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Základná charakteristika obce Nemečky 
 

Obec Nemečky 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 územie a potreby jej obyvateľov.    

 

Identifikačné údaje 

 

Názov: Obec Nemečky 

Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Nemečky č. 194, 956 22  Prašice 

IČO: 00655015 

DIČ: 2021234380 

Právna forma: obec 

 

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky. 

 

Geografické údaje 

 

Z hľadiska geografickej polohy sa obec Nemečky nachádza v severovýchodnej časti  

Západného Slovenska v Nitrianskom kraji, v severozápadnej časti Topoľčianskeho okresu, 

ktorý je najsevernejším okresom Nitrianskeho kraja. Geografické súradnice vyjadrujú 

geografickú  polohu, centrum obce má súradnice 48°40'19"severnej zemepisnej šírky a 

18°6'57" východnej zemepisnej dĺžky. 

Obec Nemečky hraničí s obcami topoľčianskeho aj bánovského okresu (Bánovce nad  

Bebravou). Na západe hraničí s obcou Prašice, na severe a severovýchode  s obcami Zlatníky 

a Malé Hoste, juhovýchodne s obcou Veľké Hoste a na juhu s obcou Tvrdomestice.  

Z hľadiska prírodných pomerov sa obec Nemečky rozprestiera pod východnými  

svahmi a úbočiami Považského Inovca, v pomerne hlbokej doline potoka Chocina, po jeho 

obidvoch stranách. Celková výmera územia katastra obce predstavuje 627,09 ha. Najvyšší 

bod  (354 m n. m.) miestom je poloha pod kótou Žrebíky, vzdialená 2 km  severozápadne od 

stredu obce. Najnižšie miesto (255  m n. m.) je pod obcou pri vyústení potoka Chocina do 

tvrdomestického chotára pod časťou Luknišová . Nadmorská výška koruny hrádze vodnej 

nádrže nad obcou je 283,2  m n. m.. Reliéf územia chotára obce je značne vertikálne členitý 

s množstvom jarkov, strží, roklín a výmoľov. 

Z klimatického hľadiska patrí územie do miernej až teplej klimatickej oblasti. K väčšej 

vlhkosti vzduchu v obci a širšom okolí prispieva vodná nádrž (asi 2 – 4 %)ale aj priľahlé lesy 

spotrebou výparného tepla. Zimy sú mierne so snehovou pokrývkou v rozmedzí 2 až 87 cm. 

Najteplejší je mesiac júl s priemernou teplotou 19,8 °C a najchladnejší je mesiac január 

s priemernou teplotou -2,5 °C. 

Chotár sa tiahne v severozápadne – juhovýchodnom smere v dĺžke asi 4 km.  

Priemerná šírka je 1,5 km. Od okresného mesta Topoľčany sú Nemečky vzdialené 16 km. 

Dopravná poloha obce – cez obec vedie z Topoľčian a Prašíc cesta III. triedy.  

Lesnými cestami je možné sa dostať do všetkých susedných obcí. Železnica obcou 

neprechádza, najbližšia zástavka vlakov je v meste Topoľčany vzdialenom 16 km. 
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Demografické údaje 

 

 

Obyvateľstvo k 31.12.2019 

 

Celkom 

 

Muži 

 

Ženy 

 

Trvalo bývajúci obyvatelia celkom 

308 144* 164* 

 

Narodení 

0 0 0 

 

Zomrelí 

5 3 2 

 

Prisťahovaní 

2 1 1 

 

Vysťahovaní 

4 2 2 

 s toho deti do 18 r. : chlapci = 18, dievčatá = 25٭

 

Domový a bytový fond 

 

Rok 

 

2019 

Trvalo 

 

obývané 

 

domy 

 

spolu 

V tom Neobývané domy  

Trvalo 

 

Obývané 

 

byty 

 

Rodinné 

 

domy 

 

Bytové  

 

domy 

 

Ostatné 

 

domy 

 

 

Spadnuté 

 

Na 

 

rekreáciu 

 

Na 

 

podnikanie 

Počet 99     89 1  

 

 

Služby v obci poskytujú 

 

 

 

 

Počet 

 

 

Prevádzka v dňoch za týždeň 

 

 

Otváracie hodiny 

Obecný úrad  

1 

Pondelok, streda a štvrtok 8.00 – 16.00 

Iné  

 

  

Knižnica  

1 

na požiadanie  

Pohostinstvo  

1 

letná sezóna 

zimná sezóna 

14.00 – 23.00 

16.00 – 22.00 
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História obce 

 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1 403. 

Chotár obce bol osídlený už v dávnej minulosti. Na terasách riek a potokov sa  

postupne objavujú prvé sídla a stále sídliská neolitických roľníkov. Z mladšej doby kamennej 

pochádza (4000 - 2000 p.n.l. ) pochádza torzo vzácnej neolitickej nádoby nájdenej v časti 

Luknišová, neďaleko cintorína pri stavbe štátnej cesty Prašice – Nemečky. 

