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1. Úvodné slovo starostu obce
Máme za sebou dlhý a ťažký rok, odlišný od tých
predchádzajúcich, ktorý bol hneď od svojho začiatku poznačený
pandémiou, ktorá ovplyvnila životy ľudí na celom svete.
Uplynulý rok bol plný neistoty, strachu, opatrení a obmedzení,
zatvorených škôl, obchodov a reštaurácií, zrušených kultúrnych
a športových podujatí. Zároveň však ukázal, že sa vieme
zomknúť, vieme priložiť ruku k dielu a pomôcť tým, ktorí to
potrebujú. Koncom roka sa uskutočnilo sčítanie domov a bytov. I
v tejto zložitej situácii sme sa snažili, aby naša samospráva čo
najlepšie plnila svoje úlohy pre svojich obyvateľov. Podarilo sa
nám zabezpečiť realizáciu viacerých projektov. Dokončili sme
Zmeny a doplnky č. 4/2019 územného plánu obce Lošonec
a začali so spracovaním Zmien a doplnkov 5/2020. Už od roku
2016 poskytuje DPO SR obci dotáciu pre DHZO Lošonec, ktorá je účelovo viazaná na
zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DZHO, na zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia DHZO, osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov, odbornú prípravu členov
a zabezpečenie servisu hasičskej techniky a hasičských motorových vozidiel. V roku 2020 sa
uskutočnila kolaudácia rekonštrukcie domu smútku, ktorá bola zrealizovaná už v roku 2019
ako projekt s názvom „Dom smútku – Lošonec, obnova“. Odoslali sme žiadosť o platbu
Pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorá by nám v zmysle uzatvorenej zmluvy mala
poskytnúť nenávratný finančný príspevok maximálne vo výške 90 345,79 €. Výdavky na tento
projekt boli zatiaľ uhradené z úveru a vlastných prostriedkov. V uplynulom roku sme boli
úspešní aj s projektom „Garáž pre zásahové vozidlo DHZ“, na ktorý nám poskytlo Ministerstvo
vnútra SR finančnú dotáciu vo výške 30 000 € a obec ju môže použiť na určený účel do konca
roka 2023. Na realizáciu tohto projektu je potrebné, aby obec získala pozemok pod garáž od
Pozemkového fondu. Podarilo sa nám získať finančné prostriedky na úhradu výdavkov
spojených s pandémiou ochorenia COVID-19. Výdavky na záchranné práce v prvej vlne
pandémie počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a výdavky na celoplošné testovanie na
ochorenie COVID-19 „Spoločná zodpovednosť“ nám boli refundované zo ŠR cez okresný úrad
z rozpočtu Ministerstva vnútra SR. Na podporu udržania zamestnanosti v materských školách
sme získali finančný príspevok, ktorý nám bol poskytnutý z ÚPSVaR na základe našej žiadosti
a bol použitý na platy zamestnancov materskej školy. Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
schválilo prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci z MF SR zo štátnych finančných
aktív. Táto prijatá finančná výpomoc vo výške 9 774 € bola určená na výkon samosprávnych
funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie a bola použitá v rámci bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu strechy
na budove obecného úradu. V rámci Programu obnovy dediny sme požiadali SAŽP o dotáciu
z Environmentálneho fondu na realizáciu ďalšej etapy viacročnej urbanisticko-architektonickej
štúdie vypracovanej v roku 2017. S touto žiadosťou sme, žiaľ, neboli úspešní.
V uplynulom roku sa nám nedarilo veľmi pokračovať v tradícii kultúrnych, spoločenských
a športových aktivít, ktoré sú v našej obci obľúbené medzi obyvateľmi a jej návštevníkmi. Sme
radi, že sa nám aspoň v letnom období po uvoľnení protiepidemických opatrení podarilo
zorganizovať niektoré tradičné akcie. Chcel by som touto cestou poďakovať všetkým
obyvateľom, chalupárom a návštevníkom našej obce, že dodržiavali všetky opatrenia, boli
zodpovední voči sebe i voči ostatným. Ďakujem každému dobrovoľníkovi, ktorý sa zapojil do
boja s pandémiou. Želám si, aby sa uplynulé obdobie už nezopakovalo, aby sme sa vrátili do
starých koľají, aby sme mohli realizovať bez obmedzení všetky naplánované aktivity
a projekty.
Mgr. Juraj Rábara, starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
E-mail:
Webová stránka:

Obec Lošonec
919 04 Lošonec 62
00682292
Mgr. Juraj Rábara, starosta obce
033/558 64 60, 0911 669 488, 0907 735 177 (starosta)
losonec@gmail.com
www.losonec.sk

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

Mgr. Juraj Rábara

Zástupca starostu obce:

