavený v 80. rokoch 20.storočia sa nachádzal v stave
nevyhovujúcom poslednej rozlúčke so zosnulým. Prešiel kompletnou rekonštrukciou, pretože
zatekala strecha /predĺžila sa/, elektrické vedenie v budove bolo v zlom technickom stave a čo
sa týka vnútorného vybavenia, za posledné roky nebolo riešené. Myslím si, že v súčasnej dobe
je Dom smútku pýchou obce.
Veľkou výzvou bol pre nás zberný dvor, ktorý sa nám počas roku 2021 podarilo vybudovať.
Betónové oplotenie sa realizovalo ešte v roku 2020. Podlaha z liateho betónu sa urobila
v priebehu júna 2021, pretože bola potrebná na umiestnenie plechových garáží, v ktorých sa
uskladňujú jednotlivé druhy odpadov /elektroodpad, nebezpečný odpad a nové smetné nádoby
pre obyvateľov našej obce/. Ostatná plocha zberného dvora je vybudovaná makadamom, slúži
na kontajnery pre veľkoobjemový odpad, sklo, železo, šatstvo.
V priebehu roka sme riešili úpravu športového areálu, kde sme vybudovali kontajner, ktorý sa
môže používať ako bufet, alebo šatňa pre futbalové družstvo, keď sa koná veľká športová
akcia.
V spolupráci s DHZ Mikušovce sme pristavili k budove hasičskej zbrojnice garáž pre Aviu.
Taktiež sme sa zamerali aj na základnú školu, kde sa opravilo multifunkčné ihrisko. Vymenili
sa drevotrieskové mantinely za umelé a upravila sa aj podlaha multifunkčného ihriska.
Nakoľko sme vybudovali počas roka zberný dvor, mohli sme zbúrať chátrajúci dom pred
kultúrnym domom, ktorý dovtedy slúžil ako skladisko pre smetné nádoby a materiál potrebný
pre obec. Získali sme nádherné priestranstvo v strede obce, ktoré chceme využiť ako
oddychovú zónu.
I keď začiatok roka 2021 bol poznačený testovaním na Covid 19, predsa sme dokázali v obci
usporiadať aj kultúrno-spoločenské akcie. V júli sme v spolupráci s miestnou Telovýchovnou
jednotou zorganizovali tradičný futbalový turnaj „O pohár starostky obce“, ktorého sa
zúčastňujú okolité obce Tuchyňa, Červený Kameň, Dulov a Mikušovce. TJ Mikušovce
obsadila prvé miesto.
Dobrovoľnému hasičskému zboru Mikušovce sa tento rok podarilo usporiadať hasičskú súťaž
„O pohár obce“. V roku 2020 z dôvodu pandémie sa neuskutočnila. Okrem tejto akcie
zorganizovali aj Tradičné stavanie mája a vianočnú výzdobu pred miestnym kostolom, ktorý
je zasvätený svätému Gorazdovi.
August patril obecným akciám „Hody“ a Mikušovský kotlík. Na oboch akciách sa prácou
podieľala aj kultúrna komisia, ktorá pracuje pri OZ obce Mikušovce. Hody 2021 sa
uskutočnili po ročnej prestávke. Vystúpila na nich naša hudobná skupina Duo Akord, DJ
Braňo Gašpar, Heligonica a hosť programu Jadranka. Pre deti bol pripravený program
v podaní Chodúľového divadla a Zvedavka a Kúzelník.
Mikušovský kotlík, sa z dôvodu odhlásenia súťažiacich družstiev nekonal /choroba/, ale
v spolupráci s DHZ sme spravili popoludnie pre deti „Ukončenie letných prázdnin“, kde bola
aj penová šou.
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Koniec roka sme chceli ukončiť adventnými stretnutiami, ale opäť z dôvodu pandémie sme
zorganizovali cestu svätého Mikuláša, ktorý porozdával darčeky deťom a aj odovzdal malý
predvianočný pozdrav do každého domu našej obce v podobe sladkých voňavých perníkov.
Počas najkrajších sviatkov roka si vždy v kruhu rodiny želáme len to najlepšie, preto dúfam,
že tieto uplynulé dva roky, ktoré boli poznačené pandémiou zvanou Covid 19 nás naučili si
vážiť to najvzácnejšie čo máme a to zdravie, rodinu a lásku svojich najbližších a toto
poznanie si prenesieme aj do ďalšieho obdobia roku 2022.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Mikušovce
Sídlo:

Mikušovce 22, 018 57 Mikušovce

IČO:

00317527

Štatutárny orgán obce:

Eva Holbová, starosta obce

Telefón:

042/4464082

E-mail:

obecnyurad@mikusovce.sk

Webová stránka: www.mikusovce.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starostka obce:

Eva Holbová

Zástupca starostky obce:

Andrea Tomanová

Hlavný kontrolór obce:

Alena Dobrodejová

Obecné zastupiteľstvo:

Alexander Behanec, Viktor Buček, Dušan Gašpárek, Dušan
Gregor, Peter Hrubčin, Ján Jagrik, Ing. Jana Šedová, Andrea

.
Komisie:

Tomanová, Rastislav Štefanec.
Komisia financovania, rozpočtu, správy majetku, rozvoja a propagácie
Kultúrno-športová a sociálno-vzdelávacia komisia
Komisia stavebná, bytovej výstavby a životného prostredia
Komisia na vybavovanie sťažností a verejný poriadok
Komisia pre prideľovanie nájomných bytov

Obecný úrad:

Ing. Alena Kolmanová, ekonómka obce
Ing. Lenka Gregorová, správca daní a poplatkov
Dana Kopačková, správca kultúrneho domu
Miroslav Holba, technický pracovník
Vojtech Holba, technický pracovník
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Rozpočtové organizácie obce:
Základná škola s materskou školou Mikušovce 16
Mikušovce 16, 018 57 Mikušovce
IČO: 36124613
Telefón : 042 4464079
Email :
skola@zsmikusovce.sk
Webová stránka : zsmikusovce.edupage.org
Príspevkové organizácie obce : žiadne
Neziskové organizácie založené obcou : žiadne
Obchodné spoločnosti založené obcou : žiadne

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.

Vízia obce Mikušovce na nasledujúce roky:
Vízia predstavuje obraz budúcnosti, určuje nám ciele, ktoré chceme v priebehu pár rokov či
desaťročí spraviť.
Prioritou roka 2022 je začiatok prác na územnom pláne obce, aby sme mohli riešiť novú
investičnú výstavbu Mikušoviec a rozpracovať štúdiu na kanalizáciu a čistiareň odpadových
vôd len pre našu obec. Kanalizáciou by sme potom postupne aj vyriešili chodníky popri
hlavnej ceste.
Projektom z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky máme záujem realizovať
rekonštrukciu WC a ozvučenie v kultúrnom dome.
Veľkou výzvou je pre mňa premiestnenie hokejbalového ihriska z miestnej komunikácie do
športového areálu v hornej časti obce.
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Ciele obce :
Vízia obce stanovuje aj ciele obce, ktoré sa sústreďujú v jednotlivých odvetviach
udržateľného rozvoja obce Mikušovce.
1. Technická infraštruktúra – obecná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd, vybudovanie
chodníkov.
2. Životné prostredie – vybudovanie kompostárne a riešenie vývozu komunálneho odpadu.
3. Školstvo – všestranný rozvoj detí a mládeže.
4. Šport a dobrovoľné aktivity – rekonštrukcia strechy DHZ, premiestnenie hokejbalového
ihriska z miestnej komunikácie do športového areálu.
5. Kultúra – usporiadanie kultúrno – spoločenských akcií.
6. Bezpečnosť obyvateľstva – zvýšiť kontrolu miest v obci a spolupráca s policajným
oddelením v Ilave.
Na základe stanovenia vízie obce, môžeme od nej stanoviť aj ciele obce, ktoré sa sústreďujú
na jednotlivé odvetvia udržateľného rozvoja obce Mikušovce.
1. Technická infraštruktúra – zohľadnenie kvality životného prostredia realizáciou obecnej
kanalizácie.
2. Životné prostredie – zvyšovanie kvality životného prostredia a nakladanie so všetkými
druhmi odpadu.
3. Školstvo – zabezpečiť všestranný rozvoj detí a mládeže.
4. Šport a dobrovoľné aktivity – rekonštrukcia strechy DHZ, premiestnenie hokejbalového
ihriska z miestnej komunikácie do športového areálu
5. Kultúra – usporiadanie kultúrnych akcií obecným zastupiteľstvom, DHZ Mikušovce, TJ
Mikušovce, Základnou školou, či externými subjektami. Tým sa rozvíjajú aj voľnočasové
a informačné aktivity obce.
6. Bezpečnosť obyvateľstva – zabezpečenie ochrany života a majetku obyvateľov obce
prostredníctvom kamerového systému.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.