V roku 1950 sa priamo v intraviláne západnej časti obce pri stavbe štátnej cesty našli zvyšky  

Starého sídliska ľudí, ktorí tu žili asi v treťom tisícročí p.n.l.. Boli tu nájdené viaceré črepy, 

keramiky, patriace do potiskej kultúry. V roku 1986 sa v polohe Lány pri Luknišovej našla 

keramika z obdobia staršieho eneolitu, patriaca do tzv. ludanickej skupiny. V chotári dnešnej 

osady teda existovali neolitické osady – sídliská lengyelskej  a potiskej kultúry.  

V dobe železnej (asi 700 – 400 p.n.l.) pokračovalo v regióne osídlenie na staršom lužickom 

kultúrnom základe. V susedných Veľkých Hostiach, v lokalite Chrástok bolo objavené 

žiarové pohrebisko zo staršej doby železnej. Odkryvom staroslovanskej mohyly sa tam prišlo 

na lužické popolnicové hroby, horizontálne rozmiestnené pod mohylovým násypom. 

V chotári  obce sa nachádzajú sporné pozostatky pravekých rudných dobývok a pingových 

polí, na ktorých mohli vykonávať práce v prvých storočiach n. l. Kelti, Kvádi,  Kotíni,  

Germáni či iné etnikum. Na prelome 5. a 6. storočia sa naše územie dostali prví Slovania, 

ktorí nahradili obyvateľstvo dožívajúcej rímsko-barbarskej kultúry. Asi 2 km od Nemečiek sa 

pri potoku Chocina na tzv. Lazoch našli stopy po slovanskom osídlení a v neďalekom lese 

Žrebíky bolo v roku 1938 objavené i slovanské mohylové pohrebisko zo 7. – 9. storočia. 

Pohrebisko sa nachádza asi 500 m  východne od predpokladanej stredovekej osady na 

Lazoch. 

 Kontinuita osídlenia v okolí Nemečiek  bola na obdobie asi 200 – 300 rokov  

prerušená. Z Nemečiek chýbajú doklady o osídlení v 11. a 12. storočí čo potvrdzuje 

skutočnosť neexistencie dediny. Hoci sa o tom nezachovali písomné pramene Nemečky boli 

osídlené nemeckým etnikom – kolonistami z Bavorska a Švábska v druhej polovici 13-teho 

storočia, ktorí sem prišli na pozvanie kráľa Belu IV.  Po celý stredovek aj novovek bola obec 

Nemečky drevorubačskou podhorskou obcou. Nemečky sú typickým príkladom obce, ktorá 

vznikla na tzv. zákupnom – dedičskom práve. Za zásluhy za osídlenie ľudoprázdneho územia 

dostávali do dedičského vlastníctva nemeckí kolonisti richtársky úrad s právomocami a ďalšie 

hospodárske práva a majetkové výhody. Stávali sa nie klasickými richtármi, ale tzv. šoltýsmi. 

Funkcia šoltýsa sa dedila s otca na syna, čo je najpodstatnejší rozdiel v porovnaní s richtárom, 

ktorý bol volený z ľudu. V roku 1403 kráľ Žigmund daroval Nemečky s celým panstvom 

Nitrianska Streda Mikulášovi Soboňovi. 

V roku 1418 obec pripadla na krátky čas do vlastníctva kráľovi Žigmundovi, ktorý 2. 

apríla 1419 sa rozhodol panstvo Nitrianska streda spolu s obcou Nemečky vymeniť za 

majetky svojho dvorného rytiera Štefana s Bickse,  ktorý už o dva roky začal používať nový 

predikát „de Zerdehely“, ktorí vlastnili nehnuteľnosti v Nemečkách nepretržite od stredoveku. 

Po nich sú vo vlastníctve obce viaceré rody. Spomínajú sa mená Ujfaluši, Egreždy, Palášti, 

Berény, Beznák.  

Nemečky nikdy neoplývali zvláštnymi hnuteľnými alebo nehnuteľnými kultúrnymi  

pamiatkami. Dodnes sa z nich zachovalo len veľmi málo. Obecná zvonica skrýva zvon, ktorý 

pochádza z roku 1864. Latinský nápis na ňom nám prezrádza, že zvon zasvätený sv. Jakubovi 

dal v uvedenom roku pre obec vyhotoviť správca farnosti Viliam Sečáni a odlial ho trnavský 

zvonolejár Viliam Fischer. Na opačnej strane zvona je vyobrazená postava sv. apoštola 

Jakuba, ktorý pod pravou pazuchou drží knihu a v ľavej ruke má uchopenú berlu. 
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Nápis na zvone znie: IN HONOREM S. JACOBI AP. SUB PAROCHO VILHELMO 

SZECSANYI PER VILHELMUM FISCHER TYRNAVIAE COM. NE-MECSKE AO 1864. 

Do roku 1864 sa v obecnej zvonici nachádzal iný starší zvon.  

Bol zasvätený P. Márii (Glocke zum Ave Maria) a vážil 100 libier (asi 56 kg). Niesol nápis 

“živých zvolávam, mŕtvych oplakávam, mračná rozháňam”. Tento zvon počas druhej vlny 

cholerovej epidémie údajne praskol, a preto musel byť nahradený novým zvonom. 

  Na rázcestí pod starou krčmou oddávna stál drevený kríž. Existoval tam už v 18.  

storočí. Podarilo sa zistiť, že o jeho obnovu sa v roku 1815 postarala Alžbeta Beréniová. 