Maroš Vavro

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Jana Púchla

Obecné zastupiteľstvo:

JUDr. Michal Jurovčík
Jozef Lávečka
Eduard Rábara
Pavol Solár
Maroš Vavro

Komisie:

Komisia o ochrane verejného záujmu: predseda JUDr. Michal
Jurovčík, členovia Maroš Vavro, Pavol Solár, Jozef Lávečka, Eduard
Rábara
Kultúrno-športovo-školská: predseda Pavol Solár, členovia Peter
Nídel, Mária Slobodová, Tichomír Štibraný
Finančno-škodová: predseda Maroš Vavro, členovia František
Buchanec, Ružena Sládeková, Milan Gočál
Ochrana verejného poriadku: predseda Jozef Lávečka, členovia
Eduard Rábara, Miroslav Sloboda, Ing. Timotej Sitár

Obecný úrad: je výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne funkcie. Prácu obecného úradu organizuje
starosta obce. Na obecnom úrade sú zamestnané dve zamestnankyne na
pracovných pozíciách – ekonómka a odborný referent.
Obec Lošonec je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie bez právnej subjektivity:
Názov:
Sídlo:
Riaditeľ:
Základná činnosť:
Telefón:
E-mail:
Webová stránka:

Materská škola Lošonec
919 04 Lošonec 173
Ivana Lantošová
predprimárna výchova a vzdelávanie
033/558 64 29
mslosonec@gmail.com
http://mslosonec.webnode.sk/
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Obec Lošonec je samostatný územný samosprávny celok a správny celok
Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej 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 o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak
takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
Vízie obce: Obec Lošonec má jedinečnú polohu v lone Malých Karpát, vďaka ktorej je
vyhľadávanou lokalitou pre turistov. Chceme i naďalej rozvíjať a podporovať cestovný ruch
v obci aj vďaka tomu, že v obci a jej okolí sú výborné podmienky pre agroturistiku
a cykloturistiku. Dobudovaním infraštruktúry sa oživí aj kultúrno-spoločenské dianie, čím sa
zlepšia životné podmienky súčasných i nových obyvateľov.
Ciele obce:
1. Stavebné investície do rekonštrukcie budov vo vlastníctve obce
2. Pokračovanie v budovaní splaškovej kanalizácie
3. Výstavba novej materskej školy
4. Usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom pod miestnymi komunikáciami
5. Dobudovanie a rekonštrukcia vybraných úsekov miestnych komunikácií
6. Komplexný rozvoj bytovej výstavby s príslušnou infraštruktúrou
7. Podpora podnikania, podpora vzniku prevádzok služieb a obchodu
8. Ochrana životného prostredia separovaním odpadu
9. Údržba a výsadba verejnej zelene
10. Vyznačenie nových cyklotrás
11. Rozširovanie infraštruktúry cestovného ruchu, podpora vzniku ubytovacích zariadení
12. Organizovanie podujatí a aktivít kultúrneho a spoločenského života, športových
podujatí a podujatí rodinného charakteru
13. Podpora Dobrovoľného hasičského zboru
14. Vybudovanie novej hasičskej zbrojnice
15. Podpora vzniku spoločenských a športových organizácií
16. Obnovenie obecnej kroniky a spracovanie histórie obce
17. Spoločné skrášľovanie obce za pomoci obyvateľov a dobrovoľníkov

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: Obec Lošonec sa nachádza v severozápadnej časti okresu Trnava.
Leží v oblasti Malých Karpát, v ktorých zaberajú značné plochy vápence. Cez Lošonec tečie
potok Smutná, ktorý sa vlieva do rieky Trnávky. Do lošoneckého chotára patrí vápencové bralo
Malá skala.
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Susedné mestá a obce: Horné Orešany, Smolenice, Buková, Plavecké Podhradie, Plavecký
Mikuláš
Okresné mesto: Trnava
Celková rozloha obce: 23 709 076 m2
Nadmorská výška: 254 m n. m., najnižší bod je 215 m n. m. a najvyšší bod 662 m n. m.
GPS súradnice Lošonec 62 – Obecný úrad: 48.4815744,17.39803840000002
5.2. Demografické údaje
Hustota obyvateľov na km2: 24,84
Počet obyvateľov k 31.12.2020: 589
Národnostná štruktúra podľa posledného sčítania v roku 2011 na počet obyvateľov 522:
➢
➢
➢
➢
➢

slovenská 483
česká 2
maďarská 1
ostatné 3
nezistená 33

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu podľa posledného sčítania v roku 2011:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

rímskokatolícka cirkev 425
reformovaná kresťanská cirkev 3
kresťanské zbory 1
iné 1
bez vyznania 33
nezistené 59

