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1. Úvodné slovo starostky obce 

Vážení spoluobčania,

Výročná  správa  za  rok  2020  tvorí  prehľad  realizovaných  aktivít  na  základe  rozhodnutí  vecne

príslušných  orgánov  obce  a  zároveň  hodnotí  plnenie  významných  investičných,  kultúrnych  a

spoločenských aktivít. 

Rok 2020 tak ako aj predošlí rok 2019 hodnotím ako veľmi úspešný z hľadiska investičných zámerov.  

V  prvých mesiacoch roku 2020  sa vírus  Covid-19 rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil aj

našu obec. Aj napriek zložitej situácií obec v sledovanom roku  splnila úlohy, ktoré si vytýčila.

V roku 2020 obec zrealizovala s podporou regionálneho príspevku z Úradu vlády Slovenskej republiky

a z vlastných zdrojov   plánovanú Modernizáciu a stavebné úpravy Základnej školy v Nižnom Klátove.

Významným  krokom  bola  II.  etapa  rekonštrukcie  Domu  smútku  a areálu  miestneho  cintorína

z vlastných  zdrojov, vypracovanie  projektovej  dokumentácie  k  plánovanej   rekonštrukcií  miestnych

komunikácií a vypracovanie súdnoznaleckého posudku k súdnemu sporu so spoločnosťou  RICORSO,

s.r.o.  V roku 2020 obec  musela  riešiť  aj  havarijný  stav  strechy  obecného  úradu  a opravy

s pomocou  poslancov  obecného  úradu,  urýchlene  odstrániť  zatekanie  priestorov  pošty  a

obecného úradu.

Obec Nižný Klátov s  podporou Ministerstva financií a vlastných zdrojov použila v roku 2020 účelovú

dotáciu a zrealizovala  úpravu miestneho námestia a priestranstva v okolí obecného úradu.

Cieľom obce je získavanie finančných prostriedkov na rôzne projekty, ako sú zveľaďovanie verejného

priestranstva , vybudovanie chodníkov  a oprava miestnych komunikácií . 

Obec dosiahla za sledované obdobie  prebytok rozpočtového hospodárenia, čo vytvára ďalšie zdroje na

jej rozvoj,  zlepšovanie životného prostredia a podporu kultúrno - spoločenského života v obci. 

Osobitné  poďakovanie  patrí  aj  členom  testovacích  tímov  a  to  zdravotníckemu  a

administratívnemu  personálu  a  dobrovoľníkom,  ktorí  počas  prvej  vlny  pandémie

zabezpečovali testovanie na COVID 19 v našej obci.

Na  záver  pokladám  za  potrebné  vysloviť  úprimné  poďakovanie  zamestnancom  obecného

úradu,  poslancom  obecného  zastupiteľstva,  ako  aj  občanom,  ktorí  sa  zúčastňovali  na

verejnoprospešných  prácach,  ale  aj  nemenovaným  občanom,  ktorí  svojimi  aktivitami

prispievajú k zveľaďovaniu a pozitívnemu zviditeľňovaniu obce .

S úctou 

Ing. Gabriela Staníková 

                                                                                                   starostka obce Nižný Klátov



2. Identifikačné údaje obce

Názov: Obec Nižný Klátov

Sídlo: 044 12 Nižný Klátov, Hlavná 1/1

IČO: 00324507

Štatutárny orgán obce: starostka

Telefón: 05/729 60 33

Mail: obec.n.klatov@netkosice.sk

Webová stránka: www.niznyklatov.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Ing. Staníková Gabriela

Zástupca starostu obce: Ing. Hlavačka Ján

Hlavný kontrolór obce: Ing. Hospodárová Oxana

Obecné zastupiteľstvo: Ing. Balog Róbert         

        Kollár Radoslav

Ing. Hlavačka Ján

Ing. Kováč František

        Silvay Matej

        Štefan Lukáš

Ing. Kováč Valér 

Komisie:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

                                   Predseda :        Ing. František Kováč 

                                   Členovia :        Ing. Ján Hlavačka, Lukáš Štefan 

Kultúrno-športová komisia: 

