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1. Úvodné slovo starostu obce  

Milí spoluobčania, konsolidovaná výročná správa obce Šišov so štandardnou štruktúrou 

o stave a hospodárení obce Šišov za rok 2021 je zostavená na základe výsledkov 

ekonomických ukazovateľov počas celého roka 2021. Konsolidovaná výročná správa 

zahŕňa okrem hospodárenia obce Šišov aj hospodárenie Základnej školy Šišov.  

Tak ako celý svet aj naša obec sa aj v uplynulom roku pasovala s pandémiou Covid-19. 

Kalendárny rok 2021 sme začali celoplošným testovaním, ktoré trvalo celých 16 týždňov. 

Vyžiadalo si nemalé nielen fyzické úsilie ale aj finančné. Avšak aj napriek tomu sme túto 

úlohu pre našich občanov zvládli, a to vďaka dobrovoľníkom z radov našich občanov. 

Väčšina roka bola poznačená rôznymi obmedzeniami, núdzovými opatreniami, ktoré sa 

podpísali nielen na ekonomickom rozvoji obce, ale aj na kultúrnom, športovom 

a spoločenskom živote v obci.  

Tiež sa skloňovalo slovo „home office“ avšak náš úrad pracoval nepretržite a boli sme pre 

občanov k dispozícií počas celého roka.  

V roku 2021 sa nám podarilo zrealizovať  investičné a neinvestičné aktivity v obci. 

Vybudovali sme oddychovú zónu v obecnom parku vďaka získanej dotácie z Programu 

obnovy dediny a nezištnej pomoci dobrovoľníkov z obce. Zo získaných finančných 

prostriedkov bol nakúpený materiál na vybudovanie altánku, oplotenia, spevnenej plochy 

a zeleň, ktorá bola v parku vysadená. Práce boli zrealizované svojpomocne prostredníctvom 

dobrovoľníkov, hlavne z radov futbalistov. Ako ďalšia investičná akcia bola realizovala 

rekonštrukciu kanalizácie a vybudovanie   čistiarne odpadových vôd pre základnú školu 

a materskú školu. V roku 2021 bola rozšírená kapacita materskej školy a bola zriadená 

nová trieda s kapacitou 10 detí v priestoroch základnej školy. V rámci opráv boli 

zrekonštruované  priestory obecného archívu tak, aby zodpovedali štandardom a platnej 

legislatíve. Tiež bola opravená časť miestnej komunikácie smerom na Dolný Riadok 

a krajnica cesty v dedine. Formou brigády bol vyčistený kanál okolo areálu školy, ktorý bol 

zanesený naplavenou zeminou a inými nečistotami, taktiež boli z časti vyčistené 

a prepláchnuté kanalizačné šachty. V priebehu roka bola  opravená vnútorná časť  budovy, 

ktorá slúži ako kabíny pre futbalistov, jednalo sa o miestnosť pre hosťujúce družstvo 

a spoločné priestory. 

Okrem týchto činnosti sme zabezpečovali počas roka  aj základnú údržbu verejných 

priestranstiev, zelene, kosenie a zimnú údržbu,  čo bolo komplikované z dôvodu 

pokračujúcej dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca. 
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Aby sme rozvíjali aj duchovno obec požiadala o dotáciu na doplnenie knižničného fondu 

do obecnej knižnice. Dotáciu vo výške 1000 eur poskytol obci Fond na podporu umenia. 

Nové knihy budú nakúpené v roku 2022. 

V obci sme v roku 2021 uskutočnili  aj viaceré kultúrno-spoločenské aktivity pre občanov, 

avšak opäť len v obmedzenom režime. Nezabudli sme na naše matky a seniorov a aspoň 

malými darčekmi sme sa im poďakovali.  Deťom sme pripravili k ich sviatku darček so 

sladkosťou a na jeseň aspoň skákací hrad v parku. Nezabudli sme ani na tradície ako napr. 

stavanie mája, zdobenie a rozsvietenie vianočného stromčeka,  či Mikuláša, ktorý potešil 

nielen detí ale aj dospelých.  

V roku 2021 pokračovalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Za našu obec sa sčítalo         

celkom 510 obyvateľov, z toho 262 mužov, čo predstavuje 51,37 % a 248 žien, čo 

predstavuje 48,63 %. 

Obec je vlastníkom viacerých budov, ktoré vyžadujú opravu a údržbu a rozsiahlych 

verejných priestranstiev, ktoré si taktiež vyžadujúc údržbu. Postupne plánujeme tieto 

budovy v rámci finančných možností obce rekonštruovať. 

 Všetky tieto aktivity, či už investičného charakteru alebo neinvestičné bolo možné        

zrealizovať len vďaka ochote zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva 

a dobrovoľníkov z radov občanov, za čo im vyslovujem úprimné poďakovanie. 

      

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Šišov 

Sídlo: 956 38 Šišov č. 63 

IČO: 00311138 

Štatutárny orgán obce: starosta obce 

Telefón: 038/7604097 

Mail: obecsisov@gmail.com 

Webová stránka: www.sisov.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Ing. Elena Valachová 

Zástupca starostu obce: PhDr. Jana Vaňová 

Hlavný kontrolór obce: Marta Baginová 

http://www.sisov.sk/
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Obecné zastupiteľstvo vo volebnom období r. 2018 2022 tvorí 5 poslancov : Peter Gerhát, 

Michal Godál, Mgr. Daniela Machová, Ing. Miroslav Sitár, PhDr. Jana Vaňová,  

Komisie:  

Komisia výstavby, územného plánovania, ochrany životného prostredia a dopravy 

Ing. Miroslav Sitár – predseda 

Peter Gerhát – člen 

Michal Godál – člen 

 