Vývoj počtu obyvateľov:
Počet obyvateľov k 1.1.2020: 570
Narodení:
11
Zomretí:
4
Prisťahovaní:
17
Odsťahovaní:
5
Počet obyvateľov k 31.12.2020: 589
Z uvedeného vyplýva, že v roku 2020 bol v obci priaznivý demografický vývoj – v priebehu
roka stúpol počet obyvateľov o 19, zomrelo o 7 obyvateľov menej ako sa narodilo,
prisťahovalo sa o 12 obyvateľov viac ako sa odsťahovalo.
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: 2,64 %
13 uchádzačov o zamestnanie (zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/mesacne-statistikymiest-a-obci/2020.html?page_id=1009851 ) na 493 osôb ekonomicky aktívneho obyvateľstva,
t. j. osoby nad 15 rokov (zdroj: databáza obce Lošonec)
Nezamestnanosť v okrese: 4,64 % (zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanostmesacne-statistiky/2020.html?page_id=971502 )

6

Nezamestnanosť v kraji: 5,18 % (zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanostmesacne-statistiky/2020.html?page_id=971502 )
Vývoj nezamestnanosti v obci bol v roku 2020 nepriaznivý, pretože v roku 2019 bola
nezamestnanosť na úrovni 0,41 %, čo predstavuje v roku 2020 zvýšenie o 2,23 %.
5.4. Symboly obce
Erb obce: v striebornom štíte z červeného, dolu dvoma zelenými
polovičnými privrátenými hore zavinutými vetvičkami ovenčeného
srdca vyrastajúce tri červené tulipány na zelených bezlistých stopkách.

Vlajka obce pozostáva z pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej,
červenej a zelenej. Pomer strán je 2:3. Ukončená je tromi cípmi,
t. j. dvomi zástrihmi, ktoré siahajú do tretiny jej listu.

Pečať obce je v tvare ovenčeného srdca, z ktorého vyrastajú tri tulipány

5.5. Logo obce
Je grafický symbol obce využívaný na všetkých písomnostiach
a úradných dokumentoch obce.
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5.6. História obce
Od 14. stor. až po 20. stor. je obec uvedená pod rôznymi názvami: Dub, Losink, Losinck,
Losnick, Losonch alebo Lossonecz. Až v roku 1920 sa udomácnilo pomenovanie na Lošonec.
Prvá zmienka o Lošonci, ktorá je z rokov 1321 a 1332, zaraďuje Lošonec do skupiny
najstarších obcí juhozápadného Slovenska. Zakladatelia osady budúceho Lošonca sa zaoberali
pastierstvom a chovom dobytka. Osada, malá obec, sa nachádzala v blízkosti najvyššieho vrchu
Malých Karpát – Molpíra. Majiteľom obce Lošonec, vtedy Dub, bola bohatá zemianska rodina
Dubovcov. Najpravdepodobnejšie je, že pomenovanie obce súvisí s menom Losonczy, ktorý
bol majiteľom obce okolo roku 1440. V tomto období kráľ Žigmund povolil lámať kameň
a rúbať drevo v lesoch pri malokarpatských hradoch a obciach, čo sa dotklo aj Lošonca, ktorý
mal a má kameňolom. V rokoch 1529-1532 Turci prepadli Lošonec a spustošili ho. Za
povstania Štefana Bátoryho a ďalšieho tureckého nájazdu v roku 1580 bola obec požiarom
úplne zničená. Lošonec však ožil vďaka Anne Losonczy (pravdepodobne rodáčke z Lošonca),
ktorá so svojím manželom – chorvátskym bánom Krištofom Ungnadom kúpili smolenický hrad
spolu s priľahlým panstvom, v ktorom sa nachádzal aj Lošonec. Anna dala v obci postaviť
kostol, ktorý zasvätila svojej patrónke sv. Anne.
Majitelia panstva Smoleníc, teda aj Lošonca, sa postupne menili. V 18. stor. bol Lošonec
majetkom Erdödyovcov a v roku 1777 sa stal platným majiteľom smolenického hradu aj
panstva gróf Ján Pálffy. Obyvatelia Lošonca boli roľníci, preto ich veľmi zasiahla veľká
neúroda v druhej polovici 18. stor. Nemožno nespomenúť aj obdobia, kedy v kraji zúrila
cholera, čo zanechalo tragické následky v niektorých rodinách.
Do priebehu života obyvateľov obce Lošonec nepriaznivo zasiahli aj I. a II. svetová vojna. 2.
apríla 1945 bol Lošonec oslobodený vojskami Červenej armády. Vďační občania Lošonca
nezabudli na padlých spoluobčanov a postavili im pomníky, ktoré zostali ako nemí svedkovia
ľudskej tragédie.
Po voľbách v roku 1976 bola obec Lošonec pripojená k obci Smolenice. V roku 1990 sa
uskutočnilo referendum o odčlenení od obce Smolenice a od 1.1.1991 sa obec Lošonec opäť
osamostatnila.
5.7. Pamiatky