                                  Predseda :        Matej Silvay  

                                  Členovia :        Ing. Róbert Balog, Janette Furínová, Jana Hudáková, 

                                                           Lukáš Štefan 

Komisia pre životné prostredie a výstavbu: 

                                Predseda :      Radoslav Kollár  

                                   Členovia :      Ing. Róbert Balog, Ing. Richard Hritz, Pavol Hudák, 

                                                         Ing. František Kováč

http://www.niznyklatov.sk/


Obecný úrad:

Administratívny úsek: Müllerová Andrea

Hužvár  Kralovanská Jana

Ekonomický úsek: Kolesárová Jozefína

Prevádzkový úsek: Krůček Martin

                                                           Cecília Hudáková         do 4/2020

Matrika: Müllerová Andrea

Materská škola:          PaedDr. Sobinkovičová Eva

Fořtová Veronika

Raffaelis Jana

Sedláková Dana

                                                     Bc. Berinšterová Lenka        do 2/2020 

                                                   Mgr. Sisiková  Paula              od 3/2020

                                                      Bc. Dubecká   Maria           od 9/2020   MPC projekt

                                              PaedDr.  Borisová Marta            od 9/2020   MPC projekt 

Školská jedáleň pri MŠ:            Rakuščinecová  Gabriela

Kolesárová Jiřina

Kováčová Darina

                                                           Jergová  Eva              

Rozpočtové organizácie:

Názov: Základná škola Nižný Klátov

Sídlo: 044 12 Nižný Klátov, Klátovská 159/56

Štatutárny orgán: Mgr. Hudáková Anna, riaditeľka školy

Základná činnosť: výchovno – vzdelávacia činnosť

IČO: 35544228

Telefón: 055 6967123



E-mail: skola@zsnklatov.edu.sk

Webová stránka: zsnklatov.edupage.org

Hodnota majetku:  48 106,45  €

Výška vlastného imania:    -  636,56  €

Výsledok hospodárenia:       586,78  €

4. Poslanie, vízie, ciele 

Poslanie obce:

Obec Nižný Klátov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 

združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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. 

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok vznikol zákonom SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pri svojej činnosti sa riadi uvedeným zákonom, Ústavou 

Slovenskej republiky, ostatnými právnymi predpismi, vyhláškami a vnútornými predpismi 

obce.

Vízie obce:

 Obec Nižný Klátov je prímestská obec, v katastri sa ešte stále nachádza viac chát ako 

rodinných domov. Obec Nižný Klátov definovala víziu svojho územia nasledovne: zabezpečiť 

svojim obyvateľom kvalitné životné prostredie prejavujúce sa čistým ovzduším, nízkym 

hlukom, kvalitnou vodou, odpadmi a chemikáliami nezaťaženou pôdou a zachovanými 

prirodzenými biotopmi; ponúknuť kvalitnú technickú infraštruktúru, kvalitné služby občianskej

vybavenosti, sociálne zázemie na vysokej úrovni a množstvo príležitostí na príjemné športové a

kultúrne vyžitie; umožniť prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove a vzdelávaniu.

Ciele obce:

Dobudovaním a rekonštrukciou základnej infraštruktúry, rozvíjaním prírodného a kultúrneho 

potenciálu územia a zabezpečením permanentného všestranného rozvoja obce, zlepšiť životné 

podmienky miestnych obyvateľov, vybavenosť a atraktivitu obce

mailto:skola@zsnklatov.edu.sk


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

Geografická poloha obce : Obec leží v severozápadnej časti Košickej kotliny, len 11

kilometrov od mesta Košice. 

Susedné mestá a obce : Baška, Bukovec, Hýľov, Vyšný Klátov a mesto Košice

Celková rozloha obce : 5,99 km2

Nadmorská výška : 370 m n. m.