Komisia kultúry a športu 

Peter Gerhát – predseda 

Michal Godál – člen 

Mgr. Daniela Machová – člen 

Ing. Miroslav Sitár – člen 

PhDr. Jana Vaňová – člen 

 

Komisia ochrany verejného poriadku 

PhDr. Jana Vaňová – predseda 

Mgr. Daniela Machová – člen 

Michal Godál – člen 

 

Komisia na uplatňovanie ústavného zákona 

Mgr. Daniela Machovu – predseda 

Peter Gerhát – člen 

Ing. Miroslav Sitár – člen 

 

Zamestnanci obce 

Emília Sitárová - ekonómka, 

Mgr. Andrea Valachová – matrikárka, kronikárka, 

Marta Baginová - hlavný kontrolór 

Mgr. Silvia Škultétyová – riaditeľka materskej školy 

Miriam Pružincová – učiteľka materskej školy 

Mgr. Jana Mezovská – učiteľka materskej školy 

Milada Hanová – upratovačka, školníčka 

Dušan Pajtina – verejná zeleň, údržba 
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Rozpočtová organizácia obce : Základná škola s právnou subjektivitou, 956 38 Šišov č. 74,  

Riaditeľka ZŠ : Mgr. Tatiana Babišová, č.t. 038/7696129, IČO : 36 12 85 03  , e-mail, 

zssisov@gmail.com,  webová stránka : www.zssisov.edupage.org. Tvorí konsolidovaný 

celok s obcou.  

Príspevkové organizácie   ani  obchodné spoločnosti obec nemá. 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a potreby jej obyvateľov. 

Vízie obce:  V budúcnosti sa plánuje rekonštrukcia miestnych komunikácií, dobudovanie 

chodníkov, rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce.  

Ciele obce:   

- dobudovanie infraštruktúry v obci, oprava a údržba obecného majetku  

- zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie 

environmentálneho povedomia 

- informačné kampane na podporu separovania odpadov a  zníženia komunálnych 

odpadov a elimináciu zakladania nelegálnych skládok 

- podpora organizovania športových podujatí a súťaží 

- rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov 

- rekonštrukcia miestnych komunikácii 

 

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku   

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 

príjmami.   

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

Geografické údaje 

Kraj: Trenčiansky  

Okres: Bánovce nad Bebravou  

Geografická poloha obce : obec patrí do  mikroregiónu Združenie obcí Zlatníckej doliny 

„Suchodolie“. Mikroregión je situovaný v západnej časti okresu Bánovce nad Bebravou  

mailto:zssisov@gmail.com
http://www.zssisov.edupage.org/
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a v severozápadnej časti okresu Partizánske. Bohatstvom obce je prekrásna príroda 

s rozmanitou faunou a flórou. 

Susedné mestá a obce :  mestá - Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Topoľčany, 

obce – Libichava, Norovce, Chudá Lehota, Borčany.  

Celková rozloha obce : 963 ha  

Nadmorská výška : 220 m 

 

Infraštruktúra: verejné osvetlenie, verejný vodovod, verejná dažďová kanalizácia, 

plynofikácia. 

 

Počet obývaných rodinných domov: 157 

Vodné toky: Livina, Libichavský potok.  

 

Demografické údaje  

Počet obyvateľov :  501 

Národnostná štruktúra : slovenská a v malom počte česká. 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke.  

 

5.1.Symboly obce 
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Identitu a samosprávu obce reprezentujú jej symboly, teda erb, vlajka a pečať. Táto 

obecná symbolika má v Šišove skoro 400-ročnú tradíciu. Vychádza zo starého odtlačku obecnej 

pečate zo 17. storočia. Datovaný odtlačok má v kruhopise maďarský nápis "SISOI + HELSIG 

16(?)5", čo v preklade znamená šišovská obec. Dátum na odtlačku pečate však nie je úplný a 

medzi číslami 6 a 5 je užšia medzera. Z toho možno predpokladať, že chýbajúca číslica je 

jednotka a pečatidlo (typárium) bolo vyhotovené v roku 1615. V strede pečatného poľa z gule 

vyrastá strom a po stranách gule z nej vyrastá zľava vavrínová vetvička a sprava dve tŕňové 

vetvičky. 

Strom - v kresťanskom ponímaní vyjadruje Bohom darovaný život, teda strom života. Z 

rajského stromu poznania bol vraj vytesaný aj Kristov kríž a súvisel aj s jeho zmŕtvychvstaním, 

keď sa rozzelenali všetky, už aj vyschnuté stromy. Strom sa v stredoveku ikonografii 

zobrazoval zväčša aj s koreňmi. V našom prípade majú podobu gule, ktorá možno symbolizuje 

zemeguľu. Je možný však aj iný výklad, odvodený od mena patrónky stredovekého šišovského 

kostola sv. Margity. Jej meno je orientálneho (perzského) pôvodu a v podobe Marketa má 

význam "perla". Z perly vyrastajúce tŕňové vetvičky sú atribútom jej mučeníctva a vavrínová 

vetvička jej oslávenia ako svätice. 

Tieto figúry pečatného poľa, ktoré sa stali základom šišovského erbu, reprezentovali v 

prvom rade zemiansku komunitu obce spoločne s nemnohými poddanými. 

Obecná vlajka má podobu siedmych pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, žltého, 

modrého, žltého, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. 
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dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami 

obecného erbu. 

 

5.2. História obce  

Základné údaje: Obec leží v časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku 

potoka    Livina. Chotár odlesnený s pahorkatinným povrchom a zvyškami nízkych dúbrav 

s borovicou a smrekom. Nachádza sa tu minerálny prameň. Archeologické nálezy z mladšej 

doby bronzovej - sídlisko a pohrebisko tzv. lužickej kultúry, nález slovanského mohylníka. 