Rímskokatolícky kostol
svätej Anny

Kristus na kríži

Socha svätého Floriána
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Pomník padlým v I. svetovej vojne

Pomník padlým v II. svetovej vojne

Ďalšie pamiatky:
Socha svätého Vendelína
5.8. Významné osobnosti obce
Roman Justín Štibraný (1908 – 1980)
Narodil sa 13.5.1908 v Lošonci. Študoval teológiu v Trnave a Ríme, kde ho v r. 1935
vysvätili za kňaza. Počas svojich rímskych štúdií dosiahol licenciát z teológie. Pôsobil ako
kaplán vo Vrbovom, Bratislave, Lančári.
V roku 1940 bol vymenovaný za riaditeľa Katolíckej tlačovej kancelárie v Bratislave a v
roku 1945 bol ustanovený za asesora Sv. Stolice v Trnave. Po vojne sa stal hlavným
a zodpovedným redaktorom Katolíckych novín. V roku 1949 ho degradovali a pracoval ako
kultúrny referent Spolku Sv. Vojtecha. Potom pôsobil ako kňaz v Seredi, Hornej Strede, Podolí
nad Dudou.
Stal sa priekopníkom šírenia katolíckeho sociálneho učenia na Slovensku. Významnou je
jeho kniha „Ako sa díva Cirkev na sociálnu otázku?“, „Sociálny zákonník – náčrt katolíckeho
sociálneho učenia“. Cenný je jeho preklad encykliky Pia XII. „Diní illius magistri“ (O
kresťanskej výchove mládeže). Okrem toho vydal dielo „Svätá studňa v Chichen-itzá“.
Pôsobil v Čajkove a v roku 1968 bol vymenovaný za okresného levického dekana. Zomrel
v roku 1980 a je pochovaný na cintoríne v Čajkove.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti predprimárnu výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Materská škola
Lošonec bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je obec Lošonec.
Keďže základná škola sa v obci nenachádza, základné vzdelanie poskytujú žiakom
z obce Lošonec ZŠ s MŠ Smolenice, ZŠ s MŠ Trstín a ZŠ s MŠ Horné Orešany.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude aj
naďalej orientovať na predprimárnu výchovu a vzdelávanie.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci neposkytuje žiadne zdravotnícke zariadenie. Najbližšie
zdravotnícke zariadenia a lekárne sa nachádzajú v okolitých obciach:
- Smolenice: obvodný lekár pre deti a dorast, obvodný lekár pre dospelých, očný lekár,
zubný lekár, gynekológ, lekáreň,
- Horné Orešany: praktický lekár pre dospelých, lekáreň,
- Trstín: praktický lekár pre dospelých, lekáreň.
Kompletné služby celoživotnej zdravotnej starostlivosti poskytuje Mestská poliklinika Družba
v Trnave, Starohájska 2 a Fakultná nemocnica Trnava, Žarnova 11.
6.3. Sociálne zabezpečenie
V roku 2020 obec Lošonec požiadala o výmaz z Registra poskytovateľov sociálnych služieb
TTSK z dôvodu, že opatrovateľskú službu neposkytovala viac ako 12 po sebe nasledujúcich
mesiacov. Na základe uvedenej žiadosti bola obec Lošonec dňa 08.08.2020 vymazaná
z Registra poskytovateľov sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja ako
poskytovateľa sociálnej služby s predmetom činnosti – druhom sociálnej služby:
opatrovateľská služba terénnou sociálnou formou a miestom poskytovania sociálnej služby:
územie obce Lošonec pre cieľovú skupinu – fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby. V roku 2020 obec Lošonec nezaevidovala žiadnu žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej
služby.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude v budúcnosti orientovať na starostlivosť o seniorov, pretože obec Lošonec eviduje
k 31.12.2020 22,75 % obyvateľov nad 62 rokov.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec predovšetkým v kultúrnom dome
organizovaním kultúrnych akcií pri príležitosti rôznych sviatkov, osláv a jubileí. Ak to
poveternostné podmienky dovoľujú, športové, spoločenské a kultúrne podujatia sa konajú aj
v areáli futbalového ihriska, ktorý obec za pomoci dobrovoľníkov zrekonštruovala. V roku
2020 spoločenský, kultúrny a športový život v obci ovplyvnila v negatívnom smere pandémia
ochorenia COVID-19, kedy z dôvodu protiepidemických opatrení bolo možné organizovať
podujatia s určitými obmedzeniami.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude aj naďalej orientovať na kultúrne a spoločenské akcie pre všetky vekové kategórie
a podujatia rodinného charakteru, ktoré sa tešia veľkej obľube.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- MK&HUNCOK, Lošonec 176 – Reštaurácia u Golema
- KAVIAREŇ u KOVÁČOV, Lošonec 61 – kaviareň a reštaurácia
- Ľudmila Bukovská – Nákup a predaj, Lošonec 136 – potraviny, drogéria
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Najvýznamnejší priemysel v obci:
-