V roku 1993 bol nahradený zrekonštruovaným hlavným krížom z miestneho cintorína. 

Prícestná socha P. Márie v prístrešku na drevenom podstavci sa kedysi nachádzala aj v 

blízkosti starej, dnes už neexistujúcej, požiarnej zbrojnice. Stála v nízkej drevenej ohrade 

uprostred štyroch stromov - sliviek. Táto socha bola z neznámych príčin zlikvidovaná v roku 

1940. Prv sa k nej konali aj púte obyvateľov a každoročne na sviatok Narodenia P. Márie 

(8. 9.) sa pri soche odbavovali bohoslužby.  

Pred vstupom do dediny stojí kaplnka Sedembolestnej P. Márie. Túto dal v roku 1936 na 

konci svojho humna postaviť vtedajší richtár Jozef Hudec údajne z vďačnosti za to, že získal 

lásku a náklonnosť vytúženej ženy. 

Z pamiatok židovskej kultúry treba spomenúť zaniknutý židovský cintorín v lese na Závrší. 

Bol zriadený v druhej polovici 19. storočia a prestalo sa na ňom pochovávať po prvej svetovej 

vojne. Pozostával z nie viac ako 30 hrobov. Donedávna na tomto neudržiavanom a 

spustnutom cintoríne stáli ešte tri náhrobníky, dnes už stojí len jeden 

Od nepamäti živým kultovým miestom v chotári Nemečiek je lokalita “Obrázok” v lese 

Žrebíky. Pri lesnom rázcestí na starom dube odjakživa visí obrázok P. Márie. Pravdaže, z času 

na čas sa obmieňal, medzitým už aj strom vyschol, ale tradícia sa zachovala d o d n e s . V 1 7 

. a 1 8 . storočí sa pri ňom zastavovali proces e veriacich, smerujúcich k pútnickým miestam 

na Považí. V stredoveku zasa tadiaľto viedla kostolná cesta do Malých Hostí. 

Prícestný drevený kríž kedysi stál aj pod Nemečkami pri zdychavskom majeri. Tento dali 

postaviť obyvatelia Zdychavy. V 18. a 19. storočí na Zdychave, okrem kríža, stála pri mlyne 

socha sv. Jána Nepomuckého, ktorú dala vyhotoviť grófka Barbora Beréniová, rod. Zieiová 

okolo roku 1722. Pri lesnej ceste medzi Duchonkou a Kulháňom púta pozornosť prícestný 

kamenný kríž, ľudovo označovaný ako “Biely kríž”, z čias prvej svetovej vojny. Bol 

postavený 20. augusta 1915 na pamiatku 20 - ročného vojaka Jánosa Kissa (učiteľa?) zo 

Zalaegersegu. 

Obraz Nemečiek v minulosti dotvárali aj technické vodné diela akými boli práve  

Mlyny. V dedine pracovali až tri vodné mlyny. Od čias ich založenia v roku v 18.tom storočí 

až do začiatku 20-teho storočia boli výhradne v rukách zemepánov. Mlyny spolu s hostincom 

Boli najväčším zdrojom príjmov panstva z tejto dediny. Najstarším mlynom v obci bol dolný 

mlyn (1748 - 1958) – posledného vlastníka Juraja Buca. 

Dejiny nemečkovskej školy sa začali písať až v roku 1865. Dovtedy museli deti z 

Nemečiek dochádzať do školy v Prašiciach. V lete r. 1865 sa rozhodli statkári Júlia 

Drechslerová spolu so svojím mužom Jozefom Nemeshegym finančne podporiť vybudovanie 

obecnej školy, ktorá bola postavená na obecnom urbárskom pozemku. Prvým učiteľom, ktorý 

tu pôsobil, bol Anton Neumůller. Jarmila Smutná bola poslednou učiteľkou v tunajšej škole 

a od 19.6.1966 musia deti dochádzať do školy v Prašiciach. 

Vodné dielo – priehrada v Nemečkách bolo vybudované z viacerých dôvodov. Pre- 

dovšetkým slúžilo na zachytávanie veľkých prívalových vôd, k zavlažovacím účelom, pre 

zásobovanie Pivovaru TOPVAR v Topoľčanoch a slúži tiež k chovu rýb. Stavba sa začala 

v júli 1962 a bola dokončená v decembri 1965. Do prevádzky ju uviedli 29.12. 1965. 

Zátopová plocha nádrže je 17,65 ha. 
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Symboly obce 

 

Erb, pečať a vlajka 

 

Erb obce Nemečky tvorí: v modrom štíte na zlatej slame stojaci strieborný, zlatovlasý  

vpravo otočený mlatec, držiaci zlatý cep. Tento symbol poukazuje na poľnohospodársky 

charakter obce v minulosti 

Zástava obce Nemečky pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej,  

žltej, bielej a modrej a ukončená je tromi cípmi. 

Pečať obce Nemečky je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom  

OBEC NEMEČKY. 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 
                                                  

                                                   
 

 

Základné orgány obce 

 

1. Obecné zastupiteľstvo 

2. Starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemečky je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených 

v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 na obdobie 4 rokov. 