Obec patrí medzi najstaršie v okrese, spomína sa v tzv. Zoborskej listine z r. 1113 (Sis). 

Obec sa skladá z troch častí - Šišova, Horného a Dolného Riadku. Dolný Riadok vznikol ako 

zemianska obec v 14. storočí, spomína sa v r. 1329. Tunajší zeman Beňadik sympatizoval s 

husitmi a bol na strane Jána Jiskru z Brandýsa. Obyvatelia chovali ovce, pracovali v pivovare 

i v pálenici. V r. 1828 bola osadou s 10 domami a 72 obyvateľmi. Šišov bol sídlom 

notariátu. Spadali doň obce Chudá Lehota, Libichava, Malé Hoste, Pochabany, Veľké 

Hoste, Zlatníky.  

Na území dnešnej obce Šišov bol objavený mohylník pravdepodobne slovanský. 

Obec sa spomína od r. 1113 ako Sis, doložená je z r. 1247 ako Sys, z r. 1458 ako Sysow, 

Sisow, z r. 1808 ako Sissow, maďarsky Sissó. Patrila zoborskému kláštoru, v r. 1245 bánovi 

Bečendovi z rodu Hunt-Poznanovcov, od 14. stor. panstvu Topoľčany, v r. 1535 časť 

vlastnili Burianovci,neskoršie Besnákovci, Baloghovci, Blaškovičovcia Bokrošovci. Vr. 

1715 mala zemianska obec 17 poddanských domácnosti, v r. 1778 mala 4 kurie, 12 

zemianskych, 6 gazdovských a 12 želiarskych domácnosti a 355 obyvateľov, v r. 1828 mala 

41 domov a 283 obyvateľov. Za kapitalizmu obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve ako 

roľníci, poľnohospodárski robotníci na veľkostatku. Bol tu liehovar. Počas 2. svetovej 

vojny tu pracovala ilegálna organizácia Komunistická strana Československa. Dolný 

Riadok vznikol v 14. stor. Zemianska obec sa spomína od r. 1329. Tunajší zeman Beňadik 

sympatizoval s husitmi a bol na strane Jána Jiskru. V r. 1553 mala obec 3 porty, v r. 1788 

mala 84 obyvateľov, v r. 1828 sa spomína už ako osada s 13 domami a 85 obyvateľmi. 

Horný Riadok tunajší majer patril panstvu Topoľčianky, neskoršie panstvu Továrniky, v r. 

1753 Erdôdyovcom. Obyvatelia chovali ovce. Pracoval tu pivovar a pálenica. V r. 1828 sa 

spomína ako osada z 10 domami a 72 obyvateľmi. (Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na 

Slovensku 3. časť). 
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5.3.  Pamiatky  

Najstaršou kultúrnohistorickou pamiatkou bol v Šišove nepochybne farský kostol, 

postavený nad obcou na starom hradisku. Jeho počiatky bližšie nepoznáme, sú však možno 

staršie ako prvá písomná správa o obci. Vyplýva to z listiny ostrihomského arcibiskupa 

Lodomera z roku 1285, ktorou daroval príjmy zo štvrtiny cirkevných desiatok z fár v 

Topoľčanoch, Krušovciach a v Šišove Nitrianskemu biskupstvu a Nitrianskej kapitule. 

Ten svoj čin odôvodňoval skutočnosťou, že o zriadenie týchto fár mala už pred obnovením 

Nitrianskeho biskupstva (t. j. pred rokom 1083) veľké zásluhy veľkofara sv. Martina pod 

Nitrianskym hradom, ktorá bola spočiatku ich materskou farou. Podľa toho by kostol a fara v 

Šišove mohli pochádzať už z konca 11. Storočia. Včasnorománsky kostol so starým 

patrocíniom sv. Margity stál potom akiste po viacerých opravách alebo prestavbách až 

do 70. rokov 18. storočia. Vtedy ho zbúrali a začali na jeho mieste stavať dnešný kostol, 

zasvätený pamiatke Povýšenia sv. Kríža, ktorý aj s novou farou definitívne dokončili v roku 

1781. 

Kostol postavili v klasickom slohu a spočiatku bol bez veže. Vežu k nemu pristavili 

až v roku 1821 a pri kopaní jej základov našli aj kamene s nápismi, o čom sme už hovorili . 

Kostol je jednoloďový s mnohouhlým uzáverom presbytéria (kňazišťa) a k nemu 

pristavenou sakristiou. Presbytérium i loď kostola sú zaklenuté, pričom medziklenbové pásy 

dopadajú na vtiahnuté piliere. Vežu vstavali v roku 1821 do priečelia a zakončili 

ihlanovou strechou. Strecha kostola bola pôvodne pokrytá šindľom, ktorý až začiatkom 

nášho storočia naradili škridľovou krytinou. Tá bola omnoho ťažšia, takže prišlo neskôr aj 

k popraskaniu múrov kostola a tie museli po 1. svetovej vojne stiahnuť železnými 

tyčami. Bočné fasády kostola s oknami sú hladké a iba priečelie s portálom, na ktorom je 

letopočet stavby veže, je členené rizalitom (vystupujúcim pásom muriva). 

Hlavný oltár Povýšenia sv. Kríža pochádza z čias stavby kostola a má stĺpovú 

architektúru s drevenými sochami anjelov. Na pravej strane presbytéria je zavesený 

obraz Povýšenia sv. Kríža v dobovom ozdobnom ráme. Obraz má značnú umeleckú 

hodnotu a podľa šišovskej školskej kroniky bol k nám prinesený.  