-

-

-

-

-

-

ALAS Slovakia, s.r.o., Polianky 23, Bratislava - prevažujúcou činnosťou spoločnosti je
ťažba a spracovanie kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným
spotrebiteľom.
DREVOINDUSTRIA SMOLENICE, s.r.o., Lošonec 244, 919 04 Smolenice poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba
komponentov z dreva, výroba jednoduchých drevárskych výrobkov.
MITO, spol. s r.o., Farma Lošonec, 919 04 Smolenice – zámočníctvo, zváračské práce,
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, maloobchod, veľkoobchod, dokončovacie
stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba oceľových konštrukcií a
oceľových nádrží.
Bednár montáže, s.r.o., 919 04 Lošonec 263 - montáž, údržba a oprava
strojnotechnologických zariadení, výroba prototypových strojov a zariadení,
vodoinštalačné a kúrenárske práce, kúpa tovaru za účelom jeho predaja,
sprostredkovateľská činnosť, čistiace práce, značenie ciest, zatepľovanie budov atď.
HD Building s.r.o., Lošonec 580 – uskutočňovanie stavieb a ich zmien, stavebné práce,
opracovanie dreva, výroba drevárskych výrobkov, sprostredkovateľská činnosť,
nákladná doprava, prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí, inžinierska činnosť atď.
OENOPOL, s.r.o., 919 04 Lošonec 273 – výroba nápojov, údenárska výroba,
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb
v lesníctve, poľovníctve a rybárstve atď.
Calculon, s.r.o., 919 04 Lošonec 191 – kúpa tovaru a jeho predaj, sprostredkovateľská
činnosť, nákladná cestná doprava, kuriérske služby, skladovanie, PC služby, vedenie
účtovníctva, verejné obstarávanie atď.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
-

Poľnohospodárske družstvo Smolenice je najväčším užívateľom pôdy v obci a má
v katastri obce Lošonec hospodársky dvor.
VČELCO, s.r.o., Továrenská 10/A, Smolenice – chov včiel, výroba produktov z medu.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na podporu samostatne hospodáriacich roľníkov a regionálnych podnikateľov.

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 sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce Lošonec na rok 2020 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2019
uznesením č. 43/2019.
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Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát:
Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu

Rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe:
Dátum
zmeny/
- uznesenia Obecného zastupiteľstva
schválenia/
- rozhodnutia starostu obce
rozhodnutia
- v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

31.01.2020
29.02.2020
31.03.2020
30.04.2020
31.05.2020
11.06.2020
30.06.2020
30.10.2020
30.11.2020
10.12.2020
14.12.2020

12.

30.12.2020

v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 24/2020
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p
uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 45/2020
v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p
rozhodnutia starostu obce v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.
v z.n.p.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

270 597,28
255 736,00
0,00
14 861,28
270 597,28
253 516,00
12 561,28
4 520,00

383 509,83
311 444,25
31 287,00
40 778,58
383 509,83
328 727,71
50 262,12
4 520,00

412 797,26
346 383,79
31 287,00
35 126,47
322 487,12
297 705,52
20 261,94
4 519,66

0,00

0,00

90 310,14

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

107,64
111,22
100,00
86,14
84,09
90,56
40,31
99,99

Výška niektorých príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19. V príjmoch bežného rozpočtu podielové dane predstavovali zníženie
oproti roku 2019 o 1,18 % vo výške 2 093,91 €. V príjmových finančných operáciách bola
prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 9 774,00 EUR.
Čerpanie výdavkov v roku 2020 vo významnej miere ovplyvnili v bežnom rozpočte výdavky
na obstaranie ochranných osobných pracovných prostriedkov, teplomerov, dezinfekčných
prostriedkov, čistiacich prostriedkov.
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2020
v EUR

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

346 383,79
297 705,52
48 678,27
31 287,00
20 261,94
11 025,06
59 703,33

Vylúčenie z prebytku
(30 000,00+417,60+1000,00+1658,92+36 929,70+444,48)

-70 450,70

Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu upravený na schodok
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Cudzie prostriedky – prijaté finančné zábezpeky na ÚPD
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií (bez cudzích prostriedkov)
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Úprava hospodárenia o cudzie prostriedky
Upravené hospodárenie obce

