Individuálna výročná správa
Obce Trenčianske Bohuslavice
za rok 2014
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1. Úvodné slovo starostky obce
V uplynulom roku 2014 plnilo obecné zastupiteľstvo úlohy, ktoré neboli vôbec jednoduché.
Finančné prostriedky boli veľmi obmedzené. Napriek kráteniu podielových daní sa nám mnohé
podarilo. Obyvatelia obce nepocítili toto krátenie na službách, ktoré obec zabezpečuje. Bez
problémov zabezpečujeme triedenie a odvoz odpadu, vývoz odpadových vôd, funguje zberný
dvor. Pred viacúčelovou budovou pribudlo nové detské ihrisko.
Na hornom cintoríne sa prebudoval chodník. Opravila sa tribúna na vystúpenia, zmenilo sa
aj okolie požiarnej zbrojnice. Vďaka v tomto smere patrí hlavne členom DHZ, ktorí v čase
osobného voľna opravili budovu požiarnej zbrojnice a upravili jej okolie.
Samospráva obce zorganizovala aj mnohé kultúrne podujatia. Pokračovali sme
v zabehnutých a všeobecne obľúbených akciách „Stavanie mája, Rozprávkový chodník,
Slovácka jaternica, Mikuláš“. Veľmi obľúbené medzi dôchodcami je novozavedené „posedenie
s dôchodcami“. Veľká vďaka patrí kolektívom materskej školy a základnej školy, ktoré
pomáhali pri príprave kultúrnych podujatí a spolu s deťmi pripravovali pekné kultúrne
programy.
Najhorúcejšie chvíle nám však pripravil pokles počtu detí v základnej škole. Financovanie
škôl je založené na počte detí v škole. Keďže náš počet detí je ďaleko podlimitný, financií
prichádza žalostne málo. Zastupiteľstvo sa rozhodlo školu dočasne dofinancovať, čo si
vyžiadalo drastické škrty ostatných výdavkov obce. Zatiaľ sme situáciu zvládli, rozpočet je
vyrovnaný, dlhy netvoríme.
Ďakujem všetkým kolegom, poslancom a všetkým ochotným občanom za pomoc pri správe
obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Trenčianske Bohuslavice
Sídlo: Trenčianske Bohuslavice č.135, 913 07
IČO: 00312061
Štatutárny orgán obce: Ing. Bibiana Naďová – starostka obce
Telefón: 032/7782 233
E - mail: obec@trencianskebohuslavice.sk
Webová stránka: www.trencianskebohuslavice.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Bibiana Naďová
Zástupca starostu obce: Miloš Dedík
Hlavný kontrolór obce: od 01.01.2014 do 30.06.2014 - Ján Kopunec
od 01.07.2014 do 31.12.2014 - Valéria Hrnčárová
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Obecné zastupiteľstvo:

Komisie:
Obecná rada:

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

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

Obecný úrad:

dane a poplatky –
účtovníčka
vodič
údržba VZ
-

Medvecká Emília
Bielik Ľubomír
Dedíková Eva
Dedík Miloš
Juriš Ladislav
Kankara František
Emília Havierníková
Darina Kosová
Jozef Vavro
Pavol Žucha

Rozpočtové organizácie obce: obec nemá rozpočtové organizácie
Príspevkové organizácie obce: obec nemá príspevkové organizácie
Neziskové organizácie založené obcou: obec nemá neziskové organizácie
Obchodné spoločnosti založené obcou: obec nemá obchodné spoločnosti
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4. Postavenie obce
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.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : 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. ).
Záujmové územie zo SZ ohraničujú svahy úpätia Bielych Karpát. Od JZ až k Novému Mestu
nad Váhom zasahuje severný výbežok Malých Karpát. V smere SZ-JZ tečie Váh.