5.1. Geografické údaje
Obec Mikušovce sa rozprestiera v kotline horského pásma Bielych Karpát na oboch stranách
Tovarského potoka, smerujúceho zo severozápadu na juhovýchod.
Chotár hraničí na východe krátkou hranicou s Dulovom, od východu po juh až juhozápad
s Tuchyňou a krátkou hranicou s Pruským,
od juhozápadu na západ s Vršateckým
Podhradím, zo západu na sever s chotárom obce Červený Kameň a od severu na východ
s Kvašovom.
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Celková rozloha obce :
Nadmorská výška :

850 ha

najnižšia je na Nivkách 295 m.n.m.
najvyššia je vrchol Chotuče 794 m.n.m.

5.2.Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2021 :

1 038 obyvateľov

Veková štruktúra obyvateľstva :
Počet obyvateľov

%

121

11,66

10 - 19,99 rokov

123

11,85

20 – 29,99

rokov

123

11,85

30 – 39,99 rokov

189

18,20

40 – 49,99 rokov

157

15,12

50 – 59,99 rokov

132

12,71

Nad 60 rokov

193

18,61

1 038

100,00

Vek
Do 9,99

rokov

Spolu:

Vývoj počtu obyvateľov :
Narodení

Zomrelí

Prisťahovaní

Odsťahovaní

Rok

Celkový
počet k 1.1.

2013

1 046

10

8

2014

1 054

7

7

10

16

2015

1 048

12

16

16

8

2016

1 052

9

9

8

14

2017

1 046

14

13

12

24

2018

1 035

14

7

13

11

2019

1 044

7

12

6

18

2020

1 027

13

4

18

8

2021

1046

14

14

15

23

7

11

7

5.3.Ekonomické údaje
Občania za prácou dochádzajú do Ilavy, Dubnice nad Váhom, Lednických Rovní, Púchova
a Trenčína.
5.4. Symboly obce
erb, obecná vlajka, pečať
Erb obce – v modrom štíte vyrastá zo zelenej pažite rozvetvený zlatý klas.

Z farieb erbu bola stanovená aj obecná vlajka a zástava, štyri pozdĺžne pruhy v modrej, žltej,
modrej a zelenej farby.
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným erbovým symbolom a kruhopisom „Obec
Mikušovce“, s priemerom 35 mm.
Najstaršia zachovaná obecná pečať Mikušoviec je nedatovaná, jej použitie je známe z roku 1850.
Pečať má priemer asi 32 mm. V pečatnom poli zo zeme vyrastá na dlhej stopke štylizovaný kalichový
kvet, nad ním je v poloblúku kurzívou vypísaná legenda Mikusocz. Originálny odtlačok pečate je dosť
nezreteľný, rekonštrukciu pečate urobil jej prvý spracovateľ Juraj Fojtík.
Druhá, taktiež nedatovaná pečať, bola použitá v roku 1869. Má priemer 29 mm. V pečatnom poli je
vyobrazený rozvetvený obilný klas na pažiti, nad ním je v oblúku legenda MIKUSOVZE
Tretia nápisová pečať, tiež nedatovaná, má priemer 28 mm. Jej použitie je známe viackrát z rokov
1873-1881. V tomto prípade ide o kovovú pečiatku na pečatenie z podušky. Legenda je v troch
riadkoch OBEC MIKUSÓC KOSZÉG
Všetky tri historické pečate prvýkrát odborne spracoval a publikoval Juraj Fojtík v práci Mestské a
obecné pečate Trenčianskej župy.