-10 747,37
34 926,47
200,00
4 519,66
30 406,81
412 797,26
322 487,12
90 310,14
-70 450,70
-200,00
19 659,44

Prebytok rozpočtu v sume 59 703,33 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 sa upravuje o nevyčerpané
účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho
rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách spolu vo výške 70 450,70 EUR, a takto zistený schodok v sume
10 747,37 EUR bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný z finančných operácií. Výška
schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená aj v dôsledku pandémie
ochorenia COVID – 19.
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:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom
rozpočtovom roku v sume 417,60 EUR na podporu výchovy
k stravovacím návykom pre deti v materskej škole,
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b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30 000,00 EUR na projekt „Garáž pre
zásahové vozidlo DHZ Lošonec“,
c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od firmy BRAMA-SK, s.r.o.,
Martin podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 1 000,00 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov od firmy Alas Slovakia,
s.r.o., Bratislava podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 36 929,70 EUR,
e) nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania na stravné podľa ustanovenia
§140 - §141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 444,48 EUR,
f) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia §18
ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 1 658,92 EUR.
Zostatok finančných operácií (upravený o cudzie prostriedky) v sume 30 406,81 EUR:
- bol použitý na vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu
v sume 10 747,37 EUR a
- navrhujeme použiť v zmysle § 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 na tvorbu rezervného fondu v sume 19 659,44
EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo
výške 19 659,44 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

412 797,26

319 836,00

301 146,00

313 356,00

Bežné príjmy

346 383,79

285 236,00

298 346,00

310 556,00

Kapitálové príjmy

31 287,00

0,00

0,00

0,00

Finančné príjmy

35 126,47

34 600,00

2 800,00

2 800,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Výdavky celkom

322 487,12

319 836,00

301 146,00

313 356,00

Bežné výdavky

297 705,52

282 834,00

295 755,00

307 768,00

Kapitálové výdavky

20 261,94

32 300,00

500,00

500,00

Finančné výdavky

4 519,66

4 702,00

4 891,00

5 088,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
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

Skutočnosť k 31.12.2019 Skutočnosť k 31.12.2020
v EUR
v EUR
634 145,40
664 028,10
570 606,39
534 923,42
8 962,00
444 815,59
116 828,80
62 468,24

9 785,00
408 309,62
116 828,80
128 013,50

486,99
0,00
0,00
12 546,34
49 434,91
0,00
0,00
1 070,77

171,22
0,00
0,00
11 557,40
116 284,88
0,00
0,00
1 091,18

8.2. Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Skutočnosť k 31.12.2019 Skutočnosť k 31.12.2020
v EUR
v EUR
634 145,40
664 028,10
267 534,59
253 838,20
0,00
0,00
267 534,59
235 764,72

0,00
0,00
253 838,20
281 153,76

720,00
288,00
82 613,59
61 797,34
90 345,79
130 846,09

3 392,00
30 417,60
78 117,73
69 106,64
100 119,79
129 036,14

Analýza významných položiek účtovnej závierky:
Prírastky a úbytky majetku
- na účte 019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok prírastok vo výške 3 568,00 EUR zaradenie Zmeny a doplnky územného plánu obce Lošonec č. 4/2019
- na účte 021 Stavby prírastok vo výške 459,66 EUR - zaradenie vodovodných prípojok,
prírastok vo výške 106 070,07 EUR - zaradenie projektu „Dom smútku – Lošonec,
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-

-

-

-

-

-

obnova“, prírastok vo výške 4 743,44 EUR - zaradenie technického zhodnotenia domu
smútku – vybudovanie odkvapového chodníka
na účte 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí úbytok vo výške
1 687,18 EUR - vyradenie majetku po inventarizácii
na účte 028 Drobný dlhodobý hmotný majetok úbytok vo výške 1 915,27 EUR vyradenie majetku po inventarizácii
na účte 031 Pozemky úbytok vo výške 585,25 EUR - vyradenie pozemkov v dôsledku
predaja (42,73 EUR) a v dôsledku opravy chyby zo strany katastra v Trnave (542,52
EUR)
na účte 041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku prírastok spolu vo výške
3 796,00 EUR predstavuje výdavky na zmeny a doplnky územného plánu obce
Lošonec, úbytok vo výške 3 568,00 EUR - zaradenie Zmeny a doplnky územného plánu
obce Lošonec č. 4/2019
na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku prírastok spolu vo výške
5 933,50 EUR pozostáva z nedokončených investícií: obstaranie vodovodných prípojok
(459,66 EUR), vybudovanie odkvapového chodníka pri dome smútku (4 743,44 EUR),
obstaranie PD, vyjadrenia – verejný vodovod (730,40 EUR)
na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku úbytok spolu vo výške
113 712,67 EUR tvorí zaradenie vodovodných prípojok (459,66 EUR), vyradenie
projektu prístavby a nadstavby MŠ (2 439,50 EUR) po inventarizácii, zaradenie
projektu „Dom smútku – Lošonec, obnova“ (106 070,07 EUR), zaradenie technického
zhodnotenia DS – vybudovanie odkvapového chodníka (4 743,44 EUR)
prírastky oprávok vo výške 41 502,22 EUR tvoria odpisy k stavbám, samostatným
hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí, drobnému dlhodobému hmotnému
majetku a k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku
úbytok oprávok vo výške 3 602,45 EUR vznikol vyradením majetku na účtoch 022
a 028

