Výročná správa
Obce Trenčianske Bohuslavice
za rok 2011

v Trenčianskych Bohuslaviciach
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1. Základná charakteristika Obce Trenčianske Bohuslavice
Identifikácia účtovnej jednotky
Názov: Obec Trenčianske Bohuslavice
Sídlo: Trenčianske Bohuslavice č.135
Pošta: 913 07 Bošáca
IČO: 00312061
DIČ: 2021080028
Štatutárny zástupca: Ing. Bibiana Naďová
Poslanie a charakteristika hospodárenia účtovnej jednotky
Obec je samostatný 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.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet
obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia
obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na
území obce.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Trenčianske Bohuslavice sa rozprestierajú v Považskom podolí na
pravobrežnej terase Váhu pri ústí potoka Bošáčka do Váhu. Vstup do obce lemuje z južnej strany
Turecký vrch ( 345 m n.m. ), ktorého severnú časť tvorí lesostep a južnú skalnaté bezlesie. Zo
severnej strany Trenčianske Bohuslavice chráni hrebeň Hájnica ( 341 m n.m. ), ktorej južné
svahy sú rovnomennou prírodnou rezerváciou s trávnatou teplomilnou flórou s pomerne bohatým
výskytom hlaváčika jarného. Územie Trenčianskych Bohuslavíc patrí do povodia Váhu,
odvodňuje ho Bošáčka, ktorá pramení v Bielych Karpatoch. Kataster obce má dve rozdielne
časti. Južná je časťou nivy Váhu a má výlučne rovinný charakter. Severná, začínajúca sa
zúženinou medzi Tureckým vrchom a Hájnicou je pahorkatinná. Svahy majú sklon SZ-JV
smerom k nive riečky Bošáčka, ktorá je najnižším miestom územia ( 180 m n.m. ).
Susedné mestá a obce : Trenčianske Bohuslavice susedia zo severnej časti s obcou Bošáca
a zo západnej strany susedí Nové Mesto nad Váhom.
Celková rozloha obce : 640 ha
Rozloha intravilánu obce: 57 ha, 35 árov, 78 m2

3

Nadmorská výška : v strede obce ( 198 m n.m. ).
1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 142,5 obyv./ km2 ; k 31.12.2011 mala obec 912 obyvateľov
Národnostná štruktúra : národnosť slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Prevažne rímsko – katolícke
vierovyznanie
Vývoj počtu obyvateľov : oproti roku 2010 stúpajúca tendencia

1.3 Symboly obce
Erb obce : V červenom štíte strieborno odetá sv. Katarína so zlatou korunou na
hlave. V pravej ruke drží strieborný meč so zlatou rukoväťou, v ľavej ruke má
zlatú palmovú ratolesť, vľavo pri nohách je zlaté koleso.

Vlajka obce : Tvorí ju päť pruhov vo farbách žltej, bielej, žltej, červenej a žltej.
Pruhy bielej a červenej farby sú raz tak široké ako pruhy žltej farby. Vlajka má
pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi.

Pečať obce : Pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom
OBEC TRENČIANSKE BOHUSLAVICE. Autor expertízy historického
symbolu je PhDr. Jozef Karlík, obecné symboly výtvarne spracoval Miroslav
Ďurža.