 

                  Zuzana Bajtalová, SMER sociálna demokracia – zástupkyňa starostky 

                  František Macko ml., SMER sociálna demokracia 

                  Andrej Ašverus, SMER sociálna demokracia  

                  Vladimír Štrúr, SMER sociálna demokracia 

                  Andrej Kozák, SMER sociálna demokracia 

 

 

 

Za starostu obce Nemečky bola zvolená 

 

Ing. Viera Uhlárová 
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Obecné zastupiteľstvo v Nemečkách rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných 

otázkach a aktuálnych potrebách života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch : 1/2019 dňa 

10.02.2019, 2/2019 dňa 28.04.2019, 3/2019 dňa 25.07.2019, 4/2019 dňa 20.10.2019, 5/2019  

dňa 03.12.2019. 

 

 

Hlavný kontrolór 
 

Obecným zastupiteľstvom bol uznesením č. B/14/2017 zo dňa 21.02.2017 na obdobie 

6 rokov zvolený za hl. kontrolóra obce Ing. Adrián Kuník. V roku 2019 pracoval v zmysle 

plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Nemečky schváleného Obecným 

zastupiteľstvom uznesením č. B/3/2019 ods.4  na zasadnutí dňa 25.07.2019.  

 

Schválené právne normy obce Nemečky 

 

Štatút obce Nemečky 

Smernica o postupe pri verejnom obstarávaní 

Poriadok odmeňovania pre zamestnancov obce 

Pracovný poriadok pre zamestnancov obce Nemečky 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Nemečky 

Smernica o finančnej kontrole obce Nemečky 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Nemečky 

Zásady finančného hospodárenia obce Nemečky 

Registratúrny poriadok a registratúrny plán obecného úradu v Nemečkách 

 

 

Obecný úrad 

 

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné 

a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 

 

 

Zamestnanci obecného úradu 

 

Macková Miroslava – ekonomické a administratívne práce OcÚ Nemečky 

  

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve obce Nemečky – stále komisie 

 

1. Komisia pre rozpočet, životné prostredie a verejný poriadok 

2. Komisia kultúrna a sociálna 

 

Financovanie obce 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2018 uznesením  

F/U/2018 ods. 2  z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 
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V priebehu roka 2019 bol upravený tri krát:  

dňa  28.04.2019 1. rozpočtovým opatrením uznesením B/2/2019 ods. 5  na  2. riadnom 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva, 

 dňa 25.07.2019 2. rozpočtovým opatrením uznesením B/3/2019 ods. 3 na 3. riadnom 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva, 

dňa 20.10.2019  3. rozpočtovým opatrením uznesením B/4/2019 ods. 1 na 4. riadnom 

zasadnutí  Obecného zastupiteľstva. 

 

 

     Úprava rozpočtu sa dotkla najmä položiek: 

Príjmová časť rozpočtu: 

     Bežný rozpočet: 

      -     výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

- daňové príjmy : výnos dane z príjmov, daň z nehnuteľnosti, komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

- nedaňové príjmy:  príjmy s prenájmu KD, DS a inventáru, správne poplatky 

   

     Kapitálový rozpočet: - príjmy z predaja pozemkov 

                                        - KT od PPA – výstavba multifunkčného ihriska 

 

     Finančné operácie:     - krátkodobý bankový úver 

 

Výdavková časť rozpočtu: 

     Bežný rozpočet: 

- výdavky verejnej správy, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, miestne 

komunikácie, mzdy a odvody 

 

     Kapitálový rozpočet:  

      -     výstavba multifunkčného ihriska  

 

    Finančné operácie:      

    - krátkodobý bankový úver 

     

 

ROZPOČET OBCE (v €)  

                                           SCHVÁLENÝ                     UPRAVENÝ               ČERPANIE 

 

PRÍJMY:                                97 850,00 €                        410 124,59 €               277 398,54 €        

VÝDAVKY:                          83 850,00 €                        396 124,99 €               237 555,30 € 

 

Rozpočet obce Nemečky bol zostavený v zmysle zákona § 10 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Vnútorné členenie obsahuje časti bežného a kapitálového rozpočtu 

v členení na príjmy, výdavky a finančné operácie. V rozpočte sú vyjadrené finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu a finančné vzťahy 

k štátnym fondom. 
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Členenie rozpočtu: 
 

Bežný rozpočet (v €) 

                                                       Rozpočet                                 Čerpanie rozpočtu 

 

Bežné príjmy                                 94 308,70 €                                     92 958,81 €                   

Bežné výdavky                              94 308,70 €                                     88 222,09 € 

 

Podľa rozboru čerpania jednotlivých položiek bežného rozpočtu bolo zistené: 

- daňové príjmy: výnos dane z príjmov – zníženie o 1 312,00 EUR, dane z majetku 

zvýšenie o 1,03 EUR, dane za tovary a služby – zvýšenie o 24,79 EUR. 

- nedaňové príjmy: z prenajatých budov a pozemkov – zvýšenie o 9,45 EUR, 

administratívne poplatky – zvýšenie o 9,00 EUR, poplatky a platby z náh. a nepr. 

predaja služieb – zníženie  o 6,60 EUR. 

- kapitálové príjmy: všetky kapitálové príjmy plnenie 100% 

- príjmové finančné operácie:  Tieto tvoria zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov vo výške 35 889,77 € a krátkodobý bankový úver vo výške 147 265,93. 

