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1.    Úvodné slovo starostu obce  

     Individuálna výročná správa Obce Otrhánky za rok 2021 je zostavená na základe výsledkov 

ekonomických ukazovateľov počas celého roku 2021. Obec sa zameriavala hlavne na plnenie 

zákonom daných povinností obce s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov obce a 

organizácii sídliacich v obci, konanie akcií pre občanov hlavne za účelom dobrého 

spolunažívania občanov v rámci obce. 

  

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:                                                 Obec Otrhánky 

Sídlo:                                                   Obecný úrad Otrhánky, Otrhánky č. 9, 956 55      

IČO:                                                     00800015 

DIČ:                                                     2021054497 

Štatutárny orgán obce:                         Starosta obce 

Telefón:                                               038/7603806 

Mail:                                                    obec@otrhanky.sk 

  

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:                  Ján Strempek 

Zástupca starostu obce:   Ľubomír Baco 

Hlavný kontrolór obce:   Ing. Ľubica Červienková 

            Obecné zastupiteľstvo:   Ing. Vladimír Januška, Peter Igaz, Martin Slovák, Milan Smolka 

 

Komisie:  

1. Komisia životného prostredia a výstavby 

2. Komisia pre rozpočet a verejný poriadok 

3. Komisia mládeže, kultúrna a sociálna 

4. Komisia pre sťažnosti 

5. Komisia pre ochranu verejného záujmu 

 

Obecný úrad: Otrhánky 9, 956 55 

Obec nemá žiadne neziskové, príspevkové ani  rozpočtové organizácie. 

 

4. Základná charakteristika obce Otrhánky 

     Obec Otrhánky 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 

územia a potreby jej obyvateľov. 

      Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

a Ústavou Slovenskej republiky. 
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4.1. Geografické údaje: 

 

Výmera katastrálneho územia: 465 ha 

Poľnohospodárska pôda – 280 ha, orná pôda – 333 ha, lesná pôda – 52 ha, lúky a pasienky – 25 

ha, ovocné sady – 4 ha, záhrady – 16 ha, vodné toky 2 ha a ostatné plochy – 33 ha 

 

4.2. Demografické údaje: 

 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2020:    388 

 

4.3. História obce: 

 

     Ľudia v Otrhánkach žili  ešte pred rokom 1193. Z tohto roku pochádza nepriama písomná 

zmienka o Otrhánkach. Podľa názoru historikov sa v tomto roku delil pôvodne zrejme veľmi 

veľký chotár obce Ostratice, presnejšie však azda majetkový komplex šľachticov z Ostratíc, 

z územia ktorého sa neskôr vykrojil i chotár Otrhánok, nazývaných kedysi aj Hornými 

Ostraticami. Tento proces nie je doposiaľ spoľahlivo objasnený. Je totiž veľmi zvláštne, že dve 

obce s rovnakým názvom sú vzdialené pomerne veľmi ďaleko od seba a ich chotáre nesusedia. 

Nie je to však v tomto priestore výnimka, ako dosvedčujú obce Horné a Dolné Naštice, tiež 

navzájom nesusediace. Možno to azda vysvetliť dosídlením obce pri starobylom kostolíku 

obyvateľmi z Ostratíc. 

       Najstaršia písomná zmienka o samotných Otrhánkach pochádza z roku 1598, keď 

vystupuje pod názvom Otrhane Ztrece. V tomto roku mala  21 domov. Všetko však obývaných 

zemanmi, bola to teda typická zemianska obec, pričom azda všetky rodiny vyšli z rodu 

Ostratickovcov z Ostratíc. Zemania obhospodarovali po 10 až 15 ha poľnohospodárskej pôdy, 

ktorú občania využívali dvoj a trojpoľným systémom. Okrem gazdov žili v obci aj rôzni 

podnájomníci, príslušníci chudoby, nádenníci, čeľadníci, ktorí pracovali na statkoch za mzdu , 

príbytok a stravu. Pôvodní obyvatelia našej obce boli ľudia slobodní. Ani po ustanovení 

samostatnej Trenčianskej stolice nepodliehali v poddanskom pomere. 