5.5. Logo obce
Obec nemá logo obce.
5.6. História obce
Obec sa spomína v roku 1259 ako Mykus, doložená je z roku 1439 ako Mykosoucz, z roku
1470 ako Kis, Nagh Mikussowcz, z roku 1498 ako Mikwssowecz, z roku 1773 ako
Mikussowcz, z roku 1786 ako Miklussowce, z roku 1808 ako Mikussowce, maďarsky
Mikusóc, Mikosfalva. Patrila panstvu Vršatec, časť zemianskej rodine Bartovcov. V roku
1598 mala 44 domov, v roku 1720 mala 36 daňovníkov, v roku 1784 mala 133 domov, 156
rodín a 756 obyvateľov, v roku 1828 mala 91 domov a 353 obyvateľov. Zaoberali sa
poľnohospodárstvom a pálením liehu. Za I. ČSR aj tkáčstvom, pradiarstvom a pálením liehu.
Bol tu mlyn, pálenica a píla. Po roku 1918 sa mnohí vysťahovali.
8

5.7. Kultúrne pamiatky
K najstarším zachovaným stavbám v Mikušovciach patrí kaplnka so zvonicou, postavená
z kameňa a pálenej tehly v roku 1906.
5.8. Významné osobnosti obce
Obec nemá významné osobnosti obce

6.Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
Výchovu a vzdelávanie v obci poskytuje Základná škola s materskou školou Mikušovce 16,
ktorá má právnu subjektivitu a je prenesenou kompetenciou obce.
Základná škola mala v roku 2021 149 žiakov a v materskej škole bolo 41 detí.
Je rozpočtovou organizáciou obce, je napojená na rozpočet obce.
V základnej škole je zriadená materská škola, školský klub, centrum voľného času a školská
jedáleň. Toto sú originálne kompetencie obce a finančné prostriedky na ich činnosť dostáva
obec vo výnose dane a preposiela ich základnej škole.
Finančné prostriedky na činnosť základnej školy obci zasiela Ministerstvo vnútra SR cez
okresný úrad, odbor školstva na obec a tá ich preposiela svojej základnej škole s materskou
školou.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
Zdravotné stredisko v Pruskom
Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici a Trenčíne.
6.3.Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje : obec cez zariadenia pre seniorov
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : opatrovateľskú službu
6.4.Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : obec
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na kultúrne a športové akcie ako : Uvítanie detí do života, Deň matiek, deň
detí, deň otcov, hody, súťaž vo varení gulášu, požiarná súťaž o pohár starostky obce, súťaž
o pohár starostky obce vo futbale, posedenie so seniormi nad 70 rokov, zabíjačka,
zapaľovanie adventnej sviečky ... V roku 2021 sa niektoré akcie neuskutočnili z dôvodu
obmedzenia pre pandémiu COVID 19.
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6.5.Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Potraviny v dolnej a hornej časti obce
Dve pohostinstvá
Najvýznamnejší priemysel v obci:
Obec nemá priemyselnú zónu.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
Občania pestujú zeleninu, zemiaky, obilniny.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec v roku 2021 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.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, výdavky boli kryté z bežného rozpočtu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 03.12.2020 uznesením
č. 72/2020.
.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát :
- prvá zmena schválená dňa 15.04.2021
uznesením č. 14/2021
uznesením č. 33/2021
- druhá zmena schválená dňa 21.06.2021
- tretia zmena schválená dňa 27.09.2021
uznesením č. 40/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 27.01.2022
uznesením č. 04/2022
7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :

1 090 844

1 380 331

1 392 949,77

100,91

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové operácie
Príjmy RO - ZŠsMŠ
Príjmové operácie RO
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové operácie
Výdavky RO – ZŠsMŠ
Rozpočet obce

1 014 664
0
56 500
19 680
0
1 090 844

1 133 914
39 775
182 508
21 700
2 434
1 380 331

1 133 914,88
40 269,85
183 388,42
30 298,37

100,00
101,24
100,48
139,62

1 330 476,52

96,39

343 364
56 500
40 300
650 680
1 090 844

392 773
187 135
41 217
759 206
1 380 331

384 073,82
179 257,39
42 503,69
724 641,62

97,79
95,79
103,12
95,45
10

Hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2021
1 133 914,88
30 298,37
1 164 213,25

Bežné príjmy obec
Bežné príjmy Základná škola s materskou školou
Bežné príjmy spolu :
Bežné výdavky obec:
Bežné výdavky Základná škola s materskou školou
Bežné výdavky spolu :
Bežný rozpočet

384 073,82
724 641,62
1 108 715,44
+

55 497,81
40 269,85
210,93
179 257,39
210,93

Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

- 138 987,54

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

83 489,73

Vylúčenie z prebytku zostatok nevyč. prostriedkov ZŠ
Vylúčenie z prebytku zostatok nevyč. prost. Školská jedáleň
Vylúčenie z prebytku zostatok nevyč. prost. príjmy za školský
klub a MŠ
Vylúčenie z prebytku spolu

