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1. Uvodné slovo staľostu obce

Yáženíspoluobčania, dostáva sa Vám do rúk Výľočnáspráva so štandardnou štruktúľou
informácií, pľi jej čítanísa oboznámite

s

činnosťoua hospodáľením obce Homá Streda za rok

2017. Našou snahou bo|o zabezpečenie potrieb v pľospech občanov. Ľudové porekadlo hovorí,

Že kto má domov všade, nemá domov nikde. Táto ľudová múdľosťnašepkáva, Že láska
k domovu, k svojej dedine, tvoľísúčasťľudského šťastia,že vzťah k nemu spája s pocitom
hrdosti a dôstojnosti. Nezabúdajme ani v budúcnosti na tento náš kus Sveta, našej dediny, váŽme
si ľudí,ich pľácu' ich Život. Naša dedina má svoje sľdce stále dokorán, aby sa kaŽdému kto v nej
Žije , aleboju navštívihoci i na kľátky čas, stalo pľíbytkom, ulicou či miestom, kde sa schádzajú

priatelia. Chcem vyuŽiť príleŽitosť na poďakovanie všetkým, ktorí akokoľvek pľispeli
k zveľaďovaniu našej obce, k obohateniujej kultúrneho i duchovného Života, pľetoŽe budúcnosť

je v rukách občanov.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: obec Horná Stľeda

Sídlo: 916 24 Horná Stľeda 407

IČo: oo:l1553
Štatutárny oľgán obce: ĽubomíľKľajňanský, starosta obce

Telefón: 03217773II3
E-mail: obec@hornastľeda.sk
Webová stľánka: www.homastľeda.sk

3' oľganizač,ná štľuktúraobce a identifikácia vedúcich pľedstaviteloov
Starosta obce: ĽubomíľKĺajňanský

Zástupca staľostu obce: Rastislav Marek

Hlavný kontľolór obce: Ing. Dušan obický

obecné zastupiteľstvo:

je

zastupiteľský zbor z|ožený z poslancov zvolených v pľiamych

voľbách' ktoré sa konali v roku 2015 na obdobie 4 ľokov v počte 9.
Poslanci obecného zastupitel'stva:
o Ing. Anna Borovská, Horná Stľeda 254
. Ing. KľistínaBrunovská, Horná Stľeda 803
o Milan Dekan, Horná Streda 404
o Jozef Királ, Horná Stľeda 291
o Peteľ Kiľál, Homá Streda 156
o Jarmila Kováčová, Hoľná Stľeda 25
o Rastislav Maľek, Homá Stľeda 259 - zástupca staľostu obce
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o
o

Pavol Masár' Hoľná Streda 334
Emil Urban, Horná Streda 394

Komisie:

l.

Komisia pre vnútorne záleŽitostl
2. Stavebná komisia a poľnohospodáľska komisia
3. Školská komisia' kultúľa a šport
4. Finančná komisia, obchod a sluŽby a sociálna komisia
obecný úľad:je výkonným oľgánom obecného zastupitel'stva a staľostu obce, zabezpečuje
organizačnéa administľatívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce
Zamestnanci obecného úľadu:
. Jarka Žišková, bytom Horná Streda č. 168 - samostatný odborný ľefeľent, zamestnaná od
I.3.1999 - náplň pľáce je uľčenáschváleným pľacovným poriadkom
. Lucia Kameniarová, býom Horná Streda č' 487 - samostatný odboľný ľefeľent, zamestnaná
od l.7.2000 _ náplň pľáce je určená schváleným pľacovným poľiadkom, od 1.Il.20l7
ukončila pracovný pomer
. Monika Kusá, bytom Horná Streda č. 475 - účtovníčka,mzdová účtovníčka,zamestnaná od
1.9.2011 - náplň práce je určená schváleným pľacovným poľiadkom,
. oliver Kameniaľ, bytom Hoľná Streda é. 487 - pomocný robotník, zamestnaný od 17.6.2002
- náplň práce je určená schváleným pľacovným poriadkom,
. Linda Baľbušínová,bytom Hoľná Streda č. 113 - upľatovačka, odborný refeľent zamestnaná
od 1.4'2014 - náplň práceje určená schváleným pracovným poľiadkom
. Anna Valápková, bytom Horná Stľeda č' 392 _ vedenie miestnej knižnice' zamestnaná od
|.2.2006 - náplň pľáce je určená schváleným pracovným poľiadkom
. Jaromíľ Kusý, bytom Homá Streda č. 475 - pomocný robotník, zamestnaný od l.7.2013 _
náplň pľáce je určená schváleným pracovným poľiadkom