Až donedávna boli v kostole aj dva bočné oltáre, a to oltár sv. Jána Nepomuckého a 

oltár Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Obraz sv. Jána Nepomuckého na prvom 

oltári je starší a pochádza z prvej polovice 18. storočia. Jeho autorstvo sa v uvedenej 

kronike pripisuje známemu barokovému maliarovi Jánovi Kupeckému, podľa čoho sa 
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obraz dostal do kostola odinakiaľ. Obraz Nepoškvrneného počatia Panny Márie je mladší, 

vznikol až v prvom desaťročí 19. storočia a namaľoval ho peštiansky maliar. Neďaleko 

neho bola na stene voľná baroková socha sv. Barbory a v sakristii kostola 

opatrovali gotickú sošku znázorňujúcu Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ostatné zariadenie 

kostola (drevená kazateľnica, krstiteľnica, socha sv. Antona Paduánskeho a organ) bolo 

mladšie a pochádzalo z konca 19. storočia. Zo starého zbúraného kostola sa zachovala iba 

kamenná svätenička pri vchode do kostola a vo veži kostola stredoveký zvon z 15. 

storočia. 

V Šišove sú však aj ďalšie kultúrnohistorické pamiatky náboženského charakteru. 

Patrí k nim aj kamenný kríž na najvyššom mieste cesty cez Brezinu zo 70. rokov 18. 

storočia. Podľa miestnej tradície ho postavili na počesť Márie Terézie, ktorá po tejto 

ceste prechádzala z Nitrianskej do Trenčianskej stolice. Ďalšie dve kultúrnohistorické 

pamiatky sa nachádzajú priamo v obci. Je to kamenná socha sv. Jána Nepomuckého pri 

fare a kamenná socha sv. Floriána uprostred dediny. Obe pochádzajú z konca 18. storočia. 

Ďalšia socha sv. Jána Nepomuckého zo 70. rokov 18. storočia je na Hornom Riadku 

neďaleko potoka Lúštek pred Godálovým domom. Kultúrnohistorické pamiatky 

náboženského charakteru sú však aj na Dolnom Riadku. Je to baroková kamenná socha 

Sedembolestnej Panny Márie v Teichmanovej záhrade z konca 18. storočia. Pôvodne 

stála pri ceste z Dolného na Horný Riadok, ktorú pri komasácii zrušili. Pri komasácii však 

zrušili aj starý dolnoriadocký cintorín nad osadou. Pri ňom stála aj kamenná socha sv. 

Jozefa zo začiatku 19. storočia. Tú potom preložili na začiatok nového dolnoriadockého 

cintorína, kde stojí dodnes. V roku 1938 vznikol aj drevený kríž pri križovatke ciest z 

Borčian na Dolný Riadok a na Chudú Lehotu (na „Kyslej vode"),  ktorý nechala postaviť 

rodina starostu obce Pavla Horvátha. 

Zo svetových kultúrnohistorických pamiatok je v Šišove najvýznamnejší kaštieľ. 

Je to poschodová klasicistická budova obdĺžnikového pôdorysu, postavená na starších 

základoch. Poslednú podobu dostala pri prestavbe v roku 1870, odkedy ju viackrát 

upravovali. Hlavná fasáda kaštieľa je na východnej strane obrátená do parku. Predsunutý 

vchod do kaštieľa je na západnej fasáde s početnými oknami. Niektoré miestnosti na 

prízemí kaštieľa sú zaklenuté klenbami, ostatné, najmä na poschodí, mali rovné stropy. Po 

roku 1947, keď kaštieľ adaptovali na potreby školy, prešli však tieto miestnosti 

prestavbami. Po roku 1870 postavili na druhej strane cesty aj pozdĺžnu prízemnú budovu 



 13 

tzv. malého kaštieľa, taktiež v klasicistickom štýle. Jej vonkajšia fasáda, obrátená do cesty, 

bola členená rizalitmi. a vyvýšený vchod do budovy bol z východnej čelnej strany . na 

konci 19. Storočia v nej sídlili správcovia veľkostatku, neskôr lekár a potom notársky a 

obecný úrad. V súčasnosti sa budova rekonštruuje a  majiteľ ju plánuje využívať na 

uskutočnenie spoločenských akcií. Hlavná fasáda budovy je už porušená vybúraním 

nových dverí a osadením nových okien. 

Kultúrnohistorickou pamiatkou je však aj rozsiahly park, ktorý sa nachádza na 

východ od kaštieľa na oboch brehoch potoka Liviny. Vznikol už v druhej polovici 19. 

storočia, ľudovo sa nazýva ako „panská záhrada" a je v ňom aj veľa cudzokrajných 

listnatých a ihličnatých stromov a kríkov (platany, gaštany, tuje, cyprusy a i .).  Aj z 

domácich drevín sú v ňom zastúpené takmer všetky druhy stromov a kríkov, ktoré tu plnia 

okrasnú funkciu. Z listnatých stromov sú to rôzne druhy líp, javorov a vŕb, ale aj 

brezy, jasene. hraby, agáty, kaliny a z kríkov orgovány, štedrece, forsýtie a i. Prevažujú 

však ihličnaté stromy (smrek, jedľa. smrekovec, tis a i.), ktorými sú vysadené celé aleje 

popri chodníkoch. V parku sú aj voľné lúčne priestranstvá, ktoré sa v súčasnosti využívajú 

na športovú a telovýchovnú Činnosť. Pamätným stromom bola aj niekoľko storočná 

lipa na šišovskom cintoríne, ktorá po zbútľavení hlavného kmeňa žila už iba z bočných 

konárov. Žiaľ pri neopatrnom pálení suchého lístia na cintoríne po druhej svetovej vojne 

zhorela. 

