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1. Úvodné slovo starostu obce
Obec Prusy patrí medzi obce nad 500 obyvateľov. V obci je zriadená Materská škola ,
ktorá má 5 zamestnancov a Obecný úrad 6 zamestnancov spolu má obec na trvalý pracovný
pomer 11 zamestnancov. V obci sa nachádza Športový klub a požiarnici na chod ktorých
prispieva obec.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC PRUSY
Sídlo: Prusy 111
IČO: 00311006
Štatutárny orgán obce:
Telefón: 0387682419
E-mail: obec@prusy.sk
Webová stránka: www.prusy.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Mgr. Igor Súkeník
Zástupca starostu obce: Ing. Peter Čahoj
Prednosta obecného úradu:
Hlavný kontrolór obce: Marta Baginová
Obecné zastupiteľstvo: Igor Kikuš, Peter Bereš, Vlčko Ľuboš, Jozef Žikla
Komisie:
Obecný úrad: Prusy
Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka / :
Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka /:
Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /:
Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti,
IČO, telefón, e-mail, webová stránka /:
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Poslanie obce: Obec Prusy je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na území trvalý pobyt. 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 a všestranný rozvoj jej územia
a o potreby obyvateľov.
Vízie obce: Chceme, aby naša obec v najbližších rokoch bola obklopená upravenými plochami,
jednotne udržiavanými verejnými priestranstvami, chodníkmi,

spríjemňujúcimi život

uvedomelým obyvateľom . Aby naša obec dosiahla priaznivý demografický vývoj
s množstvom hrajúcich sa detí, pracujúcich dospelých a spokojných dôchodcov. Chceme, aby
naša obec mala k dispozícii kvalitnú technickú infraštruktúru, aby bola kvalitne dopravne
sprístupnená, dostatkom kvalitného bývania, s množstvom príležitostí na príjemné športové
a kultúrne vyžitie všetkých obyvateľov obce.
Ciele obce: Udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj obce maximálne využívajúci prednosti
obce na jej ďalší rozvoj

pri zachovaní dobrej kvality životného prostredia pre ďalšie

generácie.

5. Základná charakteristika 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 o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Susedné mestá a obce : Geografická poloha obce : severná časť Bánovského výbežku
Nitrianskej sprašovej pahorkatiny
Susedné mestá a obce : Bánovce nad Bebravou, Ľutov, Dubnička, Podlužany,
Celková rozloha obce : 752 ha
Nadmorská výška : 220 m n.m.
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5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : Hustota a počet obyvateľov : 630 obyvateľov, 240 domácností
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : kresťanská
Vývoj počtu obyvateľov : vzrastá
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
Nezamestnanosť v okrese :
Vývoj nezamestnanosti :
5.4. Symboly obce
Erb obce :

:

Vlajka obce :
Pečať obce :
5.5. Logo obce
5.6. História obce
Písomne sú Prusy doložené už v roku 1208 v súvislosti s ohraničením majetku dnes
neznámej zeme Bursix, ktorého chotárna hranica siahala až do Prús – VIA DE PRUS.
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Počas stáročí sa názov Prús niekoľko krát zmenil od Posesoi Pruzy, Posesio Pruz až
k súčasnému Prusy. Prusy pôvodne patrili do uhorského panstva. Od roku 1501 sa dostali
do bánovského panstva, ktorého majiteľom sa neskôr stal šlachtický rod. Ilezháziovcov.
5.7. Pamiatky
V obci sa nachádza kostol od roku 1946 zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi.
Najväčšou dominantou je kaplnka Panny Márie, ktorá je vstupnou bránou do obce.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Materská škola – bola obcou zriadená v roku 2002 ako vnútorná organizačná zložka.
Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. Dopĺňa rodinnú výchovu
a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

6.2. Zdravotníctvo
6.3. Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Poliklinika n.o. Bánovce nad Bebravou

-

nemocnica s poliklinikou v Bánovciach nad Bebravou

-

Lekár – MUDr. Králiková Mária

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na : obyvateľov našej obce
6.4. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Zariadenie sociálnych služieb v domove dôchodcov, bola v roku 2015 poskytnutá 2
občanom obce v zriadení Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie n.o. so sídlom
v Krásnej Vsi.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : seniorov
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6.5. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Športový klub ŠK Prusy

-

DHZ Prusy

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : šport a kultúru v obci

6.6. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

. Odvoz TKO

-

Triedený odpad

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

PD Prusy

-

........

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : odpadové hospodárstvo
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : odpadové hospodárstvo

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný kapitálový rozpočet ako vyrovnaný
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.11.2020 uznesením č. 27/2020.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 5.2.2021 uznesením č. 6/2021 rozpočtovým opatrením č.
1/2021
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-

druhá zmena schválená dňa 18.06.2021 uznesením č. 12/2021 rozpočtovým opatrením
č. 2/2021
tretia zmena schválená dňa 24.09.2021 uznesením č. 17/2021 rozpočtovým opatrením
č. 3/2021
štvrtá zmena schválená dňa 19.11.2021 uznesením č. 21/2021 rozpočtovým opatrením
č. 4/2021

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
/príjmov
% čerpania
výdavkov

292721

419641

326475,52

77,80

253721

297165

292197,18

98,33

39 000

122476

34278,34

27,99

292721

419641

295435,90

70,40

253721
30 900
8 100

297165
114376
8 100

259681,56
27678,34
8 076

87,39
24,20
99,70

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

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

Rozpočet obce
Výška príjmov a výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19.
V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy :
-

v bežnom rozpočte príjmy:

-

v súvislosti s pandémiou COVID - 19 nám MV SR preplatilo náklady na
testovanie vo výške 7115,-€

-

vo finančných operáciách príjmy z dotácie z r. 2020 z MF SR vo výške 3000,-€.