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
Nadmorská výška : v strede obce ( 198 m n.m. )
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5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 143,91 obyv./ km2 ; k 31.12.2014 mala obec 921 obyvateľov
Národnostná štruktúra : národnosť slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Prevažne rímsko – katolícke
vierovyznanie
Vývoj počtu obyvateľov : oproti roku 2013 klesajúca tendencia

5.3. Ekonomické údaje
Vývoj nezamestnanosti : klesajúca tendencia

5.4. Symboly obce
Erb obce : V červenom štíte strieborná, strieborno odetá, zlatovlasá, zlato
korunovaná sv. Katarína, pravicou sa opierajúca o strieborný meč s veľkou
zlatou rukoväťou, v ľavici držiaca zlaté palmové ratolesti nad zlatým, spoza
nej vyčnievajúcim kolesom.

Vlajka obce : Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/7),
bielej (2/7), žltej (1/7), červenej (1/7) a žltej (1/7). Vlajka má pomer strán 2:3
a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

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.

5.5. Logo obce
Obec nemá vytvorené logo obce.
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5.6. 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. 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 - 1763 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
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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.

5.7. Pamiatky
Kaplnka Nepoškvrneného počatia 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. Medzi najhonosnejšie kusy vnútorného zariadenia patrí predovšetkým
kazateľnica a organ, ktoré sú symetricky párovo umiestnené po stranách hlavnej lode.
Organ patrí k najvzácnejším nástrojom na Slovensku.

5.8. Významné osobnosti obce
Obec v svojich záznamoch nevedie oficiálne významné osobnosti.
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. 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 OÚ Trenčín a je napojená na
rozpočet obce.
Riaditeľ školy:

Mgr. Gabika Ondrášiková

Adresa:

Trenčianske Bohuslavice č.255, 913 07 Bošáca

Kontakt:

tel.: 032/7782 236
www.zstbohuslavice.webnode.sk

Počet žiakov:

január – jún 2014

12 detí

september – december 2014

12 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 2014

24 detí

september – december 2014

22 detí

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: Všeobecný praktický lekár MUDr. Vladimír Labuda.

6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec zabezpečuje pre starých obyvateľov možnosť donášky obedov do domácnosti. Obec
nemá žiadny domov sociálnych služieb.
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6.4. Kultúra
Obec na športovom poli reprezentovali v roku 2014 dve futbalové mužstvá a to muži a
starší žiaci. Mužstvá hrajú okresnú súťaž v skupine II. trieda juh. Obec reprezentuje aj
stolnotenisový oddiel. K športovému areálu priľahlé tréningové ihrisko využíva aktívny
Dobrovoľný Hasičský Zbor. Obec pravidelne organizuje viaceré kultúrne akcie, napr. stavanie
mája; deň matiek; MDD; cesta rozprávkovým lesom; Jánska noc; posedenie s dôchodcami
s kultúrnym programom; mikulášsky večierok; spoločne s partnerskými obcami v rámci
Mikroregiónu Bošáčka organizujeme súťažné a zábavné podujatia ako sú napr.; futbalový
turnaj o pohár starostov Bošáckej doliny; hasičská súťaž o pohár starostov Bošáckej doliny;
výstupy na rozhľadňu Lopeník. Každoročne organizuje spolu s obcou Březová súťaž vo výrobe
zabíjačkových špecialít „Slovácka jaternica“. Niektoré podujatia sú spojené s tanečnou
zábavou.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- COOP Jednota – nákupné stredisko
- Pošta
- Penzión Žákovic – ubytovanie a stravovanie
- LEO GROUP COMPANY s.r.o. – ubytovanie a stravovanie, prenájom priestorov
- SUBLIPRINT s.r.o., Stesa s.r.o. – výroba, veľkosklad a maloobchod – poťahové látky,
molitán, čalunnícky materiál
- EPMH Mešťánek Peter – oprava hydraulických mechanizmov
- BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. – 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 Bohuslavice
- Miroslav Dulínek - autodoprava
- Pohostinstvo Krajčík
- Pohostinstvo Relax Inn

Najvýznamnejší priemysel v obci : ------Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : --------.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2014. Obec na rok 2014 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 2014 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa
schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva č.55/2013 zo dňa 16.12.2013.
Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu

Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

1.

31.03.2014

2.

31.03.2014

3.