-

32 827,82
2 352,00
1 302,00

-

36 481,82

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích
prostriedkov - obec
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích
prostriedkov - RO
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích
prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
Odpočítanie chyby v FIN1-12 ZŠ
Upravené hospodárenie obce po oprave

- 119 971,55
183 388,42
4 867,32
42 503,69
+ 145 752,05
1 392 949,77
1 330 687,45
+ 62 262,32
36 481,82
+ 25 780,50
- 5 357,31
20 423,19
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
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 znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov Základnej školy s materskou školou
Mikušovce 16 na prenesené kompetencie v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré je možné vyčerpať do 31.3.2021
v sume
32 827,82 €
-zostatok na účte školskej jedálne v Základnej škole s materskou školou,
k 31.12.2021
v sume
2 352,06 €

ktorý

bol

- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov Základnej školy s materskou školou
Mikušovce 16 na originálne kompetencie (príjmy za Školský klub, MŠ a CvČ 1 302,00)
v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
ktoré je možné vyčerpať do 31.3.2022
Nevyčerpané prostriedky v sume 36 481,82 € sa použili v rozpočtovom roku 2022 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.
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 20 423,19 € zistený podľa
stanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
zemnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
navrhujeme použiť na :
- tvorbu fondu opráv pre nájomný bytový dom súp. č. 170 vo výške 4 500,91 €
- tvorbu fondu opráv pre nájomný bytový dom súp. č. 171 vo výške 4 500,91 €
v zmysle zákona č. 443/2010, § 18, ods. 2 predstavuje 0,5 % z ceny obstarania bytov,
t.j. zo sumy 900 181,74 €.
Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona
č.443/2010 Z.z. v z.n.p..
-

tvorbu rezervného fondu vo výške 11 421,37 €.
Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom najmenej však
10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 odsek 6 zákona č. 583/Z.z.

Na základe uvedených skutočností navrhuje tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo
výške 11 421,37 € / upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu / a zostatok
finančných operácií
a tvorbu fondu opráv pre nájomné bytovky v sume 9 001,82 €.
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7.3.Rozpočet na roky 2021 - 2023
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2021

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

1 392 949,77

1 380 331

1 049 344

1 043 344

1 133 914,88
40 269,85
183 388,42
30 298,37

1 133 914
39 775
182 508
21 700

1 014 664
0
15 000
19 680

1 014 664
0
9 000
19 680

Skutočnosť
k 31.12.2021

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky
RO
s právnou
subjektivou

1 330 476,52
384 073,82
179 257,39
42 503,69
724 641,62

Rozpočet
na rok 2021

1 380 331
392 773
187 135
41 217
683 673

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

1 049 344

1 043 344

343 164
15 000
40 300
650 880

343 164
9 000
40 300
650 880
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8.

Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za obec,

materskú

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
8.1. Majetok
a/. obec
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Majetok spolu

2 778 598,24

2 722 583,27

Neobežný majetok spolu

1 976 245,07

2 052 923,59

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

0,-

0,-

1 831 851,53

1 908 530,05

Dlhodobý finančný majetok

144 393,54

144 393,54

Obežný majetok spolu

801 714,56

669 133,45

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

264,60
398 912,66
0,-

1 737,00
387 596,58
0,-

23 743,55

30 431,87

378 793,75

249 368,00

22 614

22 614

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

638,61

526,23
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b/. za materskú účtovnú jednotku - Základná škola s materskou školou Mikušovce 16
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Majetok spolu

484 518,19

Skutočnosť
k 31.12.2021
494 948,41

Neobežný majetok spolu

405 846,67

394 530,59

0

0

405 846,67

394 530,59

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

0,-

0,-

76 237,86

100 417,82

1 368,93

705,57

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,-

0,-

Dlhodobé pohľadávky

0,-

655,51

Krátkodobé pohľadávky

0,-

0,-

74 868,93

99 056,74

Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,-

0,-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,-

0,-

Časové rozlíšenie

2 433,66

0,-
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c/. za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Majetok spolu