5.2 Demografické údaje 

Hustota  a počet obyvateľov : 133 obyvateľa/km2, 

880  obyvateľov

Národnostná štruktúra : Národnostná  štruktúra:  podľa  štatistického  sčítania

obyvateľstva  zo  dňa  21.5.2011:  zo 726 sčítaných obyvateľov  je  slovenskej  národnosti  613

obyvateľov, Maďarov 1, Rómov 1, Rusínov 1, Ukrajincov 1, Čechov 4, Nemcov 1, Bulharov 1,

nezistenej národnosti je 103 obyvateľov.

Štruktúra  obyvateľstva  podľa  náboženského  významu:  podľa  štatistického  sčítania

obyvateľstva  zo  dňa  21.5.2011:  bolo  náboženské  zloženie  obyvateľov  nasledovné:  rímsko-

katolícka cirkev 465, nezistená 133, bez vyznania 78, gréckokatolícka cirkev 14, náboženská

spoločnosť Jehovovi svedkovia 14.

Vývoj počtu obyvateľov :  Dátum Počet obyvateľov 

31.12.2012 754 

31.12.2013 753 

31.12.2014 780 

31.12.2015 777 

31.12.2016 801 

31.12.2017 828

31.12.2018 850

31.12.2019 857

31.12.2020 880



5.3 Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v obci :Podľa štatistického sčítania obyvateľstva zo dňa 21.5.2011: bolo

v  obci  351  osôb  ekonomicky  aktívnych,  42  nezamestnaných,  144  nepracujúcich

dôchodcov, 163 žiakov a študentov. 

Nezamestnanosť v obci :Rok Celkový počet nezamestnaných 

2012 39 

2013 42 

2014 37 

2015 39 

2016 35 

2017 13 

2018 17

2019 17

2020                         25

5.4 Symboly obce

Erb obce :

Vlajka obce :



Pečať obce :

5.5 História obce 

Najstaršou písomnou zmienkou o obci je listina z roku 1317, uložená v Archíve mesta Košice.

Listina  bola  vydaná  spišskou kapitulou  a  dozvedáme sa z  nej,  že  Dominik  a  Ján,  synovia

Matúša, syna Pousu, predali polovicu tejto dediny Vyfolu alebo Nemutfalu Jánovi, synovi Iteho

z  Delne  v  Šariši,  za  60  mariek.  O predávanej  polovici  dediny sa  hovorí,  že  je  prázdna a

vyľudnená, ale spomína sa tu aj existencia kaplnky zasvätenej sv. Krížu.

5.6 Pamiatky 

Charakteristickým znakom a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom

zozname pamiatkového fondu v obci je Rímsko - katolícky kostol svätého Michala, archanjela.

5.7 Významné osobnosti obce

Titulom  Čestná  občianka  Obce  Nižný  Klátov  sa  môže  pochváliť  pani  učiteľka  Mária

ZEMKOVÁ, ktorá bola ocenená za 40 ročnú učiteľskú prácu na ZŠ Nižný Klátov a Irena

ANDRUSOVÁ  za  dlhoročnú  prácu  riaditeľky  materskej  školy  v  Nižnom  Klátove.  Čestné

občianstvo  Obce  Nižný  Klátov  bolo  v  roku  2017  udelené  in  memoriam  učiteľke  Anne

DILÝOVEJ, za 30 ročnú pedagogickú prácu na ZŠ Nižný Klátov

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z príjmov podielových daní, vlastných príjmov, 

dotácií zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a 

majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a 

zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie 

nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na 



podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce 

určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej 

organizácie, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Základom 

finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho 

roka a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom Obce Nižný Klátov. Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce. Pred 

schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli, aby sa k nemu 

mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na 

vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.  

6.1. Výchova a vzdelávanie 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola Nižný Klátov (plne organizovaná vrátane školského klubu, pobočky centra

voľného času) 

- Materská škola Nižný Klátov 

Na  mimoškolské  aktivity  je  zriadená:  posilňovňa  v  priestoroch  budovy  Materskej  školy,

viacúčelové  a  trávnaté  ihrisko,  knižnica  a  sála  Kultúrneho  domu.  V zimnom  období  sálu

kultúrneho domu využíva aj Základná škola na športovú činnosť. 