 

5.4.Významné osobnosti obce 

Dr. PhDr. Pavel Horváth, CSc: historik – narodil sa 10. novembra 1926  v Šišove (Dolnom 

Riadku). Zomrel 5. augusta 1999 a je pochovaný v Šišove.  V rokoch 1938 – 1946 študoval 

na štátnom gymnáziu v Nitre. Po skončení študoval históriu a slavistiku na Filozofickej 

fakulte univerzity Komenského v Bratislave. Roku 1951 bol promovaný na doktora 

filozofie. Po skončení vysokoškolského štúdia nastúpil do Historického ústavu SAV, kde 

pracoval až do svojho odchodu do dôchodku. Roku 1960 dosiahol titul kandidáta 

historických vied a stal sa vedeckým pracovníkom, dlhé roky bol vedeckým tajomníkom 

SAV a v rokoch 1967-1972 vedúcim oddelenia dejín feudalizmu. 

        Významné osobností spojené so Šišovom : 

Adda, Koíoman - prírodovedec a geológ. Narodil sa 31. júla 1862 v Borčanoch v zemianskej 

rodine. Jeho otcom bol Titus Adda a matka Františka, rod. Nemáková. Do základnej školy 

chodil v Nitre a v Bratislave, gymnázium navštevoval v Trnave, Bratislave a v Kremnici, 
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kde v r. 1882 aj maturoval. V roku 1882-1886 študoval na Banskej a lesníckej akadémii v 

Banskej Štiavnici. Potom bol banským praktikantom v Kremnici a v Sedmohradskú. Tam 

bol v rokoch 1890-1893 pôsobil ako profesor na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej 

Štiavnici a od roku 1893 až do roku 1900 ako pracovník Uhorského geologického ústavu v 

Budapešti. V poslednom roku odišiel pre chorobu do penzie a o rok  na to 26. júna 1901 v 

Budapešti aj zomrel iba ako 39-ročný. Zaoberal sa geologickým výskumom Sedmohradská 

a skúmaním naftových ložísk sa potom v severnom Zemplíne pri Mikovej nafta neskôr aj 

ťažila. Rodina Kolomana Addu v Borčanoch mala blízky vzťah k šišovskému kostolu. Jeho 

matka Františka už v roku 1883 založila pri kostole omšovú fundáciu a v roku 1895 ďalšiu 

fundáciu po jej smrti založili jej potomkovia. Sám Koíoman Adda prispel na šišovský 

kostol vo svojom testamentárnom odkaze z roku 1901. 

 

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

     Prenesený výkon štátnej správy na úseku : 

 stavebného poriadku 

 ochrany prírody a krajiny 

- zabezpečuje Spoločný obecný úrad so sídlom v Rybanoch  

 správa matrík 

 evidencia matričných úkonov 

 zriaďovateľská pôsobnosť vo vzťahu k základných školám 

 

       Originálne právomoci samosprávy na úseku : 

 hospodárenie s vlastným alebo štátnym majetkom 

 rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch 

 výstavba a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev 

 verejnoprospešné služby, napr. nakladanie s komunálnym odpadom 

 starostlivosť o verejný poriadok 

 investičná a podnikateľská činnosť na zabezpečenie potrieb obyvateľov  

 osvedčovanie listín a podpisov na listinách 

 poskytovanie opatrovateľskej služby 

 zabezpečovanie chodu materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. 
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6.1. Výchova a vzdelávanie  

Predškolská výchova v obci je zabezpečená v Materskej škole v Šišove, ktorej 

zriaďovateľom je obec Šišov. V materskej škole sú zriadené dve triedy a k 31. 12. 2021 

navštevovalo škôlku 28 detí. 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje  Základná škola  v Šišove, ktorú 

navštevujú žiaci zo 7 obcí z 2 okresov – Bánovce nad Bebravou a Topoľčany. K 31. 12. 

2021 bolo 112 žiakov základnej školy.  

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- ŠKD pri základnej škole 

- krúžok Čítanie hrou 

- krúžok Šikovné ruky 

- krúžok Športové hry 

- výtvarný krúžok 

- krúžok Mladý programátor 

- strelecký krúžok 

- krúžok Reálie anglicky hovoriacich krajín 

- krúžok Zumba 

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

orientovať na dosiahnutie lepších vzdelávacích výsledkov žiakov a hlavne cudzích 

jazykov, na výučbu informačných technológii a ochranu životného prostredia.  

 

6.2.  Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- praktický lekár pre dospelých - súkromný 

- zubný  lekár – súkromný 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 

starostlivosti sa bude orientovať na :  zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov. Do 

zdravotného obvodu v Šišove spadajú obce : Chudá Lehota, Šišov, Libichava, Veľké 

Hoste, Pochabany, Malé Hoste  a Zlatníky.   

 

6.3.  Sociálne zabezpečenie 

Obec sa snaží starším občanom odkázaným na opatrovanie vybaviť domov dôchodcov, 

alebo zdravotnú starostlivosť zdravotnou sestrou v domácnostiach. 
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na : skvalitnenie života starších občanov. 

 

6.4.  Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje: Zbor pre občianske záležitosti, ktorý 

v spolupráci so základnou školou  a materskou školou pripravuje rôzne akcie – Deň 

matiek, Deň detí, Deň úcty k starším, Stavanie mája, športové hasičské súťaže – Nočná 

súťaž hasičov, stolnotenisový turnaj, mikulášsky večierok, posedenie pod jedličkou a iné. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na historické udalosti spojené s obcou a ich propagáciou. 

Pravidelné udalosti:  

Nočná súťaž hasičov, sprievodné akcie Lunapark, ohňostroj, tanečná zábava, Denná 

hasičská súťaž, Deň Suchodolia, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, posedenie so staršími 

občanmi, posedenie s Mikulášom. 