1.4 História obce
Prehistorická doba:
Trenčianske Bohuslavice sú jednou z mála obcí na Slovensku, kde na základe výsledkov
archeologického prieskumu možno s istotou hovoriť o konkrétnych podmienkach života v staršej
dobe kamennej - paleolite. O živote paleolitického lovca nám podal svedectvo archeologický
výskum, ktorý v rokoch 1981 - 1985 uskutočnil dr. Juraj Bárta, pracovník Archeologického
ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Nálezisko, ktoré sa nachádza na nízkej sprašovej
terase nad potokom Bošáčka, v miestach bývalej tehelne, má veľký význam nie len pre históriu
obce, ale aj pre naše najstaršie dejiny a dejiny ľudstva ako také. Jedným z najvýznamnejších
poznatkov výskumu bolo zachytenie obytnej chaty s kolovou jamou, v ktorej bolo ohnisko.
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Ohniská sa na skúmanej ploche objavili dokonca dve. Rozbor kostí ukázal, že zdrojom potravy
bol predovšetkým mamut, ale našli sa i kosti sobov, stepných koní a menších cicavcov.
Stredovek a moderné dejiny:
Za prvú písomnú zmienku o Bohuslaviciach sa zvykla považovať listina z roku 1208, ktorú
vydala Ostrihomská kapitula na podnet nitrianskeho županaTomáša. Listina je významná tým, že
obsahuje vzácne údaje o lokalitách a území hraničiacom s biskupskými majetkami. Vyskytuje sa
v nej po prvý raz aj údaj o prediu (majetku, osade) Buczlai.
O najstarších majiteľoch Bohuslavíc sa dozvedáme z písomných prameňov v roku 1436, kedy sa
spomína rod Bohuslavických. V tomto období /podobne ako Rakoľubský, Kočovský/, si už
zemania na spoločenskoprávnu identifikáciu popri svojom rodovom mene dávali často aj
označenie názvu bydliska alebo rodového sídla.
Od roku 1749, s donáciou palatína Pálfiho, prevzali obec na celé storočie Erdödyovci. Starý
uhorský veľmožský rod, z ktorého pochádzali viacerí cirkevní, svetskí aj vojenskí hodnostári,
biskupi, kráľovskí kancelári, palatíni, župani a vojvodcovia, mal pôvod v mestečku Erdöd v
Sedmohradsku, dnešnom Rumunsku. Pánom Bohuslavíc sa stal Anton Erdödy, generál cisárskej
armády, ktorý začal v roku 1759 so stavbou veľkolepého kaštieľa, kaplnky a hospodárskych
dvorov. Po dokončení kaštieľa a kostola v rokoch 1762 -63 dal Anton doviezť pozostatky
Adeorata - Martýra, ktorý je tam uložený dodnes. Erdödy dal podľa vzoru francúzskeho
Versailes vybudovať v okolí kaštieľa prekrásny park siahajúci až po úbočie a pred kaštieľom, na
močaristej pôde, ktorú museli najskôr odvodniť, okrasnú záhradu. V parku vysadenom
cudzokrajnými drevinami bolo rozmiestnených popri cestičkách 400 sôch a figúr, fontány, voda
chrlila aj v blízkej jaskyni, kde bolo jazierko. Rovnako honosný ako exteriér bol aj interiér
kaštieľa. Posledným erdödyovcom, ktorý zdedil Bohuslavické panstvo bol Augustín Breuner, od
ktorého kúpil panstvo aj s kaštieľom a priľahlým majetkom barón Fould Springer, čo bol
začiatok konca. Zadĺžený barón, zapletený do machinácií okolo stavby Považskej železnice, pre
nedostatok financií dal v roku 1905 zbúrať veľkolepé dielo - kaštieľ. Od zámeru zlikvidovať aj
kaplnku ho údajne odhovoril maliar Hanula, ktorý pracoval na interiéri kostola v susednej
Bošáci.
Obyvateľstvo obce sa venovalo poľnohospodárstvu, ovocinárstvu - predaju čerstvého aj
sušeného ovocia. Slivky, jablká, hrušky ako i lekvár a tekutý mok z nich chodievali predávať
ešte v 19. storočí na pltiach až na juh - do Komárna, Budapešti, ba až do miest a dedín pri
srbských hraniciach. Trenčianske Bohuslavice boli široko-ďaleko známe aj výrobou súkna - v
dedine pracovalo až 13 dielní.
Pozemkové práva sa v pozemkových knihách začali zapisovať po roku 1861, keď prešla
kompetencia riešenia problematiky vlastníckych vzťahov na stoličné súdy. Neskôr vznikli aj
prvé mapy, Bohuslavická je z roku 1865. Je na nej zachytený celý chotár obce s množstvom
parciel, najhustejšia parcelácia bola samozrejme v oblasti pozemkov Breunera / neskôr FoulSpringerovcov / v strede dediny a v časti, kde bol park, pod Hájnicou, na Kopaniciach a v
susedstve s Bošácou. Panstvo vlastnilo aj liehovary, tehelne a mlyny, nepretržite od r.1887 až do
r. 1948, kedy všetko prevzali štátne majetky.
1.5 Pamiatky
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Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie - baroková kaplnka, ktorej rokoková výzdoba patrí medzi
najcennejšie tohto druhu na Slovensku. Fresky kaplnky sú dielom chýrneho viedenského umelca
A. Maulbertscha. Kaplnka slúži teraz ako kostol a je pozostatkom niekdajšieho kaštiela, ktorý
patril šľachtickému rodu Erdődiovcov a pochádza z roku 1763.

1.6 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Malotriedna Základná škola bez právnej subjektivity ( 1.- 4. ročník ), zriaďovateľom je Obec
Trenčianske Bohuslavice, hospodári s finančnými prostriedkami z KŠÚ a je napojená na
rozpočet obce.
Riaditeľ školy:
Mgr. Daniela Záhorová
Adresa:
Trenčianske Bohuslavice č.255, 913 07 Bošáca
Kontakt:
tel.: 032/7782 236
www.zstbohuslavice.webnode.sk
Počet žiakov:
január – jún 2011
21 detí
september – december 2011
13 detí
Materská škola bez právnej subjektivity, zriaďovateľom je Obec Trenčianske Bohuslavice a je
napojená na rozpočet obce.
Riaditeľ školy:
Ivana Nemšáková
Adresa:
Trenčianske Bohuslavice č.255, 913 07 Bošáca
Kontakt:
tel.: 032/7782 297
www.mstrencbohuslavice.webnode.sk
Počet detí:
január – august 2011
25 detí
september – december 2011
30 detí

1.7 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: Všeobecný praktický lekár Mudr. Vladimír Labuda.