Prijaté návratné finančné výpomoci
- 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 9 774,00 EUR.
Prijatie NFV bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 8.9.2020 uznesením č.
31/2020. NFV bola použitá v rámci bežných výdavkov na opravu strechy na obecnom
úrade v súvislosti s jej havarijným stavom.
Opravné položky k nedokončeným investíciám
V roku 2020 boli vytvorené opravné položky v celkovej výške 3 325,00 EUR:
- k nevyužitej projektovej dokumentácii na multifunkčné ihrisko vo výške 50 % v sume
625,00 EUR
- k nevyužitej dokumentácii na verejné osvetlenie a kamery vo výške 50 % v sume
960,00 EUR
- k nevyužitej projektovej dokumentácii na zateplenie obecného úradu vo výške 50 %
v sume 1 740,00 EUR
Príčinou tvorby opravných položiek boli finančné problémy spojené s dokončovaním
a zaradením dlhodobého majetku do užívania, pričom takýto stav pretrváva už viac ako dve
účtovné obdobia.
V roku 2020 bola zrušená opravná položka k projektovej dokumentácii prístavba a nadstavba
MŠ
vo výške 2 439,50 EUR v dôsledku vyradenia tejto projektovej dokumentácie.
Inventarizačná komisia navrhla v roku 2019 vyradiť uvedenú projektovú dokumentáciu
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v dôsledku zmarenej investície, pretože projektová dokumentácia nie je v budúcnosti
využiteľná.
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2020

3 028,90
9 517,44

2 413,53
9 143,87

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2020

144 396,19
14,74

147 221,34
3,03

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- pokles pohľadávok do lehoty splatnosti o 615,37 EUR bol spôsobený tým, že
k 31.12.2020 boli v nižšej sume ako k 31.12.2019 zaúčtované prijaté dobropisy za
elektrickú energiu a plyn a vystavené faktúry s dátumom splatnosti v r. 2021,
pohľadávky z nedoplatkov za elektrickú energiu a vodné v bytovom dome
a pohľadávky voči SOÚ,
- pokles pohľadávok po lehote splatnosti o 373,57 EUR bol spôsobený väčšou
úspešnosťou vo vymáhaní nedoplatkov na daniach a poplatkoch z predchádzajúcich
období,
- nárast záväzkov do lehoty splatnosti vo výške 2 825,15 EUR bol spôsobený aj
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
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
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

326 607,24
30 252,93
85 604,17
155 667,66
299,26
7 240,50
42 001,15

350 603,47
26 029,32
87 624,11
170 541,54
287,16
11 879,03
48 219,22

5 456,82
0,00
0,00
84,75

5 930,03
0,00
0,00
00 93,06
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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/
Hospodársky výsledok /záporný/ v sume 13 696,39 EUR bol
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

339 893,43
5 742,87
0,00
0,00
234 119,79
34 100,24
7 064,02

336 907,08
3 908,19
0,00
0,00
237 078,03
17 460,50
3 159,50

4,68
0,00
58 861,83

3,95
0,00
75 296,91

13 286,19
-13 696,39
zúčtovaný na účet 428 -

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom:
Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 350 510,41 EUR , čo
predstavuje nárast nákladov o 23 987,92 EUR oproti roku 2019, keď bola celková výška
nákladov vykázaná vo výške 326 522,49 EUR.
Nárast nákladov bol spôsobený zvýšením nákladov na opravy a udržiavanie majetku,
zvýšením platov a s tým súvisiacim sociálnym a zdravotným poistením, zvýšením
nákladov súvisiacich s odpisovaním majetku a vyraďovaním majetku.
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- mzdové náklady vo výške 122 940,05 EUR
- sociálne náklady vo výške 47 601,49 EUR
- opravy a udržiavanie vo výške 38 240,55 EUR
- ostatné služby vo výške 45 441,27 EUR
- odpisy vo výške 41 502,22 EUR
- spotreba materiálu a energií spolu vo výške 26 029,32 EUR
Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 336 907,08 EUR, čo
predstavuje pokles výnosov o 2 986,35 EUR oproti roku 2019, keď bola celková výška
výnosov vykázaná vo výške 339 893,43 EUR. Pokles výnosov nebol výrazný a bol
spôsobený sčasti aj v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- podielové dane vo výške 177 133,84 EUR - ich výška bola ovplyvnená
v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19, čo predstavuje oproti roku 2019
pokles o 1,17 % vo výške 2 093,91 EUR.
- daň z nehnuteľnosti vo výške 38 433,40 EUR
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 17 853,41 EUR
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 11 919,74 EUR
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 19 168,99
EUR (účet 693)
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške
12 321,92 EUR (účet 694)
- výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo
výške 39 351,56 EUR (účet 697)
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Bežné granty a transfery
Ministerstvo dopravy a výstavby
SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy a výstavby
SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo
vnútra
SR
(Okresný úrad Trnava – odbor
školstva)
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Trnava