Na  základe  analýzy  doterajšieho  vývoja  možno  očakávať,  že  rozvoj  vzdelávania  sa  bude

orientovať na: prípravu detí na primárne vzdelávanie a prípravu žiakov na život, ktorý od nich

vyžaduje,  aby  boli  schopní  kriticky  a  tvorivo  myslieť  a  účinne  riešiť  problémy,  aby  boli

komunikatívni, flexibilní,  tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie,  vedeli prezentovať svoju

prácu, boli schopní pracovať v tíme a schopní seba motivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

6.2.  Zdravotníctvo

 Na území obce sa nenachádzajú žiadne zariadenia zdravotnej starostlivosti. Obyvatelia obce

dochádzajú  za  zdravotnou  starostlivosťou  do  blízkeho  mesta  Košice.  Na  základe  analýzy

doterajšieho vývoja nemožno očakávať,  že v blízkej  budúcnosti  sa v obci zriadi  zariadenie

zdravotnej starostlivosti.  

6.3.  Sociálne zabezpečenie

 Obec v roku 2020 neposkytovala opatrovateľskú službu. V rámci sociálnej pomoci poskytuje

dôchodcom a  bývalým pracovníkom obce  príspevok na  stravovanie  a  donášku obedov pre

imobilných. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude

orientovať  na:  podporu  činnosti  dôchodcov,  organizáciu  stretnutia  pri  príležitosti  životných

jubileí, posedenia s pohostením pri príležitosti mesiaca úcty k starším.



6.4.  Kultúra

 V obci sa nachádza kultúrny dom, ktorý slúži miestnej  samospráve,  ale aj  obyvateľom na

organizovanie  rôznych  kultúrnych  podujatí,  rodinných  osláv  a  stretnutí.  Obec  každoročne

organizuje kultúrne podujatia ako je Deň matiek, Posedenie s dôchodcami, Privítanie prvákov,

Privítanie škôlkarov, Rozlúčku s deviatakmi, Rozlúčku s predškolákmi,  Výlety. V roku 2020

obec usporiadala v spolupráci s modlitbovým spoločenstvom Rybári – Stretnutie ľudí dobrej

vôle, v spolupráci s Klubom dôchodcov Fašiangové posedenie. V obci sa nachádza trávnaté a

viacúčelové  ihrisko,  ktoré  slúžia  samospráve,  obyvateľom  a  školám  na  športovú  činnosť.

Dobrovoľníci  v  prípade  priaznivého  počasia  pripravujú  ľadovú  plochu  na  viacúčelovom

ihrisku. Organizujeme šachový, stolnotenisový turnaj v priestoroch kultúrneho domu a gulečn

íkový turnaj v pohostinstve RAMAS. 

 Hospodárstvo 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : - Slovenská pošta, a.s. - Potraviny Ramas s.r.o.

- Súkromné pohostinstvo Ramas s.r.o., - Firma KARIMA s.r.o. – autoškola. 

Najvýznamnejší podnikatelia v obci : - Stavebno – obchodná firma Žabecký, s.r.o., - Marián

Para – SZČO, - ZELENÁ STAVBA, s.r.o. - PMVSTAV, s.r.o. - REALSTAV, s.r.o. - adsupra

s.r.o. - ESOX-MM s. r. o. - Fasadex s.r.o. - Kolestav s.r.o. - DIAMANT IRT, s.r.o. -  Kolestav

plus s.r.o.,

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

-  katastri obce vykonáva poľnohospodársku činnosť PD Klatov a.s.. 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020.
Obec 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.  Rozpočet  obce  na  rok  2020  bol  zostavený  ako vyrovnaný. Bežný  rozpočet  bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.01.2020 uznesením č. 75
Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena   schválená dňa 28.04.2020 uznesením č.   81
- druhá zmena schválená dňa 29.06.2020 uznesením č.   84
- tretia zmena  schválená dňa 21.09.2020 uznesením č.   97
- štvrtá zmena schválená dňa 21.10.2020  uznesením č. 101
- piata zmena schválená  dňa 14.12.2020  uznesením č. 113