1.8 Sociálne zabezpečenie
Obec zabezpečuje pre prestárlých obyvateľov možnosť donášky obedov do domácnosti. Obec
nemá žiadny domov sociálnych služieb.
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1.9 Kultúra
Obec na športovom poli reprezentujú tri futbalové mužstvá a to muži, dorastenci a v II. polroku
aj žiaci. Všetky tri mužstvá hrajú okresnú súťaž v skupine II. trieda juh. Obec reprezentuje aj
stolnotenisový oddiel. K športovému areálu priľahlé tréningové ihrisko využíva aktívny obecný
Dobrovoľný Hasičský Zbor. Obec pravidelne poriada viaceré kultúrne akcie, napr. stavanie
mája; deň matiek; MDD; cesta rozprávkovým lesom; Jánska noc; posedenie dôchodcov
s kultúrnym programom; mikulášsky večierok; a tiež organizuje spolu s partnerskými obcami
v rámci Mikroregiónu Bošáčka súťažné a zábavné podujatia ako sú napr. putovný futbalový
turnaj o pohár starostu Bošáckej doliny; nočnú hasičskú súťaž; krajskú súťaž DHZ; výrobu
jaterníc; výstupy na rozhľadňu Lopeník. Podujatia sú väčšinou spojené s tanečnou zábavou.
1.10 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- COOP Jednota – nákupné stredisko
- Predajňa mäsa – Žákovic Filip
- Penzión Žákovic – ubytovanie a stravovanie
- LEO GROUP COMPANY s.r.o. – ubytovanie a stravovanie, prenájom priestorov
- Stesa – Szabo Štefan – výroba, veľkosklad a maloobchod – poťahové látky, molitán,
čalunnícky materiál
- EPMH Mešťánek Peter – oprava hydraulických mechanizmov
- Milan Berák – čerpacia stanica
- PKS – MONT s.r.o. - Pavol Kašša – plyn, voda, kúrenie
- Ján Zámečník - plyn, voda, kúrenie
- HBP s.r.o. – strechy, fasády
- Kaderníctvo – Matejíková Stanislava
- Lekáreň
- Miroslav Dulínek - autodoprava
- Pohostinstvo Krajčík
- Pohostinstvo Šimlovič
Najvýznamnejší priemysel v obci : ------Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : --------.
1.11 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce:

Ing. Bibiana Naďová

Zástupca starostu obce :

Miloš Dedík

Hlavný kontrolór obce:

Ján Kopunec

Obecné zastupiteľstvo:

Dedíková Eva
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Bielik Ľubomír
Dedík Miloš
Mešťánek Peter
Juriš Ladislav
Kankara František
Medvecká Emília
Komisie:
Obecná rada:

Dedík Miloš
Juriš Ladislav
Kankara František
Komisia finančná, sociálna, správa majetku, pre výkon verejnej funkcie:
Predseda komisie:
Dedík Miloš
Členovia komisie:
a) poslanci
Kankara František
Medvecká Emília
Mešťánek Peter
b) zamestnanec
Kosová Darina
Komisia stavebná a ochrana životného prostredia:
Predseda komisie:
Juriš Ladislav
Členovia komisie:
a) poslanci
Dedíková Eva
Bielik Ľubomír
Mešťánek Peter
Kultúrna komisia:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

a) poslanci

Medvecká Emília
Bielik Ľubomír
Dedíková Eva
Dedík Miloš
Juriš Ladislav
Kankara František

Obecný úrad: dane a poplatky – Emília Havierníková
účtovníčka
- Darina Kosová
vodič
- Jozef Vavro

2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym
rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
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-

k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako schodkový. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok rozpočtu bol vyrovnaný
finančnými operáciami. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 31.01.2011
Uznesením č.6/2011. Rozpočet bol zmenený podľa skutočného čerpania k 31.12.2011.
Bol zmenený jedenkrát :
- prvá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2011 Uznesením č. 61/2011
Zmenu čerpania medzi položkami obecné zastupiteľstvo berie na vedomie na obecných
zastupiteľstvách dňa:
28.03.2011 Uznesením č. 21/2011
20.06.2011 Uznesením č. 34/2011
05.09.2011 Uznesením č. 50/2011
28.11.2011 Uznesením č. 60/2011
Zmeny čerpania rozpočtu počas roka boli na základe rozpočtových opatrení ( § 14 ods.2 písm. a,
zákona č.583/2004 Z.z. ), kde bol presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky. Prvá zmena rozpočtu
v príjmoch a vo výdavkoch bola v decembri na základe skutočných poskytnutých dotácií
s kódom zdroja 111, 46, 43, 11T1, 11T2. Rozpočet bol upravený pri výdavkoch s KZ 41 tam,
kde nebol rozpočet a bolo čerpanie a v príjmoch s KZ 41 podľa skutočných príjmov.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Rozpočet obce k 31.12.2011 v € na dve desatinné miesta
Rozpočet
Rozpočet po
zmene
Príjmy celkom
393 098,24
389 616,36
z toho :
Bežné príjmy
345 217,00
329 990,91
Kapitálové príjmy
17 249,00
35 962,30
Finančné príjmy
30 632,24
23 663,15
Výdavky celkom
380 528,24
374 265,90
z toho :
Bežné výdavky
317 420,23
315 533,32
Kapitálové výdavky
45 368,01
40 992,58
Finančné výdavky
17 740,00
17 740,00
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2.1 Plnenie príjmov za rok 2011
2.1.1 Bežné príjmy
Príjmy celkom
v € na dve desatinné čísla
Schválený rozpočet
345 217,00
Rozpočet po zmenách
329 990,91
Skutočnosť k 31.12.2011
330 040,91
% plnenia k rozpočtu po zmenách
100,02
Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce
Kategória