DPO SR, Bratislava
Ministerstvo
vnútra
SR
(Okresný úrad Trnava)
Alas Slovakia, s.r.o., Bratislava
Drevoindustria Smolenice, s.r.o.
Smolenice
BRAMA – SK, s.r.o., Martin
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
Kapitálové granty a transfery
Ministerstvo vnútra SR

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR

Úsek dopravy

22,68

Register obyvateľov
Voľby do NR SR
Register adries

173,25
846,82
37,20

Úsek stavebného poriadku

766,45

Životné prostredie
Príspevok pre 5-ročné deti v MŠ
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa v MŠ
Materiálno-technické vybavenie DHZO,
OOPP, odborná príprava členov, servis –
opravy a nákup náhradných dielov na
hasičskú techniku a hasičské motorové
vozidlá

49,87
875,00
1 266,00

3 000,00

Odmena skladníka CO

79,30

Údržba cesty cez obec

64 387,82

Dar nie je účelovo viazaný
Pre potreby materskej školy v Lošonci
Starostlivosť o vojnové hroby
SODB – sčítanie domov a bytov
Projekt „Garáž pre zásahové vozidlo DHZ“

600,00
1 000,00
33,33
2 092,00
30 000,00

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Suma prijatých
Poskytovateľ
Účelové určenie grantov a transferov
prostriedkov v
EUR
Úrad práce, sociálnych vecí Podpora udržania zamestnanosti v materských
10 899,26
a rodiny Trnava
školách – finančný príspevok z ESF a ŠR
1. vlna pandémie – záchranné práce počas
Ministerstvo vnútra SR
790,47
vyhlásenej mimoriadnej situácie
Celoplošné testovanie na ochorenie COVIDMinisterstvo vnútra SR
1 654,96
19 „Spoločná zodpovednosť“
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Prijaté granty a transfery, ktoré boli účelovo učené na bežné alebo kapitálové výdavky, boli
použité v súlade s ich účelom.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ bola v roku 2020
poskytnutá vo výške 1 266,00 EUR. Použitá bola vo výške 848,40 EUR. Nepoužité finančné
prostriedky z tejto dotácie vo výške 417,60 EUR budú v zmysle usmernenia zo strany
poskytovateľa zúčtované a vrátené v roku 2021.
Prijatá dotácia na projekt „Garáž pre zásahové vozidlo DHZ“, ktorá je účelovo učená na
kapitálové výdavky, nebola v roku 2020 použitá. V zmysle zmluvy uzatvorenej s MV SR je
možné dotáciu použiť najneskôr do 31.12.2023.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2016
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
zaradenie „Zmeny a doplnky 04/2019 Územného plánu obce Lošonec“
technické zhodnotenie obecného vodovodu – zaradenie nových vodovodných prípojok
dokončenie projektu „Dom smútku – Lošonec, obnova“ a jeho zaradenie do majetku
obce a zaradenie technického zhodnotenia DS – odkvapové chodníky
Investičné akcie v roku 2020 boli nepriaznivo ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19.
-

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

ďalšia etapa prác v zmysle štúdie „Obnova verejných priestranstiev“
rekonštrukcia kultúrneho domu
rekonštrukcia budovy obecného úradu
výstavba novej materskej školy
výstavba garáže pre zásahové vozidlo DHZ
dobudovanie splaškovej kanalizácie
rozšírenie obecného vodovodu
usporiadanie vlastníckych práv pod miestnymi komunikáciami
dobudovanie a rekonštrukcia vybraných úsekov miestnych komunikácií

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
Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia obce:
Na konci roku 2019 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. Situácia sa neustále mení a zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na
jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy mali
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v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe
ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným
obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie ukazovateľov
zadĺženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné
poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.

Vypracovala: Renata Slobodová

Schválil: Mgr. Juraj Rábara

V Lošonci dňa 11.06.2021
Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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