23.06.2014

4.

23.06.2014

5.

25.08.2014

6.

25.08.2014

7.

03.11.2014

8.

03.11.2014

9.

26.01.2015

10.

26.01.2015

Zmena rozpočtu rozpočtovým
opatrením schválená
uznesením číslo
- rozpočtové opatrenie podľa
§ 14 ods. 2
písm. a) b) c)

Rozpočtové opatrenie
č.1/2014
Uznesenie č.8/2014
OZ berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie
č.2/2014
Uznesenie č.8/2014
OZ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie
č.3/2014
Uznesenie č.23/2014
OZ berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie
č.4/2014
Uznesenie č.23/2014
OZ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie
č.5/2014
Uznesenie č.36/2014
OZ berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie
č.6/2014
Uznesenie č.36/2014
OZ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie
č.7/2014
Uznesenie č.43/2014
OZ berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie
č.8/2014
Uznesenie č.43/2014
OZ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie
č.9/2014
Uznesenie č.2/2015
OZ schvaľuje
Rozpočtové opatrenie
č.10/2014
Uznesenie č.2/2015
OZ berie na vedomie

Zmena rozpočtu
v príjmoch
v€

-

Zmena rozpočtu vo
výdavkoch
v€

- 493,01

- 268,51

+ 3 087,50

+ 3 087,50

+ 2 982,98

+ 2 982,98

+ 6 513,60

+ 1 773,60

+ 1 000,00

+ 1 000,00

+ 30 000,00

+ 30 331,00
331,00

+ 998,25

+ 6 529,67
- 5 531,42

+ 0,00

+ 300,00
- 300,00

28 240,84

+ 11 764,00
- 40 004,84

+ 1 578,06

+ 8 143,71
- 6 565,65
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

333 493,00

350 919,54

337 296,90

96,12 %

333 493,00
0,00
0,00

339 559,28
0,00
11 360,26

325 936,64
0,00
11 360,26

95,99 %
0%
100 %

0,00

0,00

0,00

0%

332 894,00

345 805,04

330 010,39

95,43 %

314 154,00
0,00
18 740,00

320 444,78
6 620,26
18 740,00

304 730,95
6 620,26
18 659,18

95,10 %
100 %
99,57 %

0,00

0,00

0,00

0%

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

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

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v €
325 936,64
325 936,64
0,00
304 730,95
304 730,95
0,00
21 205,69
0,00
0,00
0,00
6 620,26
6 620,26
0,00
- 6 620,26
11 360,26
18 659,18
- 7 298,92
337 296,90
330 010,39
7 286,51
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Zostatok na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2014 bol vo výške 57 941,84 €.
Bežný účet
7 030,99 €
Pokladňa
252,70 €
Depozit
2 162,39 €
Potravinový účet
3 815,27 €
Bytovka
2,82 €
Finančná zábezpeka – bytovka
14 498,57 €
Sociálny fond
219,90 €
Rezervný fond
29 959,20 €
57 941,84 €
Z tohto prebytku na bankových účtoch sa vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky na depozite vo výške 2 162,39 €
- nevyčerpané prostriedky na potravinovom účte vo výške 3 815,27 €
- nevyčerpané prostriedky nájomníkov bytovky – finančná zábezpeka vo výške 14 498,57 €
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu vo výške 219,90 €
- nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu vo výške 29 959,20 €
Prebytok rozpočtu obce vo výške 7 286,51 € zistený k 31.12.2014 podľa stavu na bankových
účtoch upravený o nevyčerpané prostriedky sa v záverečnom účte obce navrhne použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 7 286,51 €

7.3. Rozpočet na roky 2015 - 2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

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

Skutočnosť
k 31.12.2014
337 296,90

Rozpočet na
rok 2015
327 617,00

Rozpočet
na rok 2016
327 617,00

325 936,64
0,00
11 360,26

327 617,00
0,00
0,00

327 617,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Skutočnosť
k 31.12.2014
330 010,39