Rozpočtovéorganizácie:
ZálJľladná škola s mateľskou školou

Rozpočtová organizácie obce Hoľná Stľeda

Riaditel': Mgr. Peteľ Vrábel
Adresa: 916 24 Horná Streda č. 391
Tel. č.:032l7773II2
e-mail : zssmsh. stľeda@stonline.sk
w e b : zssmshstľeda. edupage. org
4. Poslan ieo vízie, ciele:
Rozvojová vízia obce pľedstavuje takmeľ zidealizované predstavy obyvateľov obce i
manaŽmentu obecnej samospľávy o tom, ako by obec v dlhodobom horizonte malavyzerať,
ako by mali jej obyvatelia v nej Žit', ako by sa mali v obci cítit', akú kvalitu života by im
obec mala v budúcnosti ponúknuť. Je to vízia pľedovšetkým pľe ekonomicky aktívnu a
mladú generáciu obce, ale iviziapľe pokojný azabezpečený Život občanov v
popľoduktívnom veku.
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Predstava alebo ľozvojovávíziaobce je pľvým krokom pre stanovenie Žiadaných
ľozvojových potľieb a vo vecnej rovine slúŽi na stanovenie dlhodobých i kľátkodobých
cieľov, pľiorít a opatrení, ktoré sa v dlhodobom pľogramovom dokumente obce ďalej

rozpracovávajú do konkľétnej vecnej podoby.

Yízia obce vychádzazpredstáv obyvateľov vyslovených v ankete, na verejných
zhĺomaŽdeniach občanov i pľi iných príleŽitostiach a aj zo zámerov obecnej samosprávy

a

jej volených predstaviteľov.

ROZVOJOVA VIZIA OBCE
obec Hoľná Stľeda má potenciálne pľedpoklady byt pre svojich občanov miestom pľe
pokojné bývanie, v zdravom a čistom pľostredí. Yízia bude pokľačovanímkľesťanských a
rodinných tradícií v rozvoji aŽivote obce. Cieľom je postupné využitie prírodného
potenciálu obce so zabezpečenímjej ekologickej stability, vybudovanie obce uľbanisticky
usporiadanej,zabezpečenej bytovou a občianskou vybavenosťou, s potrebnou technickou a
sociálnou infraštruktúrou. Naplnenie cieľovej ľozvojovej vízie by malo priniesť nové
možnosti pre ľozvoj podnikania, vznik pracovných pľíležitostív obci a jej okolí, priaznive
podmienky pre mateľiálne zabezpečený a duchovne bohatý Život. obec by mala poskytovať
svojim obyvateľom pňaznivé podmienky pre záujmové, kultúľne, športovéaine vyŽitie, ako
aj moŽnosti oddychu a rekľeácie, pri pľimeranom zdravotnom a sociálnom zabezpeč,ení.
Neoddeliteľnou súčasťourozvojovej vízie obce je i vybudovanie občianskej spoločnosti na
princípoch spoluŽitia aktivity a solidaľity' s dobrými medziľudskými vzťahmi.

STRATEGICKE CIELE OBCE
Naplnenie dlhodobej vízie rozvoja obce Horná Streda vedie cez stanovenie a plnenie
stľategických cieľov rozvoja obce, ich prioľít a opatľení. Tieto boli stanovené predovšetkým
nazák|ade problémov, ich pľíčina dôsledkov v súčasnomstave obce.
Základnýmpredpokladom pľe splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných
finančných zdľojov. Ide najmä o financie z verejných fondov' ľesp. Z fondov Euľópskej únie.
Ďalším pľedpokladom pre úspešnésplnenie stľategických ciel'ov je dôsledné vypľacovanie a
pľedkladanie programových zámerov a zdôvodnených Žiadostí o pľidelenie finančných
prostriedkov na príslušnéinštitúcie'

PRIORITY A OPATRENIA
Plnenie hlavných stľategických cieľov dlhodobého rozvoja obce sa realizuje stanovením ich
pľioríta definovaním jednotlivých konkľétnychopatľení, ktoré sa premietajú do pľojektov a
projektových zámerov.

Vzhľadom na veľkosť obce a ľozsah plánovaných aktivít bude obecná samospľáva
rea|izovať ľiešeniezámerov predovšetkým predkladaním žiadostína dotácie zo štátnych
fondov a z pľíslušnýchfondov Európskej únie nielen samostatne, ale aj pľostľedníctvom
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Mikroregiónu A. Rudnaya, ktory zastrešuje nielen našu obce, ale aj PovaŽany' Potvorice a
Bľunovce.
Plnenie stľategických cieľov rozv oja obce, stanovených
prioľíta prijatých opatrením bude ľozhodujúcim spôsobom
ovplyvňovať postup výstavby veľkých nadľegionálnych a
celoštátnych investíciív katastrálnom a záujmovom izemí
obce.

Aktualizácia stanovených prioľít a prijatých opatrení, pri
dodrŽaní hlavných strategických cieľov ľozvoja' bude
uskutočňovať obecná samospráva pri kaŽdoročnom stanovení
hlavných úloh samospľávy a spracovaní obecného rozpočtu.
Základom bude stav prípravy jednotlivých pľojektov a ľeálne
predpoklad y na ziskanie potľebných

fi

nančných prostľiedkov.