Text

Príjmy celkom

Rozpočet po
zmenách 2011
v € na dve
desatinné
miesta
329 990,91

Skutočnosť
2011
v € na dve
desatinné
miesta
330 040,91

100,02

%

100

Daňové príjmy

110

Dane z príjmov

159 091,66

159 091,66

100,00

120

Dane z majetku

22 753,08

22 753,08

100,00

130

Dane za tovary a služby

1 613,76

1 613,76

100,00

200

Nedaňové príjmy

210

Príjmy z vlastníctva majetku

21 021,69

21 021,69

100,00

220

Administratívne a iné poplatky

68 649,24

68 699,24

100,07

240

Úroky z tuzemských úverov

13,25

13,25

100,00

290

Iné nedaňové príjmy

445,48

445,48

100,00

300

Granty a transfery

310

Bežné granty a transfery

56 402,75

56 402,75

100,00

2.1.2 Kapitálové príjmy
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v € na dve desatinné miesta
17 249,00
35 962,30
35 962,30
100,00

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce
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Kategória

Text

Rozpočet po
Skutočnosť
zmenách 2011
2011
%
v € na dve
v € na dve
desatinné
desatinné
miesta
miesta
Príjmy celkom
35 962,30
35 962,30
100,00
230
Kapitálové príjmy
18 713,30
18 713,30
100,00
320
Kapitálové granty a transfery
17 249,00
17 249,00
100,00
Schválená výstavba Bytového domu č.281 OZ dňa 26.01.2011 Uznesením č.107/2009 –
posledná suma dotácie v roku 2011 - 17 249,00 €.
Odpredaj trávneho traktora schválený OZ dňa 20.06.2011 Uznesením č. 47/2011 - 500,00 €.
Príjem na BÚ za trávny traktor dňa 28.06.2011, výpis č.26, bežný účet.
Predaj pozemku parcela č.38 schválený OZ dňa 20.06.2011 Uznesením č.44/2011 – 18 213,30 €.
Príjem za pozemok dňa 11.07.2011, výpis č. 7, účelový účet.
2.1.3 Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v € na dve desatinné miesta
30 632,24
23 663,15
23 663,15
100,00

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce
Kategória

450

Text

Príjmy celkom
Príjmy z ostatných finančných
operácií

Rozpočet po
zmenách 2011
v € na dve
desatinné
miesta
23 663,15
23 663,15

Skutočnosť
2011
v € na dve
desatinné
miesta
23 663,15
23 663,15

%

100,00
100,00

Schválený prebytok hospodárenia z roku 2010 do rezervného fondu OZ dňa 31.01.2011
Uznesením č. 6/2011 vo výške 28 119,01 €.
Prevod prostriedkov z rezervného fondu – 21 149,92 €.
Poskytnutá dotácia po 1.októbri rozpočtového roka, ktorú nebolo možné použiť do konca
príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka
Základná škola – 2 513,23 €.
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2011
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2.2.1 Bežné výdavky
Výdavky celkom
v € na dve desatinné miesta
Schválený rozpočet
317 420,23
Rozpočet po zmenách
315 533,32
Skutočnosť k 31.12.2011
310 619,02
% plnenia k rozpočtu po zmenách
98,44
Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce
Oddiel

Kategória

Text

Bežné výdavky celkom

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
2011
2011
v € na dve
v € na dve
desatinné
desatinné
miesta
miesta

%

315 533,32

310 619,02

98,44

98 441,68
46 734,44
16 596,82
24 442,08
2 979,22
7 689,12

102 507,36
46 734,44
16 764,73
26 979,12
3 265,45
8 763,62

104,13
100,00
101,01
110,38
109,61
113,97

600
630
600
630

Výdavky celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Splácanie
úrokov
a ostatné
platby súvisiace s úverom...
Výdavky celkom
Tovary a služby
Výdavky celkom
Tovary a služby

600
630
600
610
620
630
06 – Bývanie a
600
občianska
620
vybavenosť
630
08 – Rekreácia, 600
kultúra a
620
náboženstvo
630
640
09 - Vzdelávanie 600
610
620

Výdavky celkom
Tovary a služby
Výdavky celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Výdavky celkom
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Výdavky celkom
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poistné a príspevok do poisťovní

1 259,88
1 259,88
41 480,79
9 062,90
3 171,00
29 246,89
36 609,60
100,00
36 509,60
29 103,06
30,00
26 888,06
2 185,00
105 797,51
59 909,65
22 108,57