Rozpočet na
rok 2015
325 845,00

Rozpočet
na rok 2016
326 283,00

304 730,95
6 620,26
18 659,18

309 695,00
0,00
16 150,00

312 083,00
0,00
14 200,00

0,00

0,00

0,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

KZ k 31.12.2013 v €

KZ k 31.12.2014 v €

Majetok spolu

2 197 629,02

2 126 837,88

Neobežný majetok spolu

2 125 132,39

2 061 286,32

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1 761 774,39

1 697 928,32

Dlhodobý finančný majetok

363 358,00

363 358,00

Obežný majetok spolu

69 499,65

61 613,80

1 087,73

1 097,57

212,55

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

4 805,12

2 574,39

Finančné účty

63 394,25

57 941,84

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

2 996,98

3 937,76

KZ k 31.12.2013 v €

KZ k 31.12.2014 v €

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 197 629,02

2 126 837,88

Vlastné imanie

1 585 860,96

1 549 287,94

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1 585 860,96

1 549 287,94

453 033,27

427 386,53

8 297,36

50,00

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

416 112,82

402 106,01

Krátkodobé záväzky

21 833,09

23 180,52

Bankové úvery a výpomoci

6 790,00

2 050,00

158 734,79

150 163,41

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie
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Uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2014 zo dňa 27.01.2014 bolo schválené použitie
financií z rezervného fondu na úhradu nákladov za nákup pozemku parc.č.2041. V skutočnosti
bolo plnenie v sume 3 087,50 €.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 16/2014 zo dňa 31.03.2014 bol schválený nákup
zostavy dreveného detského ihriska. V skutočnosti bolo plnenie v sume 1 773,60 €.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 32/2014 zo dňa 04.08.2014 bolo schválené vybudovanie
odvodňovacieho žľabu na hranici pozemkov parc.č.1940/26 a parc.č.1940/10. V skutočnosti
bolo plnenie na vybudovanie odvodňovacieho kanála v sume 1 759,16 €.
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

4 805,12

2 635,65

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

437 945,91

425 286,53

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

8.4. Záväzky

9. Hospodársky výsledok za 2014 – vývoj nákladov a výnosov
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
Služby
511 – Opravy a udržiavanie
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
538 – Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania
546 – Odpis pohľadávky
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 – Manká a škody
Odpisy, rezervy a opravné položky
551 – Odpisy dlhodobého nehmotného
z prevádzkovej činnosti
a dlhodobého hmotného majetku
Rezervy a opravné položky
553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej
z prevádzkovej činnosti
činnosti
558 – Tvorba ostatných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti
Finančné náklady
562 - Úroky
568 – Ostatné finančné náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu 585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce
príjmov
ostatným subjektom verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce mimo
verejnej správy
Účtovná trieda 5 celkom

Suma v €
51 171,95
24 067,35
4 056,80
250,33
40 769,96
127 536,83
43 296,22
1 215,12
7 407,49
3 788,86
151,50
5 747,35
377,37
8 662,95
61 807,59
50,00
61,26
4 156,25
4 348,25
743,19
1 422,00
391 088,62
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Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony a tovar
Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek

Finančné výnosy
Výnosy z transferov

Popis /číslo účtu a názov/
601 - Tržby za vlastné výrobky
602 - Tržby z predaja služieb
632 - Daňové výnosy samosprávy

Suma v €
216,80
42 417,04
202 517,29

633 - Výnosy z poplatkov
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv
z prevádzkovej činnosti
658 – Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej
činnosti
662 - Úroky
693 – Výnosy z BT zo ŠR a od iných subjektov
VS
694 – Výnosy z KT zo ŠR a od iných subjektov
VS
697 - Výnosy z BT od ostatných subjektov mimo
VS
698 - Výnosy z KT od ostatných subjektov mimo
VS

Účtovná trieda 6 celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením v €
591 – Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení v €

21 808,68
590,00
37 158,83
4 684,86
47,50
7,51
30 871,27
9 455,08
200,00
248,40
350 223,26