 

 

-  bežné výdavky: mzdy a platy – zníženie o 611,41 EUR, poistné a príspevky zníženie 

o 287,75  EUR, tovary a služby / ide o prevádzkové výdavky  ako sú cestovné 

náhrady, energie, materiál, dopravné, dohody o vykonaní práce, rutinná a štandardná 

údržba, revízie el. a plynu  a ostatné tovary a služby/  zníženie o 5 080,60 EUR, bežné 

transfery spoločný stavebný úrad zníženie o 40,66 EUR, úroky KBU zníženie o 66,19 

EUR. 

- kapitálové výdavky: zníženie o 5 217,15 EUR 

- výdavkové finančné operácie: zníženie o 147 265,93 – krátkodobý bankový úver 

nebol do 31.12.2019 splatený. 

 

V príjmovej časti bežného rozpočtu obce nedošlo k prečerpaniu finančných prostriedkov ako 

aj vo výdavkovej časti bežného rozpočtu obce nedošlo k prečerpaniu prostriedkov oproti 

schváleným. Plnenie v časti príjmov predstavuje 99 % a v časti výdavkov 94 %. Finančné 

prostriedky sa využívajú účelne, čo deklaruje aj spôsob ich používania. (môže sa uviesť 

príklad zníženia nákladov). 

 

 

Kapitálový rozpočet (v €) 

                                                       Rozpočet                                 Čerpanie rozpočtu 

 

Kapitálové príjmy                       148 549,96 €                                      1 284,03 €     

Kapitálové výdavky                    154 550,36 €                                  149 333,21 € 

 

Kapitálový príjem v roku 2019 bol z predaja  pozemku: parc.č.401, 402 -73 m2 – trvalé 

trávnaté porasty /Laciková Alena/ vo výške 255,50 € , 

parc. č. 152 – 286 m2 – záhrady/Kopecký Miloš/ vo výške 1 001,00 €, 

 a vratka kapitálového transferu pre SOTDUM na kompostéry – vyúčtovanie transferu vo 

výške 27,53 € 

 

Kapitálové výdavky v roku 2019 sú účelovo vynakladané na vopred odsúhlasený účel –   na 

výstavbu multifunkčného ihriska: vlastné zdroje vo výške 2 067,28 € a cudzie zdroje vo výške 
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147 265,93 / krátkodobý úver od SRZB/. Kapitálový transfer na multifunkčné ihrisko zo ŠR 

/Pôdohospodárska platobná agentúra/  bol refundovaný  vo februári 2020 v plnej výške  

147 265,93 €. 

 

Finančné operácie (v €) 

 

Príjmové finančné operácie: tvoria zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 

35 889,77 € a krátkodobý úver na multifunkčné ihrisko od Slovenskej záručnej a rozvojovej 

banky vo výške 147 265,93 €. 

 

Výdavkové finančné operácie: tvorí splátka krátkodobého bankového úveru – do 31.12.2019 

úver nebol splatený. 

 

Výsledok hospodárenia obce Nemečky k 31.12.2019 z bežného rozpočtu predstavuje 

prebytok vo výške 4 736,72 € z ktorého bude vytvorený rezervný fond vo výške 100 %  t. j. 

4 736,72  €  nakoľko obec nevytvára iné peňažné fondy - prostriedky budú používané na 

kapitálové výdavky  obce. 

 

 

Kontrola majetku obce: 

Majetok obce celkom k 31.12.2019  predstavuje sumu 313 851,49 €. podľa zákona 

a o účtovníctve č. 431/2004 je obec povinná inventarizovať majetok. Túto povinnosť si obec 

splnila, o čom svedčí aj zápis z inventarizácie majetku obce. 

 

Pohľadávky: 

Obec k 31.12. 2019 neeviduje žiadne pohľadávky. 

 

Zásoby: 
Suma zásob vo výške 176,80 € prezentuje drobný prevádzkový materiál /smetné nádoby/. 

Fyzická inventúra zásob bola vykonaná v rámci inventarizácie majetku k 31.12.2019 v období 

od 16.12.2019 do 31.12.2019. Inventúrou neboli zistené rozdiely so stavom podľa účtovnej 

evidencie. 

 

Kontrola stavu účtovníctva, pokladničnej hotovosti, vedenie pokladnice obce, bankové 

účty: 

Vedením účtovníctva obce bola v roku 2019  poverená p. Macková Miroslava. Kontrolou 

nebolo zistené porušenie zásad zákona č.431/2002 Zb. z. o účtovníctve. Všetky príjmy 

a výdavky boli správne zatriedené do klasifikačných skupín. Súčasťou pokladničných 

dokladov sú záznamy o vykonaní základnej, predbežnej a priebežnej finančnej kontroly. 

Pri kontrole vedenia pokladničnej knihy neboli zistené nedostatky v evidencii jednotlivých 

pokladničných dokladov, fyzická inventúra pokladne bola vykonaná 1-krát zostatok 

k 31.12.2019  je 666,06  €. Zostatky na bežných účtoch a dotačných účtoch v peňažných 

ústavoch podliehajú ročnej inventarizácii a ich výška – 39 548,83  € je prezentovaná vo 

finančných výkazoch k 31.12.2019. 