01 - Všeobecné
verejné služby

02 - Obrana
03 – Verejný
poriadok a
bezpečnosť
04- Ekonomická
oblasť
05 - Ochrana
životného
prostredia

600
610
620
630
640
650

64,80
64,80
2 476,00
2 476,00

64,80 100,00
64,80 100,00
2 422,56 97,84
2 422,56 97,84
2 094,13
2 094,13
36 924,69
7 263,59
2 669,52
26 991,58
29 795,09
54,19
29 740,90
24 927,66
25,63
22 988,43
1 913,60
111 582,73
61 126,58
22 430,75

166,22
166,22
89,02
80,15
84,19
92,29
81,39
54,19
81,46
85,65
85,43
85,50
87,58
105,47
102,03
101,46
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10 - Sociálne
zabezpečenie

Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky celkom
Bežné transfery

630
640
600
640

23 736,98
42,31
300,00
300,00

27 872,73
152,67
300,00
300,00

117,42
360,84
100,00
100,00

2.2.2 Kapitálové výdavky
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v € na dve desatinné miesta
45 368,01
40 992,58
40 992,58
100,00

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce
Oddiel

Kategória

700
711

04-Ekonomická
oblasť
08 - Rekreácie, 713
kultúra
a
náboženstvo
09-Vzdelávanie 713
06 – Bývanie 717
a občianska
vybavenosť
09-Vzdelávanie 717

Text

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách 2011
2011
v € na dve
v € na dve
desatinné
desatinné
miesta
miesta

%

Výdavky celkom
Nákup pozemkov

40 992,58
6 130,00

40 992,58
6 130,00

100,00
100,00

Nákup strojov, prístrojov,
zariadení, techniky a náradia

3 000,00

3 000,00

100,00

Nákup strojov, prístrojov,
zariadení, techniky a náradia
Realizácia stavieb a ich
technické zhodnotenie

2 096,28

2 096,28

100,00

22 294,00

22 294,00

100,00

7 472,30

7 472,30

100,00

Realizácia stavieb a ich
technické zhodnotenie

Schválená výstavba Bytového domu č.281 OZ dňa 26.01.2011 Uznesením č.107/2009 - posledná
platba dotácie v roku 2011 - 17 249,00 € a faktúry za stavebný dozor vo výške 371,64 €.
Navýšenie viacúčelovej budovy dňa 01.06.2011 na BÚ ID č.200825 - 4 673,36 € , Fa.č.
29001/11, 29003/11 - spolu 22 294,00 €.
Navýšenie budovy Materskej školy dňa 26.07.2011 BÚ ID č.201082 - 7 472,30 €, Fa.č.
29004/11, 29005/11. Rekonštrukcia okien schválená OZ v rozpočte na rok 2011 dňa 31.01.2011.
Odkúpil sa pozemok parcela č. 2042/1 o výmere 613 m2, 10,00 €/m2 = 6 130,00 €.
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Odkúpenie pozemku schválené OZ dňa 28.11.2011 Uznesením č.68/2011.
Žací stroj - ihrisko Fa.č. 29002/11 - 3 000,00 € zaradený dňa 10.05.2011 ID č. 200700
Nákup schválený na zasadnutí obecnou radou dňa 27.04.2011.
Elektrický sporák ŠJ Fa.č. 29006/11 - 2 096,28 € - zaradený dňa 27.09.2011 ID č.201337.
Nákup sporáka schválený OZ dňa 28.11.2011 Uznesením č.71/2011.
2.2.3 Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Skutočnosť k 31.12.2011
% plnenia k rozpočtu po zmenách

v € na dve desatinné miesta
17 740,00
17 740,00
18 243,52
102,84

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce
Oddiel

01-Všeobecné
verejné služby

Kategória

Text

Výdavky celkom
Splácanie istín

800
820

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách 2011
2011
v € na dve
v € na dve
desatinné
desatinné
miesta
miesta

17 740,00
17 740,00

18 243,52
18 243,52

%

102,84
102,84

Splátka istiny z terminovaného úveru a splátka istiny zo ŠFRB – Bytový dom č.281.

2.3 Plán rozpočtu na roky 2011 - 2013
2.3.1 Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet na
rok 2011
393 098,24

Skutočnosť
k 31.12. 2011
389 666,36

Plán na rok
2012
358 626,00

Plán na rok
2013
382 694,00

345 217,00
17 249,00
30 632,24

330 040,91
35 962,30
23 663,15

338 626,00
0,00
20 000,00

362 694,00
0,00
20 000,00

2.3.2 Výdavky celkom
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet na
rok 2011
380 528,24

Skutočnosť
k 31.12.2011
369 855,12

Plán na rok
2012
342 895,00

Plán na rok
2013
365 025,00

317 420,23
45 368,01
17 740,00

310 619,02
40 992,58
18 243,52

305 155,00
20 000,00
17 740,00

327 285,00
20 000,00
17 740,00

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2011
Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2011:
Rozpočet po
zmenách 2011
v € na dve
desatinné miesta