7.1Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

Rozpočet obce k 31.12.2020 

Schválený
rozpočet 

Schválený rozpočet 
po poslednej zmene

Skutočné 
plnenie príjmov/

čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/

% čerpania
výdavkov 

Príjmy celkom 1 020 409,00 1 134 173,00 1 021 469,68 90,06
z toho :

Bežné príjmy 828 327,00 871 651,00 824 295,78 94,57
Kapitálové príjmy 0,00 32 844,00 32 843,80 100,00

Finančné príjmy 192 082,00 229 678,00 162 823,67 70,89
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou
0,00 0,00 1 506,43

Výdavky celkom 1 020 409,00 1 134 173,00 963 424,26 84,95
z toho :

Bežné výdavky 474 308,00 529 667,00 454 754,75 85,86
Kapitálové výdavky 193 600,00 247 921,00 171 169,72 69,04

Finančné výdavky 50,00 3 550,00 2 797,01 78,79
Výdavky RO s právnou

subjektivitou
352 451,00 353 035,00 334 702,78 94,81

Rozpočtové
hospodárenie obce

58 045,42

Výška  príjmov  a výdavkov  v roku  2020  bola  ovplyvnená  v dôsledku  pandémie  ochorenia

COVID - 19.V     roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy :

podielové dane predstavovali zníženie v  roku 2020 vo výške 18 312  €



      7.2  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020.

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID – 19.
  

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné  príjmy spolu 825 802,21
z toho : bežné príjmy obce 824 295,78
             bežné príjmy RO 1 506,43
Bežné výdavky spolu 789 457,53
z toho : bežné výdavky  obce 454 754,75
             bežné výdavky  RO 334 702,78
Bežný rozpočet 36 344,68
Kapitálové  príjmy spolu 32 843,80
z toho : kapitálové  príjmy obce 32 843,80
             kapitálové  príjmy RO 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 171169,72
z toho : kapitálové  výdavky  obce 171 169,72
             kapitálové  výdavky  RO 0,00
Kapitálový rozpočet -138 325,92
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -101 981,24
Úprava schodku 14 563,94
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -116 545,18
Príjmové finančné operácie 162 823,67

Výdavkové finančné operácie 2 797,01
Rozdiel finančných operácií 160 026,66
PRÍJMY SPOLU  102 1469,68
VÝDAVKY SPOLU 963 424,26
Hospodárenie obce 58 045,42

Úprava schodku
14 563,94

Upravené hospodárenie obce 43 481,48

Výška schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID - 19.
Zostatok  finančných operácií v sume  160 026,66 EUR, bol  použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 116 545,18 EUR

Zostatok   finančných  operácií  podľa  §  15  ods.  1  písm.  c) zákona  č.  583/2004  Z.z.
o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 43 481,48  EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 43 481,48  EUR 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
43 481,48  EUR.



7.3.Rozpočet na roky 2021 - 2023

Skutočnosť
k 31.12.2020

Rozpočet  
na rok 2021

Rozpočet
 na rok 2022

Rozpočet
 na rok 2023

Príjmy celkom 1 021 469,68 1 165 240,00 873 740,00 790 940,00
z toho :
Bežné príjmy 824 295,78 816 190,00 773 690,00 790 890,00
Kapitálové príjmy 32 843,80
Finančné príjmy 162 823,67 349 050,00 100 050,00 50,00
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou

1 506,43

Skutočnosť
k 31.12.2020

Rozpočet  
na rok 2021

Rozpočet
 na rok 2022

Rozpočet
 na rok 2023

Výdavky celkom 963 424,26 1 165 240,00 873 740,00 790 940,00
z toho :
Bežné výdavky 454 754,75 794 190,00 773 690,00 790 890,00
Kapitálové výdavky 171 169,72 330 000,00 100 000,00
Finančné výdavky 2 797,01 41 050,00 50,00 50,00
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

334 702,78

8. Informácia  o vývoji  obce  z pohľadu  účtovníctva  za  materskú  účtovnú

jednotku a konsolidovaný celok

8.1 Majetok 

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Majetok spolu 1 314 497,92 1 357 067,00
Neobežný majetok spolu 1 021 791,18 1 144 431,43
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 3 970,00 16 908,00
Dlhodobý hmotný majetok 895 866,72 1 005 568,97
Dlhodobý finančný majetok 121 954,46 121 954,46
Obežný majetok spolu 292 670,82 212 635,57
z toho :
Zásoby 303,14 476,07
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 11 396,28 10 708,71
Finančné účty 280 971,40 201 450,79
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
Časové rozlíšenie 35,92

b) za konsolidovaný celok



Názov Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Majetok spolu 1 348 322,71 1 405 173,45
Neobežný majetok spolu 1 021 791,18 1 144 431,43
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 3 970,00                               16 908,00
Dlhodobý hmotný majetok 895 866,72 1 005 568,97
Dlhodobý finančný majetok 121 954,46 121 954,46
Obežný majetok spolu 325 910,37 260 244,03
z toho :
Zásoby 303,14 476,07
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 11 396,28 10 991,10
Finančné účty 314 210,95 248 776,86
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
Časové rozlíšenie 621,16 497,99

8.2 Zdroje krytia 

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k  31.12.2020

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 314 497,92 1 357 067,00
Vlastné imanie 732 281,61 749 265,19
z toho :
Fondy
Výsledok hospodárenia 732 281,61 749 265,19
Záväzky 58 346,34 72 408,06

z toho :
Rezervy 1 140,00 2 100,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 31 533,99 11 287,29
Dlhodobé záväzky 2 233,46 11 454,35
Krátkodobé záväzky 23 438,89 29 254,42
Bankové úvery a výpomoci 18 312,
Časové rozlíšenie 523 869,97 535 393,75

b ) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k  31.12.2020

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 348 322,71 1 405 173,45
Vlastné imanie 731 057,78 748 628,63
z toho :
Oceňovacie rozdiely 
Fondy
Výsledok hospodárenia 731 057,78 748 628,63
Záväzky 92 749,72 120 653,08

z toho :
Rezervy 1 140,00 2 100,00



Zúčtovanie medzi subjektami VS 31 533,99 11 287,29
Dlhodobé záväzky 5 108,50 15 329,04
Krátkodobé záväzky 54 967,23 73 624,75
Bankové úvery a výpomoci 18 312,00
Časové rozlíšenie 524 515,21 535 891,74

Analýza významných položiek z     účtovnej závierky:

- prírastkov majetku: 

- rekonštrukcia  Domu smútku II. etapa ,  

- stavebné úpravy a modernizácia budovy Základnej školy  

- úbytky majetku :

- predaja dlhodobého majetku: pozemku  2 000 €

- V roku 2020 bola prijatá návratná finančná 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  v sume  18  312  EUR
schválená obecným zastupiteľstva dňa 21.10.2020 uznesením č.100

8.3 Pohľadávky 

a) za materskú účtovnú jednotku

Pohľadávky Zostatok 
k 31.12 2019

Zostatok 
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti  4 077,34 8 829,78
Pohľadávky po lehote splatnosti  7 318,94 1 871,94

b) za konsolidovaný celok

Pohľadávky Zostatok 
k 31.12 2019

Zostatok 
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti  4 077,34 8 892,37
Pohľadávky po lehote splatnosti  7 318,94 1 871,94



8.4 Záväzky

a) za materskú účtovnú jednotku

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2019

Zostatok 
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti  25 672,35 40 708,77
Záväzky po lehote splatnosti  

b) za konsolidovaný celok

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2019

Zostatok 
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti  60 075,73 88 953,79
Záväzky po lehote splatnosti  