 

Publikácie o obci: Monografia obce Šišov, autor Dr. PhDr. Pavel Horváth, CSc. rodák zo 

Šišova a vydané pokračovanie pôvodnej monografie obce Šišov za obdobie rokov 1998-2018, 

ktoré spracovali pracovníci obecného úradu. Vydanie v roku 2018 bolo uskutočnené vďaka  

finančnej podpore sponzorov. 

 

6.5.  Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- predajňa potravín - COOP Jednota Topoľčany 

- predajňa zmiešaného tovaru – Erika Danišová 

- lekáreň ANTHEMIS  

- pošta 

- pohostinstvo Kopačka 

 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- drevovýroba – J. Paška, Šišov č. 202 

- kovovýrobya - GM tec-design, Šišov č.120 

- výroba a montáž priemyselnej izolácie - Arnold izolácie Šišov so zahraničnou 

spoluúčasťou, Šišov č. 218 

- autodoprava, výkopové práce –  P. Pál, Šišov č.166 
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- výroba a predaj paliet – Paleta Top, Šišov č. 220 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- MVL AGRO s. r. o. Malé Chlievany 

 

       Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci 

sa bude orientovať na zlepšenie života občanov v obci , lacnejšie poskytovanie služieb a ľahšia 

dostupnosť služieb občanom. 

 

Uskutočnené projekty:  

Vodovod, plynofikácia, parkovisko pred kultúrnym domom, rekonštrukcia domu smútku, nová 

krytina na hasičskej zbrojnici, výmena okien materskej školy, komplexná údržba základnej školy - 

výmena okien na všetkých podlažiach, výmena dverí, rekonštrukcia ústredného kúrenia – výmena 

radiátorov, rekonštrukcia WC a sociálneho zariadenia, oprava striech budov patriacich obcí, 

viacúčelové ihrisko s umelou trávou, revitalizácie centrálnej zóny obce - úprava verejných 

priestranstiev, vybudovanie nových chodníkov v obci a v parku, vybudovanie sociálneho 

zariadenia v parku, zabudovanie nových lavičiek a autobusových čakární, čiastočná rekonštrukcia 

obecného úradu, prístavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, rekonštrukcia kultúrneho domu, 

výsadba zelene v rámci projektu Zelené oči, oddychová zóna obce pri kultúrnom dome, Detské 

ihrisko pri MŠ, Fitness park v obecnom parku, výmena vchodových dverí a okien na I. poschodí 

obecného úradu, vybudovanie ČOV pri ZŠ a MŠ, vybudovanie oddychovej zóny v obecnom parku, 

oprava interiéru kabín TJ.  

 

6.6. Spolky, združenia a iné organizácie 

V obci pôsobí:  Telovýchovná Jednota Sokol Šišov, Dobrovoľný hasičský zbor Šišov. 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  

rok   2020. Obec v roku 2020 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.  

Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  vyrovnaný  a aj kapitálový   rozpočet ako 

vyrovnaný.  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  14.12.2020. 

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena  schválená dňa 16.3.2021 

- druhá zmena schválená dňa 22.6.2021   

- tretia zmena  schválená dňa 16.8.2021  

- posledná úprava podľa skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov bola schválená 

dňa 14.12.2021 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021  

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 851 617,00 

 

997 316,35 945 458,82 

 

               94,80 

z toho :     

Bežné príjmy 730 237,00 829 776,58 828 209,41 99,81 

Kapitálové príjmy   12 250,00         19 504,25   6 774,25         34,73 

Finančné príjmy 50 500,00 124 679,78       89 179,78       71,53 
Príjmy RO s právnou subj.   58 630,00 22 491,75   20 431,39         90,84 
Príjmy RO s práv.sub.fin.op.                 0 863,99     863,99       100,00 

Výdavky celkom 789 232,72 997 316,35 874 587,18 87,69 

z toho :     

Bežné výdavky 215 286,00 283 340,65 239 572,53 84,55 

Kapitálové výdavky 8 400,00 115 611,43  71 602,43         61,93 

Finančné výdavky 17 406,00 9 490,82 5 269,82       55,53 
Výdavky RO s právnou subj. 548 140,72 588 873,45 558 142,40         94,78 
Výdavky RO finančné  0,00 0 0,00 

Rozpočet obce                0            0 0  
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021   

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 

 
 
Bežné  príjmy spolu 848 640,80 

z toho : bežné príjmy obce  
828 209,41 

 

bežné príjmy RO 
20 431,39 

 

Bežné výdavky spolu 797 714,93 

z toho : bežné výdavky  obce  239 572,53 

             bežné výdavky  RO 558 142,40 

Bežný rozpočet 50 925,87 

Kapitálové  príjmy spolu 6 774,25 

z toho : kapitálové  príjmy obce  6 774,25 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 71 602,43 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  71 602,43 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet                                 - 64 828,18 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -13902,31 

Vylúčenie z prebytku                                         28 216,29 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -42 118,60 

Príjmy z finančných operácií 90 043,77 

Výdavky z finančných operácií 5 269,82 

Rozdiel finančných operácií 84 773,95 
PRÍJMY SPOLU                                       945 458,82 

VÝDAVKY SPOLU                                    874 587,18 

Hospodárenie obce  70 871,64 
Vylúčenie z prebytku -28 216,29 

Vysporiadanie výsledku hospod. obce z minul. rokov 1 272,29 

Upravené hospodárenie obce                                      43 927,64 

 

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku  

pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

Schodok rozpočtu v sume 42 118,60 EUR  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, upravený o nevyčerpané 

prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 28 216,29  EUR  bol v rozpočtovom 

roku 2021 vysporiadaný : 

- z  rezervného fondu 28 001,81 EUR  

- z finančných operácií  14 116,79 EUR 

 

Schodok rozpočtu 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 - zvyšuje o : 
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  28 216,29 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume:  15 992,99  EUR 

- stravné pre žiakov ZŠ a MŠ v sume: 12 223,30 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  42 118,60  EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 42 118,60 EUR 

 

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

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

v znení neskorších predpisov v sume 42 655,35  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 42 655,35 EUR  

 

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

42 655,35 EUR.  