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Spolu BP + KP:
Finančné príjmy

393 098,24

Skutočnosť
k 31.12.2011
v € na dve
desatinné miesta
389 666,36

345 217,00
17 249,00
362 466,00
30 632,24

330 040,91
35 962,30
366 003,21
23 663,15

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu BP + KP:
Finančné výdavky

380 528,24

369 855,12

317 420,23
45 368,01
362 788,24
17 740,00

310 619,02
40 992,58
351 611,60
18 243,52

Zostatok na bankových účtoch k 31.12.2011 bol vo výške 50 559,00 €.
Bežný účet
Pokladňa
Účelový účet – za pozemky
Účelový účet - ZŠ
Depozit
Potravinový účet
Nájomníci bytovky
Sociálny fond
Nevyčerpaný RF z r.2011

8 802,76 €
334,53 €
9 137,29 €
12 083,30 €
50,22 €
3 735,78 €
2 397,01 €
15 665,68 €
520,63 €
6 969,09 €
50 559,00 €

Z tohto prebytku na bankových účtoch sa vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky pre ZŠ poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 50,22 €
- nevyčerpané prostriedky základnej školy na vyplatenie miezd v 1/2012 za 12/2011, ktoré boli
presunuté na depozit v sume 3 735,78 €
- nevyčerpane prostriedky na potravinovom účte v sume 2 397,01 €
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- nevyčerpané prostriedky nájomníkov bytovky v sume 15 665,68 €
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 520,63 €
- nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu z roku 2011 v sume 6 969,09 €
Prebytok rozpočtu obce vo výške 21 220,59 € zistený k 31.12.2011 podľa stavu na bankových
účtoch upravený o nevyčerpané prostriedky navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 21 220,59 €

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v € na dve desatinné miesta
4.1 A K T Í VA
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

ZS k 01.01.2011
2 358 096,11
2 294 852,91

KZ k 31.12.2011
2 305 507,98
2 241 599,48

0,00
1 931 494,91
363 358,00
60 196,05

0,00
1 878 241,48
363 358,00
60 697,59

279,70
440,90
0,00
2 226,08
0,00
0,00
4 680,90
7 137,70
55 235,45
50 892,91
0,00
0,00
0,00
0,00
3 047,15
3 210,91
V súvahe má byť 357 v pasívach 50,22 € a v aktívach 2 276,30 €. Je v aktívach z dôvodu zlého
analitického členenia.
4.2 P A S Í VA

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

ZS k 01.01.2011
2 358 096,11
1 658 793,69

KZ k 31.12.2011
2 305 507,98
1 643 423,96

0,00
0,00
1 658 793,69
533 198,76

0,00
0,00
1 643 423,96
488 055,11

6 103,32
1 691,98

5 505,72
0,00

456 531,81
47 861,65
21 010,00
166 103,66

443 377,23
22 902,16
16 270,00
174 028,91
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k 1.1.2011
AKTÍVA = PASÍVA
2 358 096,11 = 2 358 096,11
Nákladová účet
Výnosový účet

5
6

k 31.12.2011
AKTÍVA = PASÍVA
2 305 507,98 = 2 305 57,98

396 911,16 €
383 944,10 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanením

-12 967,06 €
1 729,92 €
-14 696,98 €

V roku 2011 bol príjem za pozemok dňa 11.07.2011 parcela č.38 vo výške 18 213,30 €.
Pozemok v majetku bol vo výške 9 108,41 €. Z rozdielu t.j. zo zisku z pozemku z 9 104,89 €
sa v marci 2012 zaplatí 19% -tná daň vo výške 1 729,92 € = 591/341. Predaj pozemku
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.06.2011 Uznesením č.44/2011. Vyradený bol
pozemok z majetku dňa 11.07.2011 ID č. 600009.

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v € na dve desatinné miesta
5.1 Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2010

Dlhodobé
Krátkodobé - účet 315, 318, 319, 378
5.2 Záväzky
Záväzky

0,00
4 680,90

Stav
k 31.12 2010

Dlhodobé – účet 479, 472
Krátkodobé - účet 321, 324, 326, 379, 331, 336,

Stav
k 31.12 2011

0,00
7 137,70

Stav
k 31.12 2011

456 531,81
47 861,65

443 377,23
22 902,16

341, 342

6. Hospodársky výsledok obce v € na dve desatinné miesta

NÁKLADY
Spotrebované
nákupy

Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných
dodávok
504 - Predaný tovar

Suma
47 472,29
31 242,59
0,00
0,00
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Služby

511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
Osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
525 - Ostatné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
528 - Ostatné sociálne náklady
Dane a poplatky
531 - Daň z motorových vozidiel
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého
prevádzkovú činnosť nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
542 - Predaný materiál
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z
omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania
546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 - Manká a škody
Odpisy, rezervy a
551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a
opravné položky z
dlhodobého hmotného majetku
prevádzkovej a
552 - Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej
finačnej činnosti a
činnosti
zaúčtovanie
553 - Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej
časového rozlíšenia činnosti
557 - Tvorba zákonných opravných položiek z
prevádzkovej činnosti
558 - Tvorba ostatných opravných položiek z
prevádzkovej činnosti
554 - Tvorba rezerv z finančnej činnosti
559 - Tvorba opravných položiek z finančnej
činnosti