 

4.4. Symboly obce: 

 

Erb, vlajka, pečať 

 

4.5. Služby v obci poskytujú: 

 

Obchody: Potraviny – Ľubica Flimelová  

Pizzeria – Ľubomír Strempek - ISKROŠ 

 

 

5. Plnenie funkcií  obce  (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  
 

5.1. Výchova a vzdelávanie  

      

       Obec nemá zriadenú materskú školu. 

 

5.2. Sociálne zabezpečenie 

       

      Obec  nemá zriadenú opatrovateľskú službu. 
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5.3. Kultúra 

       

       Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje najmä  kultúrna komisia v spolupráci 

s Obecným zastupiteľstvom v Otrhánkach. 

 

5.4. Hospodárstvo  

 Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

 SHR Ľubomír Strempek st. – kombinovaná živočíšna a rastlinná výroba 

 SHR Zdenko Gajdoš – kombinovaná rastlinná a živočíšna výroba 

 SHR Marián Strempek – kombinovaná rastlinná a živočíšna výroba 

 SHR Ľubomír Strempek – kombinovaná živočíšna a rastlinná výroba 

 SHR Marián Dobierka – rastlinná výroba 

 

 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

     Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok 

2021.  Obec v roku 2021 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona 

č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

        Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. 

     Rozpočet Obce Otrhánky na rok 2021 bol schválený 4.Uznesením OZ  zo dňa 09.12.2020.  

     V priebehu roka 2021 bol schválený rozpočet 4-krát upravený v zmysle zák. č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov: 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 schválené dňa 25.03.2021 uznesením OZ č. 1/2021 

- Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 schválené dňa 28.06.2021 uznesením OZ č. 2/2021 

- Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 schválené dňa 30.09.2021 uznesením OZ č. 3/2021 

- Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 schválené dňa 24.11.2021 uznesením OZ č. 4/2021 

- Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 schválené starostom dňa 31.12.2021 č. 5/2021 

 

    

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR 

  

  

Rozpočet  

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné plnenie 

príjmov/čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2021 

Príjmy celkom 119 469,33 166 965,08 153 021,22 

z toho :    

Bežné príjmy 119 469,33 126 965,08 126 406,00 

Kapitálové príjmy     0,00            0,00 0,00 

Finančné operácie 0,00            40 000,00 26 615,22 

Výdavky celkom 119 469,33  166 965,08 145 635,73 

z toho :    

Bežné výdavky 119 469,33 126 964,08 119 019,51 

Kapitálové výdavky    0,00    40 001,00         26 616,22 

Finančné operácie           0,00              0,00                  0,00 
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6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

       Podľa § 10, ods. 3 zákona  č. 583/2004  o rozpočtových   pravidlách územnej  

samosprávy 

 v platnom znení sa rozpočet obce vnútorne člení na: 

a) bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) 

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) 

c) finančné operácie. 

 Podľa § 10, ods. 7 cit., zákona sa rozpočet obce zostavuje podľa § 10, ods. 3 ako 

vyrovnaný alebo prebytkový. 

 Obec dosiahla za rok 2021 v zmysle § 10, ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v platnom znení prebytkový rozpočet vo výške 6 981,30 EUR. 

 

Bežné  príjmy spolu 126 406,00 

z toho : bežné príjmy obce  126 406,00 

Bežné výdavky spolu 119 019,51 

z toho : bežné výdavky  obce  119 019,51 

Bežný rozpočet + 7 386,49 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 26 616,22 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  26 616,22 

Kapitálový rozpočet  -26 616,22 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -19229,73 
Vylúčenie z prebytku : 

-nevyčerpaná dotácia zo ŠR k 31.12.2021 

-tvorba  SF k 31.12.2021(nerozpočtov. , nevedené na 

anal.samost.účte) 

404,19 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -19 633,92 

Príjmy z finančných operácií 26 615,22 

Výdavky z finančných operácií  

Rozdiel finančných operácií 26 615,22 
PRÍJMY SPOLU   153 021,22 

VÝDAVKY SPOLU 145 635,73 

Hospodárenie obce  + 7385,49 
Vylúčenie z prebytku/úprava schodku KR+BR (čerpanie SF) 