 

7.3 Rozpočet na roky 2022 – 2024      

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 945 458,82 

 

795 365,00 759 865,00 759 865,00 

z toho :     

Bežné príjmy 828 209,41      759 865,00 759 865,00 759 865,00 

Kapitálové príjmy    6 774,25         14 250,00                   0                  0 

Finančné príjmy       89 179,78         21 250,00             0             0 
Príjmy RO s práv.subj.   20 431,39             0             0             0 
Príjmy RO s práv.sub.fin        863,99             0             0             0 

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet  na 

rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom     874 587,18 795 365,00 759 865,00 759 865,00 

z toho :     

Bežné výdavky 239 572,53 239 740,00          238 740,00        238 740,00 

Kapitálové výdavky  71 602,43 34 500,00 0 0 

Finančné výdavky 5 269,82 0 0 0 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
558 142,40 521 125,00          521 000,00        521 000,00 

Výdavky RO finančné 0 0                          0                        0 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 

8.1 Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Predpoklad 

na rok 2022 

Predpoklad 

na  rok 2023 

Majetok spolu 886 386,00 875 006,11 875 006,11 875 006,11 

Neobežný majetok spolu 790 262,02 799 442,59 799 442,59 799 442,59 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 9 220,37 8 656,37 8 656,37 8 656,37 

Dlhodobý hmotný majetok 677 908,14 687 652,71 687 652,71 687 652,71 

Dlhodobý finančný majetok 103 133,51 103 133,51 103 133,51 103 133,51 

Obežný majetok spolu 95 309,79 74 846,20 74 846,20 74 846,20 

z toho :     

Zásoby     

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 564,40 780,40 780,40 780,40 

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky     

Finančné účty 93 715,99 74 007,00 74 007,00 74 007,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.     

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.     

Časové rozlíšenie  814,19 717,32 717,32 717,32 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Predpoklad 

na rok 2022 

Predpoklad 

na  rok 2023 

Majetok spolu 960 523,26 946 637,50 946 637,50 946 637,50 

Neobežný majetok spolu 809 184,15 807 931,19 807 931,19 807 931,19 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 9 220,37 8 656,37 8 656,37 8 656,37 

Dlhodobý hmotný majetok 696 830,27 696 140,31 696 140,31 696 140,31 

Dlhodobý finančný majetok 103 133,51 103 133,51 103 133,51 103 133,51 

Obežný majetok spolu 150 524,92 137 989,99 137 989,99 137 989,99 

z toho :     

Zásoby 183,07 337,41 337,41 337,41 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 0 0 
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Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  12 599,98 11 338,65 11 338,65 11 338,65 

Finančné účty  137 741,87 126 313,93 126 313,93 126 313,93 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 0 0 

Časové rozlíšenie  814,19 717,32             717,32             717,32 

 

8.2 Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Predpoklad 

na rok 2022 

Predpoklad 

na  rok 2023 

Vlastné imanie a záväzky spolu    886 386,00    875 006,11    875 006,11    875 006,11 

Vlastné imanie     547 922,11    576 618,39    576 618,39    576 618,39 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely      

Fondy     

Výsledok hospodárenia     547 922,11    576 618,39    576 618,39    576 618,39 

Záväzky      91 303,96 57 648,79 57 648,79 57 648,79 

z toho :         

Rezervy            800,00           800,00           800,00           800,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS      61 177,97      28 216,29      28 216,29      28 216,29 

Dlhodobé záväzky        1 078,65        1 578,56        1 578,56        1 578,56 

Krátkodobé záväzky     10 978,95     15 053,94     15 053,94     15 053,94 

Bankové úvery a výpomoci     17 268,39     12 000,00     12 000,00     12 000,00 

Časové rozlíšenie    247 159,93    240 738,93    240 738,93    240 738,93 

 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Predpoklad 

na  rok 2022 

Predpoklad 

na  rok 2023 

Vlastné imanie a záväzky spolu 960 523,26 946 637,50 946 637,50 946 637,50 

Vlastné imanie       557 658,12 585 720,69 585 720,69 585 720,69 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0 0 0 0 

Fondy 0 0 0 0 

Výsledok hospodárenia  9 461,17 28 062,57 28 062,57 28 062,57 

Záväzky 138 618,29 112 741,49 112 741,49 112 741,49 
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z toho :     

Rezervy  800,00 800,00 800,00 800,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 61 421,17 28 216,29 28 216,29 28 216,29 

Dlhodobé záväzky 3 105,77 3 799,57 3 799,57 3 799,57 

Krátkodobé záväzky 56 022,96 67 925,63 67 925,63 67 925,63 

Bankové úvery a výpomoci 17 268,39 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

Časové rozlíšenie 264 246,85 248 175,32 248 175,32 248 175,32 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 

- prírastkov/úbytkov majetku 

výstavba ČOV pri ZŠ a MŠ v hodnote 86 820,00 € 

výstavba oddychovej zóny v obecnom parku v hodnote 5 645,24 €  

        

       

8.3 Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2020 

Zostatok 

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti          29,40        58,80 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0 0 

 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2020 
Zostatok 

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   12 599,98 11 338,65 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 

 

 

8.4 Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2020 
Zostatok 

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   29 325,99 28 632,50 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 
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b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2020 
Zostatok 

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   76 397,12 83 725,20 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 

- záväzky tvoria  neuhradené faktúry voči dodávateľom, telef. poplatky, záväzky voči 

zamestnancom a voči ZP a SP (odvody) za obdobie 12/2021, ktoré sú splatné v mesiaci 

január 2022, vývoz TKO a iné. 