Finančné náklady

555 - Zúčtovanie komplexných nákladov
budúcich období
561 - Predané cenné papiere a podiely
562 - Úroky
563 - Kurzové straty
564 - Náklady na precenenie cenných papierov
566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok
567 - Náklady na derivátové operácie
568 - Ostatné finančné náklady
569 - Manká a škody na finančnom majetku

2 556,76
20,22
406,77
32 368,61
132 240,30
41 186,27
1 344,60
4 761,26
0,00
0,00
0,00
520,46
9 752,25
0,00
0,00
0,00
25,00
11 576,79
0,00
66 873,12
0,00
6 462,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 088,42
0,00
0,00
0,00
0,00
1 940,75
0,00
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Mimoriadne náklady 572 - Škody
574 - Tvorba rezerv
578 - Ostatné mimoriadné náklady
579 -Tvorba opravných položiek
Náklady na transfery 581 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu
a náklady z odvodu do štátnych rozpočtových organizácií a
príjmov
príspevkových organizácií
582 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu
ostatným subjektom verejnej správy
583 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu
subjektom mimo verejnej správy
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho územného celku do
rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho úzmeného celku ostatným
subjektom verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho úzmeného celku subjektom
mimo verejnej správy
587 - Náklady na ostatné transfery
588 - Náklady z odvodu príjmov
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
Dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov
595 - Dodatočne platená daň z príjmov
Spolu

VÝNOSY
Tržby za vlastné
výkony a tovar

Zmena stavu
vnútroorganizačných

Popis /číslo účtu a názov/
601 - Tržby za vlastné výrobky
602 - Tržby z predaja služieb
604 - Tržby za tovar
611 - Zmena stavu nedokončenej výroby

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

636,98
435,00
0,00
0,00
0,00
1 729,92
0,00
398 641,08

Suma
459,00
58 691,88
0,00
0,00
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zásob

Aktivácia

Daňové a colné
výnosy a výnosy z
poplatkov

Ostatné výnosy
z prevádzkovej
činnosti

Zúčtovanie rezerv a
opravných položiek
z prevádzkovej
činnosti a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia

Finančné výnosy

612 - Zmena stavu polotovarov
613 - Zmena stavu výrobkov
614 - Zmena stavu zvierat
621 - Aktivácia materiálu a tovaru
622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb
623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku
624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
631 - Daňové a colné výnosy štátu

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

188 201,08
7 778,50

642 - Tržby z predaja materiálu
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z
omeškania
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania
646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
652 - Zúčtovanie zákonných rezerv z
prevádzkovej činnosti

0,00
0,00
0,00

18 713,30
0,00
0,00
50,00
0,00
34 282,84

0,00

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti
657 - Zúčtovanie zákonných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti
658 - Zúčtovanie ostatatných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti
654 - Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
659 - Zúčtovanie opr. položiek z fin. činnosti
655 - Zúčtovanie komplexných nákladov
budúcich období
661 - Tržby z predaja cenných papierov a
podielov
662 - Úroky
663 - Kurzové zisky
664 - Výnosy z precenenia cenných papierov
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku

6 103,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,67
0,00
0,00
0,00
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Mimoriadne výnosy

Výnosy z transferov
a rozpočtových
príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO
zriadených obcou
alebo VÚC

666 - Výnosy z krátkodobého finančného
majetku
667 - Výnosy z derivátových operácií
668 - Ostatné finančné výnosy
672 - Náhrady škôd
674 - Zúčtovanie rezerv
678 - Ostatné mimoriadne výnosy
679 - Zúčtovanie opravných položiek
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu
obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku
v rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu
obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku
v rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej
správy
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov zo štátneho rozpočtu a od iných
subjektov verejnej správy
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov
od Európskych spoločenstiev
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov od Európskych spoločenstiev
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov
od ostatných subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových
príjmov

Spolu

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

60 317,71
9 091,40
0,00
0,00
0,00
248,40
0,00
383 944,10

Hospodársky výsledok vo výške -14 696,98 € je po účtovnej závierke na účte 431. V roku 2012
bude suma preúčtovaná z účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
312 Obec prijala nasledovné bežné transfery v rámci verejnej správy:
P.č.
Poskytovateľ
Suma v € na dve
Účel
desatinné miesta
1.
Krajský školský úrad Trenčín
35 235,00 Základná škola – normatívne
finančné prostriedky
2.
Krajský školský úrad Trenčín
481,60 Vzdelávacie poukazy
3.
Krajský školský úrad Trenčín
5 976,00 Asistent učiteľa
4.
Krajský školský úrad Trenčín
60,00 Sociálne znevýhodnené prostredie
5.
Krajský školský úrad Trenčín
1 028,00 Príspevok pre MŠ
6.
Ministerstvo vnútra SR
303,27 Hlásenie pobytu občanov
7.
Krajský úrad ŽP v Trenčíne
104,79 Životné prostredie
8.
Štatistický úrad SR
880,00 Sčítanie obyvateľov
9.
Ministerstvo financií SR
149,00 Výkon samosprávnych funkcií
10.
Obvodný úrad Nové Mesto nad
64,80 CO odmena
Váhom
11.
ÚPSVaR Nové Mesto n/V
12 120,29 Refundácia §50i
12.
Ministerstvo výstavby SR
17 249,00 Stavba bytové domu