 

Rekapitulácia záväzkov a dlhov obce: 

K 31.12.2019 eviduje obec záväzky krátkodobé  vo výške 5 354,52  €  v tom:  neuhradené 

faktúry  splatné v roku 2020/ 321,396/ vo výške 2 352,14 €, odvody a  mzdy zamestnancov za 

december 2019  vyplatené v januári nasledujúceho roku. / účty 342,336,331,333/  spolu vo 

výške 3 002,38 €. Záväzky zo SF vo výške 328,21 €. 



 10 

Obec neeviduje žiadne záväzky voči štátnemu rozpočtu. 

 

 

Údaje o plnení rozpočtu 

 

Rozpočet obce na rok 2019 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2019. Obec v roku 

2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.5383/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2018 uznesením  

F/U/2018 ods. 2  z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

Bol upravený počas roka 2019 tri krát:  

dňa  28.04.2019 1. rozpočtovým opatrením uznesením B/2/2019 ods. 5  na  2. riadnom 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva, 

 dňa 25.07.2019 2. rozpočtovým opatrením uznesením B/3/2019 ods. 3 na 3. riadnom 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva, 

dňa 20.10.2019  3. rozpočtovým opatrením uznesením B/4/2019 ods. 1 na 4. riadnom 

zasadnutí  Obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2019 
 

 

Rozpočet obce v € : 

 

Príjmy celkom                                                     410 124,59 € 

Výdavky celkom                                                 396 124,99 € 

 

z toho: 
 

Bežné príjmy                                                        94 308,70 €                                  

Bežné výdavky                                                     94 308,70 €  

 

Kapitálové príjmy                                               148 549,96 € 

Kapitálové výdavky                                            154 550,36 € 

 

Príjmové finančné operácie                                 167 265,93 €  

Výdavkové finančné operácie                             147 265,93 € 
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Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v € 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 %plnenia 

410 124,59 277 398,54 68 

 

1)Bežné príjmy – daňové príjmy: 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 %plnenia 

87 049,88 85 763,70 99 

  

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 75 833,88 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019  poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 74 521,88 €, čo predstavuje plnenie na 

98  %. 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 6 217,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 6 218,03 €, čo je 

100%  plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 4 132,84 € a dane zo stavieb boli vo 

výške 2 085,19 € . K 31.12.2019 obec neeviduje žiadne pohľadávky na dani z nehnuteľnosti. 

c) Daň za psa : rozpočet 214,00 €, skutočný príjem 216,00 €, plnenie na 101 %. 

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad : rozpočet 4 785,00 €, skutočný 

príjem 4 807,79 €, plnenie na 100 %. 

 

 

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy: 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 %plnenia 

2 861,22 2 839,07 99 

 

a)Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  1 140,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 1 149,45  €, čo je 

101 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 419,68 €, príjem z prenajatých 

budov, priestorov a objektov vo výške 729,77 € . 

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky – správne poplatky : rozpočet 800,00 €, skutočné príjmy 809,00 €, 

plnenie na 101 %. 

Platby – príjmy z predaja tovarov a služieb: rozpočet 300,00€, skutočné príjmy 293,40 €, 

plnenie na 98  % /MR 195,00 €, SN odpredaj 88,40 €, monografia 10,00 €/. 

Úroky : rozpočet 10,00 €, skutočná príjem 0,00€, žiadne plnenie v roku 2019. 

Za stravné: rozpočet 600,00 €, skutočné príjmy 576,00 €, plnenie na 96 %  /strav. lístky 

prac.OcU/ . 

Poplatky a platby METAL SERVIS Recycling s.r.o.: rozpočet 11,22 €, skutočný príjem 

11,22€ - plnenie na 100 %. 

 

3) Bežné príjmy – ostatné príjmy: (položky 3xx) 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31. 12. 2019 % plnenia 

4 397,60 4 356,04 99 
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Obec prijala nasledovné bežné granty a transfery: 

P. č. Poskytovateľ Suma 

v eurách 

Účel 

 1 Krajský úrad ŽP       29,63 Starostlivosť o ŽP 

 2 Min.vnútra SR /cez ObÚ/     104,61 Hlásenie pobytu a reg.obyv. 

 3          Min.vnútra SR /cez ObÚ/       29,20 Register adries 

 4 BT ŠR – voľby do EP 2019     731,36 Voľby do EP 2019 

 5 Transfer NSK na  kultúru  1 700,00 Dni obce 

 6 Transfer NSK na šport     700,00 Deň detí 

 7 BTŠR – voľby prezident I.kolo 2019     570,62 Voľby prezident I.kolo 2019 

8 BTŠR – voľby prezident II.kolo 2019     490,62 Voľby prezident II.kolo 2019 

 Spolu  4 356,04  

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

Na voľby do EP 2019 boli skutočne použité prostriedky vo výške 581 ,82 €. Nevyčerpané 

finančné prostriedky vo výške 149,54 € boli vrátené na výdavkový účet Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky.  Na voľby prezidenta I. a II. kolo boli skutočne použité prostriedky vo 

výške 894,19 € / I. kolo 463,57 € a II. kolo 430,62 €/. Nevyčerpané finančné prostriedky vo 

výške 167,05 € boli vrátené na výdavkový účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky / I. 

kolo 107,05 € a II. kolo 60,00 €/. 