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- významný pokles pohľadávok: nižšie pohľadávky voči stravníkom

- významný pokles záväzkov: nižšie záväzky voči zamestnancom a poisťovniam

9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov za materskú

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov Skutočnosť
k 31.12. 2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady 466 079,62 529 025,51
50 – Spotrebované nákupy 78 191,55 80 304,55
51 – Služby 63 963,51 64 970,59
52 – Osobné náklady 238 673,43 290 383,58
53 – Dane a  poplatky 232,16 232,46
54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

5 034,42 9 172,77

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

60 709,00 64 840,15

56 – Finančné náklady 2 528,89 5 704,31
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov

16 746,66 13 417,10



59 – Dane z príjmov
Výnosy 511 963,80 546 009,09
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 40 301,04 30 613,23
61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov

368 263,68 401 812,34

64 – Ostatné výnosy 7 934,72 5 448,27
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia

1 140,00 1 100,00

66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov v obciach

94 324,36 107 035,25

Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

45 884,18 16 983,58

Hospodársky výsledok kladný v sume 16 983,58 EUR bol zúčtovaný na účet 

428 – Nevysporiadaný HV  minulých rokov.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 
rozdielov : Vyššie náklady vznikli financovaním spoluúčasti pri investičných akciách 
a nákladov spojených s testovaním, dôsledkom pandémie ochorenia COVID - 19.

b) za konsolidovaný celok

Názov Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady 749 029,14 850 160,26
50 – Spotrebované nákupy 94 729,99 98 518,31
51 – Služby 71 641,47 86 129,87
52 – Osobné náklady 500 131,50 580 123,27
53 – Dane a  poplatky 606,56 701,85
54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

13 828,34 13 726,84

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

60 709,00 64 840,15

56 – Finančné náklady 2 635,62 5 837,87
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov

4 746,66 282,10

59 – Dane z príjmov
Výnosy 794 166,18 867 730,62
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 41 696,04 31 828,23



61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov

368 263,68 401 812,34

64 – Ostatné výnosy 8 163,56 5 677,11
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia

1 140,00 1 100,00

66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov v obciach

374 902,90 427 312,94

Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

45 137,04 17 570,36

10.Ostatné  dôležité informácie 

10.1 Prijaté granty a transfery 

V roku 2020 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
ÚPSVaR Košice – okolie 13 860,00 Hmotná núdza - strava
ÚPSVaR Košice – okolie 116,20 Hmotná núdza – školské pomôcky
Okresný úrad Košice – okolie 280,50 REGOB
Okresný úrad Košice – okolie 4 018,51 Matričná činnosť
Krajský školský úrad Košice 306 390,00 Základná škola
Krajský školský úrad Košice 2029,31 Učebné pomôcky
Krajský školský úrad Košice 1 650,00 LV škola v prírode
Krajský školský úrad Košice 3 116,00 Dopravné
Krajský školský úrad Košice 1 000,00 SZP
Krajský školský úrad Košice 1 990,00 Vzdelávacie poukazy
Krajský školský úrad Košice 1 855,00 Predškolská výchova MŠ
Okresný úrad Košice – okolie 776,45 Voľby
ÚPSVaR Košice – okolie 16 622,47 Rozvoj zamestnanosti
Okresný úrad Košice – okolie 27,60 Register adries
Štatistický úrad  – Sčítanie D a B 2 168,00 Dotácia SD a B
Hlavný banský úrad 164,11 Dotácia Banský úrad 
Metodicko-pedagogické centrum              3 495,46 Dotácia MPC MŠ

V roku 2020 obec  prijala  nasledovné  granty  a transfery  v súvislosti  s pandémiou  ochorenia
COVID - 19 :

Poskytovateľ Suma v EUR Účel
Okresný úrad Košice - okolie 3 655,25 Dotácia náklady  Covid 19
ÚPSVaR Košice – okolie 18 015,38 Dotácia udržanie zamestnanosti 