- 40 865,36
1,25
- 40 866,61
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
311 Obec prijala nasledovné bežné granty:
P.č. Poskytovateľ
Suma v € na dve
desatinné miesta
1.
Ľuboš Václav SAC. Dip.
200,00

Účel
Dar na údržbu verejnej zelene

312 Obec prijala nasledovné bežné transfery v rámci verejnej správy:
P.č. Poskytovateľ
Suma v € na dve Účel
desatinné miesta
1.
Okresný úrad Nové Mesto nad
48,00 Odmena skladníka CO
Váhom
2.
Okresný úrad Nové Mesto nad
2 498,83 Voľby
Váhom
3.
ÚPSVaR Nové Mesto n/V
945,15 Refundácia §50a
4.
ÚPSVaR Nové Mesto n/V
52,53 Refundácia §52
5.
ÚPSVaR Nové Mesto n/V
23,93 Refundácia §52a
6.
--130,22 Réžia od cudzích stravníkov v ŠJ
7.
--641,70 55% príspevok na stravovanie MŠ
8.
--303,60 55% príspevok na stravovanie ZŠ
9.
--1 219,27 33% príspevok na stravovanie
dôchodci
10.
--320,16 55% príspevok na stravovanie ŠJ
11.
Okresný úrad Trenčín
26 016,00 Základná škola
12.
Okresný úrad Trenčín
351,60 Vzdelávacie poukazy
13.
Okresný úrad Trenčín
1 194,00 Príspevok pre MŠ
14.
Okresný úrad Nové Mesto n/V
297,99 Hlásenie pobytu občanov
15.
Okresný úrad Trenčín
84,61 Životné prostredie
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
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10.2. Poskytnuté transfery

Žiadateľ transferov
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Dátum
poskytnutia
transferu

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2014

Suma
použitých
finančných
prostriedkov
v roku 2014

Rozdiel

Spoločný úrad samosprávy (bežné výdavky)

145,34 €

145,34 €

0,00 €

16.04.2014

Spoločný úrad samosprávy (bežné výdavky)

217,99 €

217,99 €

0,00 €

28.07.2014

Spoločný úrad samosprávy (bežné výdavky)

41,98 €

41,98 €

0,00 €

20.10.2014

Spoločný úrad samosprávy (bežné výdavky)

266,38 €

266,38 €

0,00 €

29.12.2014

71,50 €

71,50 €

0,00 €

22.04.2014

CVČ cirkevná škola (bežné výdavky)

286,00 €

286,00 €

0,00 €

22.04.2014

Príspevok DHZ ( bežné výdavky)

200,00 €

200,00 €

0,00 €

22.04.2014

Stolnotenisový klub ( bežné výdavky)

200,00 €

200,00 €

0,00 €

22.04.2014

Oblastný futbalový zväz Trenčín
Rozhodci OFK ( bežné výdavky)
Oblastný futbalový zväz Trenčín
Rozhodci OFK ( bežné výdavky)
Oblastný futbalový zväz Trenčín
Rozhodci OFK ( bežné výdavky)
Oblastný futbalový zväz Trenčín
Rozhodci OFK ( bežné výdavky)
Oblastný futbalový zväz Trenčín
Rozhodci OFK ( bežné výdavky)
ZPOZ – členský príspevok ( bežné výdavky)

200,00 €

200,00 €

0,00 €

24.02.2014

200,00 €

200,00 €

0,00 €

28.04.2014

181,00 €

181,00 €

0,00 €

28.07.2014

181,00 €

181,00 €

0,00 €

16.10.2014

-46,00 €

-46,00 €

0,00 €

22.12.2014

37,04 €

37,04 €

0,00 €

20.01.2014

ZMOS – členský príspevok ( bežné výdavky)

147,19 €

147,19 €

0,00 €

27.12.2013

RZMOSP – členský príspevok ( bežné výdavky)

92,60 €

92,60 €

0,00 €

20.01.2014

Mikroregión-členský príspevok (bežné výdavky)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

------

20,00 €

20,00 €

0,00 €

02.07.2014

CVČ Nové Mesto nad Váhom (bežné výdavky)