 

 

3) Kapitálové príjmy:  

          

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 %plnenia 

148 549,96 1 284,03 1 

Kapitálový príjem v roku 2019 bol z predaja  pozemku: parc.č.401, 402 -73 m2 – trvalé 

trávnaté porasty /Laciková Alena/ vo výške 255,50 € , 

parc. č. 152 – 286 m2 – záhrady/Kopecký Miloš/ vo výške 1 001,00 €, 

 a vratka kapitálového transferu pre SOTDUM na kompostéry – vyúčtovanie transferu vo 

výške 27,53 €. 

 

4) Príjmové finančné operácie: 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 %plnenia 

167 265,93 183 155,70 109 

Tieto tvoria: zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 35 889,77 € 

a krátkodobý úver na multifunkčné ihrisko od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vo 

výške 147 265,93 €. 

 

 

 

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019 v € 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 %plnenia 

396 124,99 237 555,30 60 
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1) Bežné výdavky: 

 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 %plnenia 

94 308,70 88 222,09 94 

 

v tom:     

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

01 Všeobecné verejné služby 61 892,48 57 994,98 94 

03 Verejný poriadok a bezpečnosť 100,00 78,48 78 

04 Ekonomická oblasť 1 205,00 991,44 82 

05 Ochrana životného prostredia 6 571,22  6 398,36 97 

06 Bývanie a občianska vybavenosť 12 520,00 11 941,24 95 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 9 520,00 8 477,59 89 

10 Sociálne zabezpečenie 2 500,00 2 340,00 94 

Spolu: 94 308,70 88 222,09 94 

 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 

Čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 31 548,32 € - plnenie 97%.  Patria sem mzdové 

prostriedky pracovníkov OcÚ , dohody o vykonaní práce a odmeny OVK.  

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 10 152,25  € - plnenie 97 %. Sú tu zahrnuté odvody 

poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby 
Čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 44 812,38 € – plnenie 90 % €. Prostriedky boli použité 

na prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, 

dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. 

d) Prídel do SF – čerpanie bolo vo výške 265,99 €-  plnenie 106 %. 

e) Členské a bežné transfery /položky 640/-čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 1 109,34 € 

plnenie 96 %. 

f) Úroky KBÚ /položky 650/ - čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 333,81 –  plnenie na 

83%. 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

 

Rozpočet ma rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 %plnenia 

154 550,36 149 333,21 97 

 

 

a) Výdavky verejnej správy  
v tom: 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

06 Bývanie a občianska vybavenosť 154 550,36 149 333,21 97 

Spolu: 154 550,36 149 333,21 97 

 

Obec v roku 2019 eviduje čerpanie kapitálových výdavkov na výstavbu multifunkčného 

ihriska: vlastné zdroje vo výške 2 067,28 € a cudzie zdroje vo výške 147 265,93 / krátkodobý 
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úver od SRZB/. Kapitálový transfer na multifunkčné ihrisko zo ŠR /Pôdohospodárska 

platobná agentúra/  bol refundovaný  vo februári 2020 v plnej výške  147 265,93 €. 

 

 

Výsledok hospodárenia za rok 2019 

Bežný rozpočet: 

Príjmy:        92 958,81 € 

Výdavky:    88 222,09 € 

Rozdiel:        4 736,72 €  

 

Výsledok hospodárenia za rok 2019 je prebytok rozpočtu vo výške 39 843,24 € 

Výsledok hospodárenia z bežného rozpočtu je prebytok vo výške 4 736,72 € 

Výsledok hospodárenia z kapitálového rozpočtu je schodok vo výške  - 148 049,18 € 

Finančné operácie – prebytok vo výške 183 155,70 €. 

 

 

Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára  rezervný fond vo výške 10% prebytku hospodárenia.Za rok 2019 vytvára 

rezervný fond  vo výške 100% prebytku hospodárenia bežného rozpočtu, nakoľko za rok 2019 

obec nevytvára žiadne iné peňažné fondy. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. 

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Finančné prostriedky budú 

prevedené z bežného účtu obce na účet RF vo VUB v priebehu účtovného obdobia 2020 

najneskôr do 31.12.2020.  

 

 

Fond rezervný      Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019          16 980,83 

Prírastky - z prebytku hospodárenia  /za rok 2018/ - 

 - ostatné prírastky - 

Úbytky Použitie RF - 

 - uznesenie č.         zo dňa............. nákup budovy - 

 - uznesenie č.          zo dňa ............splácanie istiny - 

 - krytie schodku hospodárenia - 

 - ostatné úbytky - 

KZ k 31.12.2019  16 980,83 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu 

Sociálny fond      Suma v EUR 

ZS k 1.1.2019   160,73 

Prírastky - povinný prídel – 1%             254,75 

 - nepovinný prídel – 0.05%    12,73 

 - ostatné prírastky - 

Úbytky - stravné lístky  72,00 

 - občerstvenie prac.  28,00 

 - ostatné úbytky /na rekreáciu/ - 

KZ k 31.12.2018   328,21 
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Obec má zriadený bankový účet  sociálneho fondu vo VÚB Topoľčany.   Povinný prídel SF 

za mesiac december 2019 vo výške 20,48 € bol pripísaný na účet  SF  v januári 2020, táto 

skutočnosť tvorí rozdiel medzi zostatkom bank. účtu sociálneho fondu vo VUB  /bank. účet 

221003 = 307,73 €/  a sociálnym fondom /účet 472000 = 328,21€/ k 31.12.2019. 