V roku 2021 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky :
-

v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na testovanie
vo výške 7115,-€ .
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
292197,18
292197,18
0,00

259681,56
259681,56
0,00

32515,62
0,00
0,00
0,00

27678,34
27678,34
0,00

-27678,34

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)

4837,28
797,10
0,00
4040,18

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky školskej jedálne
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
- finančné zábezpeky ŠJ na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky ŠJ na verejné obstarávanie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver
Upravené hospodárenie obce

34278,34
0,00
0,00
0,00
8076,00

26202,34
326475,52
295435,90
31039,62
797,10
0,00
0,00
30242,52
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Výška prebytku/ rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku
pokračovania pandémie ochorenia COVID - 19.
1.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume 30242,52 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
30242,52 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 30242,52 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
30242,52 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024
Skutočnosť
k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

326475,52

695243

291422

292197,18

255922
342321
97000

255422
36000

34278,34

291422
255422
36000

Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Skutočnosť
k 31.12.2021

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

295435,90

695243

291422

291422

259681,56
27678,34
8 076

255922
439321

255422

255422

36000

36000

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2020
698688,83

Skutočnosť
k 31.12.2021
691999,90

611460,35

607314,50
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z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

508326,84

504180,99

Dlhodobý finančný majetok

103133,51

103133,51

87207,68

84467,97

118,65

126,03

1449,59

2422,85

85050,38

81919,09

20,80

217,43

Skutočnosť
k 31.12.2020
698688,83

Skutočnosť
k 31.12.2021
691999,90

470276,12

487417,03

Výsledok hospodárenia

22040,07

17140,91

Záväzky

41455,37,

33091,61

600

500

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

117,60
562,38

679,50

17735,19

20341,51

19529

11453,00

186957,34

171491,26

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov dlhodobého majetku

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov
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-

prijatých dlhodobých úverov zo ŠFRB

-

prijatých návratných finančných výpomoci z MF SR 10787 €

-

tvorba opravných položiek k pohľadávkam, k nedokončeným investíciám ...

-

tvorba rezerv napr. na súdne spory ...

-

...

8.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2021

1449,59

2013,61

Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2021

17735,19

20341,51

Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

významný nárast/pokles pohľadávok spôsobený pandémiou ochorenia COVID 19

-

významný nárast/pokles záväzkov spôsobený pandémiou ochorenia COVID – 19

9. Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov
10.
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Náklady

267299,86

294493,50

50 – Spotrebované nákupy

32383,06

38036,92

51 – Služby

32360,34

43298,28

52 – Osobné náklady

166036,13

181295,78

1200,30

1355,24

30058,30

27111,41

3508,73

2395,87

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
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57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

1753

1000

Výnosy

289339,93

311634,41

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

3738,38

4628,87

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

251346,14

269595,32

1600,28

0

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

600,00

600,00

32055,13

36810,22

22040,07

17140,91

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

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/

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 22040,07 EUR bol zúčtovaný na účet 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov najmä v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19: .............................................
.........................................................................................................................................................
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11. Ostatné dôležité informácie
11.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Ministerstvo
dopravy,

Suma prijatých
prostriedkov v EUR

Stavebná činnosť

799,51

Cestná doprava

26,65

Životné prostredie

60,47

výstavby

Bratislava
„
Okresný úrad ŽP
Trenčín
Okresný

úrad Materská škola

2213,00

úrad Materská škola – ochranné a dezin. prostr.

250,00

školstva Trenčín
Okresný
školstva Trenčín
Ministerstvo vnútra
Okrený úrad

REGOP - evidencia obyvateľstva

203,61

Register adries

27,60

Voľby

0

Požiarna ochrana

1400,00

Stravné predškoláci MŠ

805,40

Podpora zamestnanosti § 54

2487,95

Sčítanie domov, bytov a obyvateľov

3071,55

financovanie
Bánovce n/Bebr.
Dobrovoľná
požiarna ochrana SR
ÚPSVaR
Partizánske
ÚPSVaR
Partizánske
ŠR
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V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
ŠR

Účelové určenie grantov a transferov
COVID 19 II. a III. vlna - testovanie

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
7115,00

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

použité na výdavky – materiál -testovanie v II. a III. vlne

11.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č 02/2011 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

ŠK Prusy

Účelové určenie dotácie

Chod športového klubu

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

1000,00

Riadne zúčtované s doloženými dokladmi

11.3. Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
-

Rekonštrukcia chodníkov v obci smer Ľutov

11.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia chodníkov v obci smer Ľutov

-

Nájomné byty – nákup

-

Obnova Obecného úradu
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11.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
11.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
a) Obec vedie súdny spor – nie..
b) Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia
obce: Na konci roku 2020 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19
(Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne
ovplyvnil mnoho krajín. Keďže Covid-19 neutíchol ani v roku 2021 a situácia sa neustále
mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť
vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej
jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu
súčasnej situácie na účtovnú jednotku.
c) V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie obce urobilo analýzu možných
účinkov a následkov na obec a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné
nepriaznivé dopady na obec (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií,
materiálov, tovarov a služieb). Vedenie obce

nepredpokladá významné ohrozenie

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

Vypracoval: Ing. Jana Blaškovičová

Schválil: Mgr. Igor Súkeník

V Prusoch dňa 04.04.2022
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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