Obec Lubina - ( bežné výdavky)
Usporiadanie Slávnosti bratstva Čechov
a Slovákov na Veľkej Javorine
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Transfery boli poskytnuté v súlade :
- spoločný úrad samosprávy – v zmysle zmluvy o zriadení Spoločného úradu samosprávy z
05.11.2002 a jej dodatku a štatútu SÚS n.o. čl. II, odst.9,
- CVČ Mesto Nové Mesto nad Váhom – Zmluva o združení finančných prostriedkov zo dňa
02.01.2013,
- CVČ cirkevná škola – Zmluva o združení finančných prostriedkov zo dňa 06.02.2013,
- DHZ - schválené uznesením č.55/2013 zo dňa 16.12.2013 ( schválený rozpočet na rok 2014
),
stolnotenisový klub - schválené uznesením č.55/2013 zo dňa 16.12.2013 ( schválený
rozpočet na rok 2014 ),
- rozhodci OFK - schválené uznesením č.55/2013 zo dňa 16.12.2013 ( schválený rozpočet na
rok 2014 ),
- ZPOZ členský príspevok – v zmysle záverov IX. celoslovenskej konferencie Združenia
zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v Slovenskej republike konanej dňa 25.
novembra 2011 v Banskej Bystrici schválila celoslovenská konferencia v bode 2( písm. j)
výšku ročného členského príspevku pre obce a mestá do 20 000 obyvateľov 0,04 € na jedného
obyvateľa ( počet obyvateľov 926 k 01.01.2014 ),
- ZMOS členský príspevok – v súlade so Stanovami Združenia miest a obcí Slovenska podľa
údajov zo Štatistického úradu SR podľa počtu obyvateľov k 1.1.2013 ( počet obyvateľov 903 x
0,163 € na jedného obyvateľa ),
- RZMOSP členský príspevok – v zmysle Stanov Regionálneho združenia miest a obcí
Stredného Považia so sídlom v Trenčíne článok 8, odstavec 2 ( 10 centov na obyvateľa ročne počet obyvateľov 926 k 01.01.2014 ),
- schválené uznesením č.26/2014 zo dňa 23.06.2014 - finančný príspevok na usporiadanie
„Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine“ vo výške 20,00 €.

10.3. Stavebné a rekonštrukčné práce v roku 2014
Najvýznamnejšie práce realizované v roku 2014:
-

nákup detského ihriska

-

oprava chodníka na hornom cintoríne

-

výmena rozvodov a výmena podlahy v materskej škole

-

oprava tribúny na ihrisku

-

rekonštrukčné práce na požiarnej zbrojnici a v jej okolí

-

realizácia projektovej dokumentácie k projektu „SO 201 Odvedenie prívalových vôd
z MK k jazeru“

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

nákup vozidla CAS

-

realizácia projektu „SO 201 Odvedenie prívalových vôd z MK k jazeru“

-

výmena okien na obecnom úrade

-

rekonštrukcia priestorov ZŠ pre potreby MŠ

-

rekonštrukcia a modernizácia vykurovania budovy obecného úradu
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-

rekonštrukcia a modernizácia ohrevu TUV v budove šatní obecného futbalového klubu

-

rekonštrukcia a modernizácia budovy šatní obecného futbalového klubu

-

rekonštrukcia kolkárne pri športovej hale

-

rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

-

rekonštrukcia povrchu terasy pri materskej škole

-

sanácia vlhkých múrov na budove materskej školy

-

rekonštrukcia viacúčelovej budovy

-

vybudovanie miestnej komunikácie v časti Rieky

-

vybudovanie chýbajúcich chodníkov v obci

-

vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami a v okolí požiarnej zbrojnici

-

dobudovanie zberného dvora

-

revitalizácia obce

-

cyklotrasa

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

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
_

Vypracoval:

Darina Kosová

Schválil: Ing. Bibiana Naďová
starostka obce

V Trenčianskych Bohuslaviciach, dňa 26.03.2015

Vyvesené: 27.03.2015
Zvesené: 13.04.2015
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