2 863 197,80

Skutočnosť
k 31.12.2021
2 829 623,10

Neobežný majetok spolu

2 382 091,74

2 447 454,18

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

2 237 698,20

2 303 060,64

Dlhodobý finančný majetok

144 393,54

144 393,54

Obežný majetok spolu

478 033,79

381 642,69

1 633,53

2 442,57

0,-

0,-

655,51,-

0,-

Krátkodobé pohľadávky

22 737,58

30 119,87

Finančné účty

453 662,68

348 424,74

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

22 614

22 614

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,-

0,-

3 072,27

526,23

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
a/. obec
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 778 598,24

2 722 583,27

Vlastné imanie

1 078 298,90

1 090 633,95

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0,-

0,-

Fondy

0,-

0,-

36 132,85

-31 011,70

953 125,17

876 853,67

1 800,00

1 800,00

39 766,41

32 827,82

Dlhodobé záväzky

787 331,89

745 403,27

Krátkodobé záväzky

101 612,87

74 208,58

Bankové úvery a výpomoci

22 614,00

22 614,00

Časové rozlíšenie

747 174,17

755 095,65

Výsledok hospodárenia za účt. obdobie
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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b/.za materskú účtovnú jednotku - Základná škola s materskou školou Mikušovce 16
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2020

484 518,19
7 133,17

Skutočnosť
k 31.12.2021
494 948,41
7 083,44

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0,-

0,-

Fondy

0,-

0,-

Výsledok hospodárenia za účt. obdobie
Záväzky

1 634,36

-49,73

477 385,02

487 864,97

z toho :
Rezervy

2 609,46

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

0,00

398 912,66

387 596,58

4 180,03

3 809,71

71 682,87

96 458,68

Bankové úvery a výpomoci

0,-

0,-

Časové rozlíšenie

0,-

0,-

Skutočnosť
k 31.12.2020

c/. za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 863 197,80

Skutočnosť
k 31.12.2021
2 829 623,10

Vlastné imanie

1 085 432,07

1 095 107,93

0,-

0,-

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia za účt.obdobie

37 761,21

-33 670,89

1 030 591,56

979 419,52

Rezervy

4 409,46

4 409,46

Zúčtovanie medzi subjektami VS

39 766,41

32 827,82

Dlhodobé záväzky

791 511,92

749 212,98

Krátkodobé záväzky

172 289,77

170 355,26

22 614,-

22 614,-

747 174,17

755 095,65

Záväzky
z toho :

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Prírastky majetku v roku 2021:
Obec:
V obci do majetku pribudol: súbor kontajnerov na zberný dvor v hodnote 3 690,00 €
brána na zberný dvor v hodnote 10 317,58 €
podlaha na zbernom dvore v hodnote 12 816,00 €
unimobunka pre TJ v hodnote 4 980,00 €
rekonštrukcia domu smútku v hodnote 91 233,01 €
rekonštrukcia kancelárií obecného úradu v hodnote 8 933,70 €
Pre základnú školu sa vybudovala polytechnická učebňa v hodnote 43 843,08 €. Dotácia zo
štátu predstavovala sumu 39 774,85 a z vlastných zdrojov sme zaplatili sumu 4 068,23 €.
Úbytky majetku v roku 2021 :
Úbytok časti pozemkov predstavuje predaj pozemku pri nedokončenej budove penziónu
hodnote 65,09 €.
8.3 Pohľadávky
a/. obec
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti

23 719,30

30 581,54

Pohľadávky po lehote splatnosti

774,75

174,54

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti

0,-

0,-

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,-

0,-

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti

22 713,33

30 581,54

Pohľadávky po lehote splatnosti

774,75

174,54

b/.za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

c/.za konsolidovaný celok
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8.4. Záväzky
a/. za obec

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

888 944,76

819 611,85

0,-

0,-

b/.za materskú účtovnú jednotku
Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Záväzky do lehoty splatnosti

4 180,03

100 268,39

Záväzky po lehote splatnosti

71 682,87

0,-

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Záväzky do lehoty splatnosti

892 118,82

919 568,24

Záväzky po lehote splatnosti

71 682,87

c/.za konsolidovaný celok

0,-

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Pohľadávky po lehote splatnosti predstavujú neuhradenú daň z nehnuteľnosti, daň za odpady,
faktúry za odber vody.
V roku 2008 sme uzavreli Zmluvu o poskytnutí podpory zo ŠFRB č. 607/2003 Z.z. na
investičnú akciu „Výstavba nájomných bytov 2x 19 b.j. Výška poskytnutého úveru
predstavuje 1 272 953,60 €, pri dobe splatnosti 30 rokov.
Mesačné splátky úveru predstavujú 4 094,34 €.
Zostatok nesplatenej istiny k 31.12.2021 je 758 292,39 €.
Obec je vlastníkom 2 nájomných bytoviek po 19 bytov. Od nájomníkov sme prijali finančnú
zábezpeku vo výške polročného nájomného , ktorá je uložená na osobitnom účte. Suma
prijatej finančnej zábezpeky predstavuje 28 273,27 €.