Vylúčenie  z prebytku/úprava schodku FO (nezapojený prevod 

z RF do FOP) 

404,19 

 

Upravené hospodárenie obce za účelom tvorby RF +6 981,30 

 

 

 V zmysle ust., § 16 ods.6 cit. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku 

rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo 

určené  prostriedky poskytnuté  v predchádzajúcom  rozpočtovom  roku  zo  štátneho rozpočtu, 

z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu. Takto zistený prebytok rozpočtu je 

zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Podľa § 15, ods. 1 zdrojom 

peňažných fondov môže byť najmä prebytok rozpočtu za predchádzajúci rok, prostriedky 

získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení a zostatky 
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peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných 

operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania. 

 

Obec upravuje – zvyšuje schodok hospodárenia 19 229,73 EUR zisteného podľa § 10 ods. 3, 

písm. a) a b) o sumu vo výške 404,19 € a to o: 

  

 

a) nerozpočtované výdavky na tvorbu SF v sume 404,19 € 

 

a na základe uvedených skutočností navrhujeme, aby 

 

Tento upravený (zvýšený) schodok rozpočtu v sume 19 633,92 EUR EUR bol 

v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný z finančných operácií príjmových (použitím 

z rezervného fondu na základe rozhodnutia OZ v roku 2021).   

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov v sume 6 981,30 EUR, navrhujeme použiť na : 

 

tvorbu rezervného fondu 6 981,30 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

6 981,30 EUR.  

 

6.3 Rozpočet na roky 2021 - 2024      

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet  

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 153 021,22 120 951,00 120 951,00 120 951,00 

z toho :     

Bežné príjmy 114 130,00 120 951,00 120 951,00 120 951,33 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 26 615,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet  

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 145 635,73 120 951,00  120 951,00 120 951,00 

z toho :     

Bežné výdavky 119 019,51 120 951,00 120 951,00 120 951,00 

Kapitálové výdavky 26 616,22 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

7.  Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

7.1. Majetok  

Názov ZS  k  1.1.2021 

v EUR 

KZ  k  31.12.2021 

 v EUR 
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Majetok spolu 392 857,69 384 060,43 

Neobežný majetok spolu 342 949,43  351 805,99 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 256 987,33 265 843,89 

Dlhodobý finančný majetok 85 962,10 85 962,10 

Obežný majetok spolu 49 612,36 31 962,80 

z toho :   

Zásoby 75,60 522,36 

Dlhodobé pohľadávky 865,39 799,28 

Krátkodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Finančné účty  48 671,37 30 641,16 

 

Časové rozlíšenie  295,90 291,64 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 

v EUR 

KZ  k  31.12.2021 

 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 392 857,69 384 060,43 

Vlastné imanie  190 597,87 188 154,84 

z toho :   

Výsledok hospodárenia  190 597,87 188 154,84 

Záväzky 11 660,75 29 814,78 

z toho :   

Rezervy  0,00 400,00 

Dlhodobé záväzky 704,25 773,96 

Krátkodobé záväzky 5 794,50 23 478,82 

Časové rozlíšenie 190 599,07 166 090,81 

 

 

7.2. Zdroje krytia oprav 

Názov ZS  k  1.1.2021 

v EUR 

KZ  k  31.12.2021 

 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 392 857,69 384 060,43 
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Vlastné imanie  190 597,87 188 154,84 

z toho :   

Výsledok hospodárenia  190 597,87 188 154,84 

Záväzky 11 660,75 29 814,78 

z toho :   

Rezervy  0,00 400,00 

Dlhodobé záväzky 704,25 773,96 

Krátkodobé záväzky 5 794,50 23 478,82 

Bankové úvery a výpomoci 5 162,00 5 162,00 

Časové rozlíšenie 190 599,07 166 090,81 

 

7.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok  

k 1.1 2021 

Zostatok 

 k 31.12.2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   865,39 0,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 799,28 

 