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

KŠÚ v Trenčíne

Účelové určenie
transferu
- bežné výdavky

Mzdové náklady

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2011

35 235,00

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2011

Suma vrátených
finančných
prostriedkov

35 184,78

----

a prevádzka ZŠ
Zostatok 50,22 €
Poskytnutá dotácia po 1.októbri rozpočtového roka, ktorú nebolo možné použiť do
konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31.marca nasledujúceho
rozpočtového roka.
KŚU v Trenčíne

Vzdelávacie

481,60

481,60

----

poukazy –
mzdové náklady,
KŠÚ v Trenčíne

materiál
Asistent učiteľa –

5 976,00

5 976,00

----

KŠÚ v Trenčíne
KŠÚ v Trenčíne

mzdové náklady
SZP - materiál
Príspevok pre MŠ

60,00
1 028,00

60,00
1 028,00

-------

303,27

303,27

----

104,79

104,79

----

880,00

880,00

----

149,00

149,00

----

64,80
12 120,29

64,80
12 120,29

-------

– materiál,
Ministerstvo vnútra SR

energie, služby
Hlásenie pobytu
občanov –
materiál, energie,

Krajský úrad ŽP v

služby
Životné

Trenčíne

prostrediemateriál, mzdové

Štatistický úrad SR

náklady
Sčítanie
obyvateľov –

Ministerstvo financií SR

mzdové náklady
Výkon
samosprávnych

Obvodný úrad N.M n /V
ÚPSVaR Nové Mesto

funkcií - služby
CO odmena
Refundácia §50i –

nad Váhom

mzdové náklady

322 Obec prijala nasledovné kapitálové transfery v rámci verejnej správy:
P.č.
Poskytovateľ
Suma v € na dve
Účel
desatinné miesta
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1.

Ministerstvo výstavby SR

Poskytovateľ

Účelové určenie
transferu
- kapitálové
výdavky

Ministerstvo výstavby

Nová stavba

SR

bytový dom

17 249,00

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2011

Nová stavba bytový dom

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2011

17 249,00

Suma
vrátených
finančných
prostriedkov

17 249,00

------

7.2 Poskytnuté príspevky
Žiadateľ
- bežné výdavky

Spoločný úrad samosprávy
Stolnotenisový oddiel
Rozhodci OFK
ZPOZ – členský príspevok
ZMOS – členský príspevok
RZMOSP – členský príspevok
Mikroregión – členský príspevok
Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Mestský

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2011

Suma
použitých
prostriedkov
v roku 2011

1 786,23 €
400,00 €
942,00 €
30,20 €
128,94 €
89,80 €
592,68 €

1 786,23 €
400,00 €
636,98 €
30,20 €
128,94 €
89,80 €
592,68 €

15,00 €

15,00 €

20,00 €
20,00 €
úrad
Zostatok financií z poskytnutého príspevku pre rozhodcov OFK vo výške 305,02 €
bol obci poukázaný dňa 19.12.2011 na bežný účet.
Dňa 20.06.2011 Uznesením č.42/2011 bol schválený OZ finančný príspevok na opravu
amfiteátra na vrchu pri Lubine vo výške 15,00 €.
Dňa 05.09.2011 Uznesením č.54/2011 bol schválený OZ finančný príspevok na usporiadanie
„Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine“ vo výške 20,00 €.

7.3 Významné investície v roku 2011
-

V roku 2011 sa opravilo odvodnenie a dobudoval sa trativod v okolí materskej školy;
vymenili sa okná na viacúčelovej budove a v budove materskej školy; ústredné kúrenie
v materskej, v základnej škole a vo viacúčelovej budove prešlo rekonštrukciou; bola
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dobudovaná regulácia kúrenia; zakúpil sa pozemok v Žľaboch; realizovali sa posledné
platby faktúr za stavbu Bytového domu; zakúpil sa žací stroj na ihrisko; elektrický
sporák a umývačka do školskej jedálne.

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investície realizované v budúcich rokoch:
-

nákup pozemku pod navrhovanú miestnu komunikáciu v časti intravilánu - Žľaby
rekonštrukcia elektroinštalácie vo viacúčelovej budove
rekonštrukcia kotolne ( preloženie kotla z MŠ do viacúčelovej budovy )

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval:

Darina Kosová

Predkladá: Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
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