Popis  najvýznamnejších  prijatých  grantov  a transferov  v súvislosti  s pandémiou  ochorenia
COVID -19:

- dotácia na udržanie zamestnanosti v MŠ vo výške 18 015,38 na mzdy a odvody
a) obec : dotácia na podporu a rozvoj zamestnanosti
b) rozpočtová organizácia : transfer pre činnosť ZŠ

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
Prijaté kapitálové granty a transfery

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
Úrad vlády SR – regionálny príspevok 30 843,80 Rekonštrukcia ZŠ

Prijaté granty a transfery boli  účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade
s ich účelom.

10.2 Poskytnuté dotácie 

V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.4/2015 o poskytovaní

dotácií z rozpočtu obce: 

Výška  poskytnutých  dotácií  z rozpočtu  obce  bola  v roku  2020  ovplyvnená  pandémiou
ochorenia  COVID – 19,  čo malo  negatívny vplyv  na fungovanie  organizácií  v neziskovom
sektore.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie 
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na  ....

- 1 -

Suma poskytnutých
finančných

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne
použitých

finančných
prostriedkov

- 3 -

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

Súkromné centrum voľného času  - 
bežné výdavky na činnosť

108,50 108,50

Centrá voľného času v rámci VS -
bežné výdavky na činnosť

1 825,83 1 825,83

10.3 Významné investičné akcie v roku 2020

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020 :
a) obec 
  - prípravná a projektová dokumentácia – miestne komunikácie
  - stavebné úpravy , rekonštrukcia a modernizácia budovy Základnej školy 
  - cintorín – rekonštrukcia – Dom smútku II. Etapa
  - rekonštrukcia obecného parku a oddychovej zóny pred obecným úradom
  - rekonštrukcia verejného osvetlenia
  - modernizácia elektroinštalácie v sále Kultúrneho domu
  - rekonštrukcia obecného rozhlasu



  - znalecký posudok k miestnym komunikáciám – ulica Hlavná 
  - zmeny a doplnky Územného plánu obce Nižný Klátov 
  - oprava strechy -  havarijný stav strechy obecného úradu 

b) rozpočtová organizácia

    - údržba strechy a priestorov budovy Základnej školy 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

a) obec : 
- Oprava miestnych komunikácií , chodníkov a rigolov na ulici Tichej 
- Oprava miestnych komunikácií , chodníkov a rigolov na ulici Čaksovej

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  

a) Obec  vedie  súdny  spor:  Žaloba  na  preskúmanie  rozhodnutia  správneho  orgánu

(Hlavného banského úradu č. 160-2284/2013 zo dňa 4.12.2013), žalobca Obec Nižný

Klátov, žalovaný Hlavný banský úrad, RICORSO, s.r.o. podaná dňa 13.2.2014. 

           Žaloba vo veci uloženia povinnosti odstrániť poškodenie miestnej komunikácie, 

           žalobca RICORSO s.r.o. žalovaný Obec Nižný Klátov podaná dňa 6.11.2014, upravená

1.7.2016

b) Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia

obce.

c) Pretože  sa situácia  stále  vyvíja,  vedenie  účtovnej  jednotky si  nemyslí,  že  je  možné

poskytnúť  kvantitatívne  odhady  potenciálneho  vplyvu  súčasnej  situácie  na  účtovnú

jednotku.

V  roku 2020 sa  rozšíril vírus Covid-19 do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho

krajín. Situácia  sa neustále mení,  zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na

firmy  aj  na  jednotlivcov  môže  byť  vážnejší,  ako  sa  pôvodne  očakávalo.  Uvedené

negatívne vplyvy majú  za následok zníženie príjmov z podielových daní.



Vypracoval:    Kolesárová Jozefína                                          Schválil: Ing. Gabriela Staníková

V Nižnom Klátove  dňa  10.8.2021

Prílohy:

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky 
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 