7.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 1.1 2021 

Zostatok 

 

k 31.12.2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   704,25 773,96 

Záväzky po lehote splatnosti   1 243,78 18 323,70 

Návratná finančná výpomoc dlhodobá 5 162,00 5 162,00 

 

Návratná finančná výpomoc 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2020 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 2020 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2019 

Rok 
splatnosti 

 

MF SR Návratná 

fin.výpomoc 

bezúročná  na 

výkon 

samosprávnych 

funkcií 

5 162,00 0,00 0,00 5 162,00 2027 

Spolu:  5 162,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

8. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov 

8.1.   N Á K L A D Y 

 



                                                                     10 

Názov KZ  k 31.12.2021 

v EUR 

Náklady 153 271,71 

50 – Spotrebované nákupy 20 215,19 

51 – Služby 32 005,88 

52 – Osobné náklady 65 688,71 

53 – Dane a  poplatky 0,00 

54 – Ostatné nákl. na prevádz. činnosť 1 427,64 

55 – Odpisy, rezervy a OP  33 159,66 

56 – Finančné náklady 774,63 

58 – Náklady na transfery  0,00 

 

 8.2. V Ý N O S Y 

Názov KZ  k 31.12.2021  

v EUR 

Výnosy 150 828,68  

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 312,62 

63 – Daňové a colné a výnosy z popl. 119 097,41 

64 – Ostatné výnosy 2 914,15 

65 –Zúčtovanie rezerv 0,00 

66 – Finančné výnosy 0,00 

69 – Výnosy z transferov  

        a rozpočtových príjmov  

28 504,50 

Hospodársky výsledok -2 443,03 

 

8.3. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2021  

     Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných  

na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 (okrem účtov 

591 a 595) 

Trieda 6 Výnosy                                                              150 828,68 € 

Trieda 5 Náklady (bez účtu 591)                                     153 271,71 € 

Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením                -2 443,03 € 

----------------------------------------------------------------------------------- 

591 splatná daň z príjmov                                                           0,00 €  

Účtovný výsledok hospodárenia                                         -2 443,03 € 

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2021 je vo výške:  -2 443,03 € (strata) 

 

 

9. Ostatné  dôležité informácie  

9.1. Prijaté transfery  
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Obec prijala v roku 2021 nasledovné transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma 

v EUR 

Účel Vyčerpaná 

suma 

MV SR Bratislava 157,01 Registrácia 

obyvateľstva 

157,01 

Okresný úrad Trenčín 38,91 Životné prostredie 38,91 

DPO Bratislava 1 400,00 Dotácia DHZ 1 400,00 

ŠÚ SR Bratislava SODB 2 439,23 Dotácia SODB 2 439,23 

 

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.  

 

 

9.2. Poskytnuté dotácie  

   Obec v roku 2021 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 25/2005 právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

- kapitálové výdavky na  .... 

- 1 - 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

-2- 

 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

TJ Baník Haláčovce – Otrhánky  1 000,00 1 000,00 0,00 

Stolnotenisový oddiel Orol Otrhánky    300,00   300,00 0,00 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Otrhánky   300,00   300,00 0,00 

 

     K 31.12.2021 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN 

č.25/2005 o poskytnutí  dotácií z rozpočtu Obce Otrhánky.  

 

 

9.3.Významné investičné akcie v roku 2021 

     Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

 Rekonštrukcia interiéru KD a kuchyne 

 WIFI pre Teba 

 Vybudovanie oporného múrika na detské ihrisko 

 Vybudovanie spevnenej plochy pod kontajnery pri Pohostinstve 

 

 

 

9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

    Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

 Dobudovanie vodovodu 

 Vybudovanie detského ihriska 

 Vybudovanie chodníkov v obci a asfaltovanie obecných ciest 

 Rekonštrukcia bývalého Pohostinstva 

 Zateplenie KD 

 Rekonštrukcia interiéru KD a kuchyne dokončenie 
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9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

     Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

V Otrhánkach, dňa  13.06.2022 

Vypracoval:    Gabriela Hašpicová 

                                                                                                     

 

                                                                                                            Ján Strempek 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 