20

9. Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov za obec,
materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a/. za obec
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

1 339 824,50

700 363,22

50 – Spotrebované nákupy

88 346,03

47 808,47

51 – Služby

60 511,06

80 262,58

52 – Osobné náklady

178 210,33

206 572,80

53 – Dane a poplatky

10 880,04

13 619,17

677 436,96

7 232,26

114 313,70

97 297,12

11 145,91

11 050,52

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

0,-

0,-

198 980,47

210 366,45

1,46

0,-

1 375 958,81

625 930,79

18 573,83

16 988,25

0,-

0,-

0,-

0,-

440 475,66

457 595,88

344 328,13

72 968,43

439 954,11

2 550,50

13,34

13,80

11,80

20,70

132 601,94
36 132,85

102 060,11
-

31 011,70
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Hospodársky výsledok /kladný / v sume - 31 011,70 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
a) za materskú účtovnú jednotku - Základná škola s materskou školou Mikušovce 16
Skutočnosť
k 31.12. 2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Náklady

693 737,99

757 474,67

50 – Spotrebované nákupy

64 141,53

76 291,67

51 – Služby

10 398,97

19 477,78

52 – Osobné náklady

582 298,30

620 672,96

53 – Dane a poplatky

0,-

0,-

3 583,70

3 316,16

17 337,53

16 203,68

457,90

734,12

0,-

0,-

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

15 520,06

20 778,30

0,-

0,-

Výnosy

695 372,35

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

15 520,06

25 714,59

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,-

0,-

0,-

1 223,64

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

0,-

0,-

536,66

2 827,83

94,65

2 609,46

0,-

0,-

0,-

0,-

679 220,98

726 273,06

1 634,36

- 49,73

Názov

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

757 424,94

22

Hospodársky výsledok /záporný / v sume - 49,73 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

1 826 821,74

1 216 939,50

50 – Spotrebované nákupy

152 487,56

124 100,14

51 – Služby

69 127,63

106 699,52

52 – Osobné náklady

760 508,63

827 245,76

53 – Dane a poplatky

10 880,04

13 619,17

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

681 020,66

10 548,42

131 651,23

113 500,80

11 603,81

11 784,64

Názov
Náklady

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

0,9 542,18
1,46

0,9 441,05
0,0

1 864 590,41

1 183 268,61

32 311,49

40 662,00

0,-

0,-

0,-

0,-

440 475,66

457 595,88

344 864,79

75 796,26

440 048,76

2 550,5

13,34

13,80

11,80

20,70

606 864,57

606 629,47

37 768,67

-33 670,89
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
Náklady konsolidovaného celku za rok 2021 sú nižšie oproti roku 2020 o 609 882,24 €,
z toho Základná škola s materskou školou Mikušovce 16 má vyššie náklady v roku 2021
oproti roku 2020 o 63 736,68 € a obec má nižšie náklady oproti roku 2021 o 639 461,28 €.
Najväčší rozdiel je v ostatných nákladoch na prevádzkovú činnosť, oproti roku 2020 sú
menšie o 670 204,70 €, ktoré ovplyvnila hlavne zostatková cena nedokončenej budovy
penziónu v sume 650 848,15 € a pozemkov v sume 3 883,24 € v roku 2020.
Náklady spojené s pandémiou COVID-19 predstavujú za obec sumu 25 490,00 €. Obci
výdavky spojené s celoplošným testovaním uhradilo Ministerstvo vnútra v SR.
Výnosy konsolidovaného celku v roku 2021 sú nižšie oproti roku 2020 o 681 321,80 €.
Najväčší rozdiel je v ostatných výnosoch, ktoré sú nižšie oproti roku 2020 o 269 068,53 €,
najväčšou položkou vo výnosoch je tržba z predaja nedokončenej budovy penziónu v sume
275 000,- € a zrušenie opravnej položky na nedokončenú budovu penziónu v sume
436 564,91 € v roku 2020.
Výsledok hospodárenie za konsolidovaný celok je strata 33 670,89 €.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
6.