Z prostriedkov soc. fondu  bol  čerpaní príspevok na stravné lístky  /5% z hodnoty strav. 

lístka/ za rok 2019 vo výške 72,00 € a príspevok na divadlo z roku 2018 - vo výške 28,00 €. 

 

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 
Poskytovateľ Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť:  

Suma 

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2019 

Suma 

použitých 

prostriedkov 

v roku 2019 

Rozdiel 

(stĺ. 3 - stĺ. 

4) 

Krajský úrad život.prostredia Starostlivosť o ŽP 29,63 29,63 - 

MV /cez ObÚ/      Hlás.pobytu a reg.obyv. 104,61 104,61 - 

MV /cez ObÚ/      Register adries 29,20 29,20 - 

BT zo ŠR voľby do EP 2019 Voľby do EP 2019 731,36 731,36 - 

Transfer NSK na  kultúru Dni obce 1 700,00 1 700,00 - 

Transfer NSK šport Deň detí 700,00 700,00 - 

BTŠR – voľby prezident I.kolo 

2019 

Voľby prezident I.kolo 

2019 
570,62 570,62 - 

BTŠR – voľby prezident II.kolo 

2019 

Voľby prezident II.kolo 

2019 
490,62 490,62  

Spolu  4 356,04 4 356,04 -  

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

Na voľby do EP 2019 boli skutočne použité prostriedky vo výške 581 ,82 €. Nevyčerpané 

finančné prostriedky vo výške 149,54 € boli vrátené na výdavkový účet Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky.  Na voľby prezidenta I. II. kolo boli skutočne použité prostriedky vo 

výške 894,19 € / I. kolo 463,57 € a II. kolo 430,62 €/. Nevyčerpané finančné prostriedky vo 

výške 167,05 € boli vrátené na výdavkový účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky / I. 

kolo 107,05 € a II. kolo 60,00 €/. 

 

 

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 v € 

 
AKTÍVA 

Názov ZS k 01. 01. 2019 KZ k 31. 12. 2019 

Neobežný majetok spolu 129 959,16 272 839,92 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 4 275,49 4 275,49 

Dlhodobý hmotný majetok 74 106,41 216 987,17 

Dlhodobý finančný majetok 51 577,26 51 577,26 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku   

Obežný majetok spolu 36 687,30 40 393,19 

z toho:   

Zásoby 66,30 176,80 
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Zúčtovanie medzi subjektmi VS 617,50  

Pohľadávky   

Finančné účty 36 003,50 40 216,39 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie 574,85 618,38 

SPOLU 167 221,31 313 851,49 

 

PASÍVA 

Názov ZS k 01. 01. 2019 KZ k 31. 12. 2019 

Vlastné imanie 157 795,66 155 961,70 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely   

Fondy   

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov 

143 069,94 157 795,65 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 14 725,72 -1 833,95 

Záväzky 5 191,65 154 869,85 

z toho:   

Rezervy 635,99 1921,19 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy   

Dlhodobé záväzky 160,73 328,21 

Krátkodobé záväzky 4 394,93 5 354,52 

Bankové úvery a ostatné prij. výp.  147 265,93 

Časové rozlíšenie 4 234,00 3 019,94 

SPOLU 167 221,31 313 851,49 

 

 
K 31.12.2019 boli vyúčtované  všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so schváleným 

rozpočtom. Obec k 31.12.2019 neeviduje žiadne záväzky voči štátnemu rozpočtu. 
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Obec k 31.12.2019 eviduje krátkodobé  záväzky voči: 

- voči dodávateľom /neuhradené faktúry splatné v januári 2019/účet 321, 396/       2 352,14 € 

- voči daňovému úradu – daň zo mzdy za december 2019 /účet 342 /                         152,71 €    

- voči sociál. poisťovni, zdravot. poisťovni – odvody za 12/2019  /účet 336/           1 075,61 € 

- voči zamestnancom – mzdy za december 2019 /účet 331/                                      1 774,06 €  

 

S p o l u  :                                                                                                                   5 354,52 €   

 

 

Stavy finančných prostriedkov na účtoch obce a v pokladni: 

Základný bežný účet ZBU – VUB 22 271,28 € 

Dotačný účet VUB 17,59 € 

Rezervný fond - účet VUB 16 980,83 € 

Sociálny fond – účet VUB 307,73 € 

Pokladňa 666,06 € 

 

 

 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. 

Účtovná závierka bola predložená a odoslaná do Registra účtovných závierok /RUZ/  

v elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne prostredníctvom RISSAM. výkazy 

/ RISSAM t.j. - Rozpočtový informačný systém pre samosprávu je centrálny informačný 

systém Ministerstva financií Slovenskej republiky/. 

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo 

potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

 

 

V Nemečkách dňa 22.04.2020 

 

Vypracovala: Miroslava Macková 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Viera Uhlárová 

                                                                                          starostka obce Nemečky 
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	Výsledok hospodárenia za rok 2019 je prebytok rozpočtu vo výške 39 843,24 €