 

9. Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Predpoklad 

rok 2022 

Predpoklad 

rok 2023 

Náklady 365 037,88 377 683,60 377 683,60 377 683,60 

50 – Spotrebované nákupy 24 980,81 36 008,52 36 008,52 36 008,52 

51 – Služby 40 966,06 45 977,95 45 977,95 45 977,95 

52 – Osobné náklady 130 651,86 136 888,75 136 888,75 136 888,75 

53 – Dane a  poplatky 0 0 0 0 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
9 502,26 11 181,24 11 181,24 11 181,24 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

70 175,24 65 129,69 65 129,69 65 129,69 

56 – Finančné náklady 3 212,21 2 956,60 2 956,60 2 956,60 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
85 439,10 79 540,85 79 540,85 79 540,85 

59 – Dane z príjmov 0 0 0 0 

Výnosy 374 898,79 406 379,88     406 379,88    406 379,88 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
1 432,00 2 654,50 2 654,50 2 654,50 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0 0 0 0 

62 – Aktivácia 0 0 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
276 814,22 287 712,40 287 712,40 287 712,40 
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64 – Ostatné výnosy 7 401,01 8 311,23 8 311,23 8 311,23 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

800,00 800,00 800,00 800,00 

66 – Finančné výnosy 0 0 0 0 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

88 451,56 106 901,75 106 901,75 106 901,75 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

9 860,91 28 696,28 28 696,28 28 696,28 

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 9 860,91 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Predpoklad 

rok 2022 

Predpoklad 

rok 2023 

Náklady 830 959,93 875 957,07 875 957,07 875 957,07 

50 – Spotrebované nákupy 82 853,19 95 767,20 95 767,20 95 767,20 

51 – Služby 50 201,51 54 805,43 54 805,43 54 805,43 

52 – Osobné náklady 598 227,38 618 183,54 618 183,54 618 183,54 

53 – Dane a  poplatky 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
15 908,92 19 194,23 19 194,23 19 194,23 

55 – Odpisy,rezervy a OP 

z prevádzk. a finanč. činn. 

a zúčtov. časov. rozlíšenia 

77 555,24 75 564,22 75 564,22 75 564,22 

56 – Finančné náklady 3 595,35 3 323,20 3 323,20 3 323,20 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
2 508,00 9 119,25 9 119,25 9 119,25 

59 – Dane z príjmov 0 0 0 0 

Výnosy 840 421,10 840 421,10 840 421,10 840 421,10 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
11 200,63 18 842,36 18 842,36 18 842,36 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0 0 0 0 
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62 – Aktivácia 0 0 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
276 814,22 287 712,40 287 712,40 287 712,40 

64 – Ostatné výnosy 8 476,01 8 362,38 8 362,38 8 362,38 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

800,00 800,00 800,00 800,00 

66 – Finančné výnosy 3,60 0 0 0 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

543 126,64 588 302,50 588 302,50 588 302,50 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

9 461,17 28 062,57 28 062,57 28 062,57 

 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 obec a  rozpočtová organizácia prijala nasledovné  transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

MV SR Matrika     2 474,20 

MV SR Regob        166,98 

Min.dopr.SR Spoločný stavebný úrad        655,67 

Kraj.škol. úrad Školstvo, vzdel. pouk. dopravné, SZP 420 527,00 

MV SR Životné prostredie          49,60 

UPSVaR Hmotná núdza-stravné, šk. potreby   18 211,20 

VUC MDD        0,00 

KŠÚ MŠ-predškolská výchova 2 043,00 

MDVaRR Dotácie na MK a CD          21,86 

MV SR Register adries          26,00 

DPO SR Dotácia DHZ     3 000,00 

MF SR MŠ- predškoláci 2 706,00 

MV SR SODB 2 954,34 

MF SR Fond na podporu umenia   1 000,00 
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DPO SR DHZ- výjazdy   53,40 

UPSVaR MŠ- dopravné   48,00 

 

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

umenia v sume 1 000,00 EUR a zostatok MŠ dopravné v sume 19,00 EUR budú použité 

v roku 2022. 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19 : 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

MV SR COVID-19 testovanie 32 470,00 

MV SR MŠ- COVID-19 290,00 

 

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

 

10.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 11/2005  

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

TJ Šišov Na činnosť- materiál, energie                      2 100,00 

 

 

10.3 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: obec v roku 2022 plánuje 

ďalšiu výmenu okien na budove OcÚ-prízemie, zateplenie a fasáda budovy OcÚ. 

 

10.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného 

obdobia.  

 

10.5 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

Pandémia ochorenia COVID -19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenie 

obce: Na konci roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19. 

V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil 

celý svet vrátane Slovenska. Situácia v priebehu roka 2021 bola vážnejšia ako sa 

predpokladalo. Uvedené malo za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti 
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odhadom, na základe ktorých bol zostavený rozpočet, čo vyvolalo potrebu úpravy 

rozpočtu s následným obmedzením určitých plánovaných aktivít. Pretože sa situácia 

stále vyvíja nie je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu 

súčasnej situácie na účtovnú jednotku.  

 

Vypracoval:    Emília Sitárová                                                               Schválil: 

                                                                                                                Ing. Elena Valachová    

                                                                                                                starostka obce 

V Šišove dňa 9.6.2022 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  

 

 

 