Poskytovateľ
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR
Okresný úrad Trenčín,
odbor školstva
Úrad práce , sociálnych vecí
a rodiny
Úrad práce, soc. vecí
a rodiny
Ministerstvo vnútra SR

Suma v €
1 307,46
514 578,00
49,80
19 772,40
352,57

7.

Okresný úrad Trenčín, odbor
starostlivosti o ŽP

Účel
Na úsek stavebného poriadku

98,88

Na prenesené kompetencie - pre
Základnú školu s materskou školou
Mikušovce 16
Deti v hmotnej núdzi / školské
pomôcky/
Na stravu detí
Na úsek hlásenie pobytu občanov
a na úsek registra adries
Na prenesený výkon štátnej správy
starostlivosť o životné prostredie

8.

DHZ SR

9.

Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

3 000,00
10.
11.
12.
13.

Pre materiálovo -technické
vybavenie DHZ
Na úsek dopravy

43,59

Ministerstvo vnútra SR

25 490,00

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo školstva SR
Spolu:

3 485,50
1 300,00
536 650,38

Dotácia na testovanie na COVID 19
I. a II. kolo
Transfer na sčítanie domov a bytov
Duálne vzdelávanie

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
Základná škola s materskou školou Mikušovce 16 dostala na prenesené kompetencie finančné
prostriedky v sume 514 578,- €, nevyčerpala 32 827,82 €, tieto vyčerpala do 31.3.2022.
Na stavu detí jej bolo poukázaných

19 772,40 €,

vyčerpala 6 656,60 €,

nevyčerpané

finančné prostriedky v sume 13 115,80 € vrátila v roku 2021 ÚPSVaR.
DHZ bola poukázaná dotácia v sume 3 000,- € na materiálno-technické vybavenie .
V roku 2021 prebiehalo sčítanie domov a bytov, podľa počtu domov sme dostali z MV SR
sumu 3 485,50 €, ktorá bola použitá na mzdové a materiálové výdavky.
Výdavky spojené s testovaním na

COVID 19 I. a II. kolo boli uhradené podľa počtu

testovaných osôb, uhradená suma predstavuje 25 490,00 €.

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.2/2019 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

DHZ Mikušovce

Účelové určenie dotácie

Materiálno-technické vybavenie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

3 000,- €

DHZ
TJ Družstevník Mikušovce

Na činnosť TJ

5 000,- €
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021.
a/. obec
Rekonštrukcia Domu smútku
Rekonštrukcia kancelárií obecného úradu
Zberný dvor - plechové garáže, automatizácia brány
TJ – výstavba unimobunky
DHZ – prístavba garáže
b/. rozpočtová organizácia
Vymaľovanie tried na hornej chodbe + chodba
Výmena dverí ku zborovni a k vedeniu školy – plastové dvere
Dokončenie rekonštrukcie školskej dielne
Vybudovanie učebne v prírode
Nákup lavíc do jednej triedy
Nákup počítačov – modernizácia PC
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a/. obec
rok 2023: Projekt kanalizácie a chodníkov vedľa hlavnej komunikácie
Územný plán obce
Rekonštrukcia strechy na hasičskej zbrojnici
Presun hokejbalového ihriska do športového areálu
rok 2024: Nové oplotenie cintorína a domu smútku
b/.rozpočtová organizácia
-

Vymaľovanie tried na dolnej chodbe + chodba
Vybudovanie čitateľských kútikov na chodbách
Urobenie vyvýšených záhonov
Nákup interaktívnej tabule do 1.ročníka
Výmena stavaných skríň
Oprava skladu učebníc
Nákup PC pre ekonomický úsek – obnova
Vybudovanie prístupovej cesty k zber.nádobám

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
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10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
V roku 2021 bola činnosť obce ovplyvnená Covid pandémiou, kedy musela obmedziť obec
spoločenské projekty a musela zorganizovať testovanie obyvateľov.

Vypracoval: Ing. Alena Kolmanová, ekonómka obce
Schválil: Eva Holbová, starostka obce
V Mikušovciach,

20.9.2022
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