5. ZákJadná charakteristika obce
obec je samostatný ízemný samospľávny a správny celok Slovenskej ľepubliky. obec je

právnickou osobou, ktorá
s vlastným majetkom a s

za podmienok

ustanovených zákonom samostatne hospodári

vlastnými pľíjmami. Zák|adnouúlohou obce pri ýkone samosprávy je

staľostlivosť o všestranný rozvojjej územia a o potreby jej obyvateľov.

5.1. Geogľafické údaje

Geogľafická poloha obce : obec Hoľná Stľeda je na pravom brehu Váhu, upľostred výbeŽku
Podunajskej niŽiny, l 1 km južne od Nového Mesta nad Váhom a 7 km severne od kúpeľného
mesta Piešťany.

Susedné mestá a obce : Piešťany, Brunovce, Pobedim

Celková ľozloha obce : 983 hektárov
Nadmorská výška : so svojou nadmorskou výškou l69 metrov nad morom pľedstavuje najniŽšie
položenúobec v okĺese.
5.2. Demogľafické údaje

Hustota a počet obyvateľov : hustota obyvateľov je 136 obyvateľov nakm2 a v súčasnostiv
obci žije 1384 obyvateľov.
Náľodnostná štruktúľa: slovenská

Štľuktúľa
obyvateľstva podľa náboženskéhovýznamu :
obyvateľstva pľevláda

v obci

z

hľadiska náboŽenskej štruktúry

jednoznačne rímskokatolícke vierovyznanie (95%). }ĺĺ.aléoÁ

obyvateľov uviedlo, Že sú veriacimi Evanjelickej ciľkvi, Gľéckokatolíckejcirkvi, Pravoslávnej

ciľkvi, bez náboženského vyznania, prípadne vierovyznanie nebolo zistené.
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Vývoj počtu obyvatel'ov : z hľadiska počtu obyvatel'ov patrí obec Horná Stľeda do skupiny
menšíchobcí. Napriek tomu jej ekonomický a sociálny ľozvoj (pľiemysel, podniky, možnosť
výstavby atď.) láka nových obyvatel'ov k pľisťahovaniu. v roku 2003 v obci Ži|o I276 obyvatel'ov
a

v súčasnej dobe tu Žije 1384 obyvateľov.

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : dlhodobo nezamestnaní predstavujú v obci l,6 yo
Nezamestnanosť v okľese : pľedstavuj e 7-9 oÁ

Vývoj nezamestnanosti

:

Celkovú situáciu v ekonomickej aktivite obyvateľstva obce dokresľuje

i stav nezamestnanosti. Súčasnývyvoj v evidencii nezamestnaných odzrkadľuje kolísavý trend
v počte nezamestnaných v obci'

V skupine nezamestnaných občanov pľedstavujú spravidla vyšší

podiel muži a medzi dlhodobo nezamestnaných patria predovšetkým obyvatelia s ukončeným
zák|adným vzdelaním a vyučenímv odboľe, ktorí hľadajú najťaŽšie umiestnenie na trhu pľáce

predovšetkým v skupine muŽov'

V

posledných sledovaných rokoch nastal pokles

nezamestnanosti, čo sa opätovne odtážav stúpajúcejzamestnanosti. V poľovnanís ukazovateľmi

za

SR

vykazuje obec Horná Streda pozitívny trend v oblasti zvyšovania zamestnanosti' pri

naľastajúcom demografickom vývoji obyvateľstva a menej priaznivej vzdelanostnej štľuktúľe
obyvatel'stva.

5.4. Symboly obce

V

štátnom aľchíve v Šalisa nachádza originál pečate z ľoku 1745. Pečaťbola

pouŽitá na kongregačnom spise Nitrianskej Župy. KeďŽe hlavnou činnosťou

našich predkov' ktoľá ich živi|a, bolo poľnohospodárstvo, zák|adné výrazove

pľostriedky

pre vývorenie obecného eľbu boli dominantné prvky

poľnohospodáľskeho náľadia: pluh, lemeš a čerieslo. RuŽa predstavuje
v symbolickom svete najvýznamnejší kvet, jej symbolika spočívavo večnosti,
dokonalosti slnka, boŽstva' svetla.

5.5. Logo obce
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5.ó. História obce

Podľa archeologických nálezov získaných povrchovými zbeľmi
v katastri obce, bolo toto územie osídlené už v období Veľkej
Moravy. Prvá pĺsomná zmienka o Hornej Strede pochádza
z ľoku 1263,kde vystupuje pod názvom Sceľedahel. V tom čase
ju kráľ Belo IV. Daroval benediktínskemu kláštoru svätého
Martina na Panónskej hore ako náhľaduzahĺad Gustig. od 17.
storočia patľila obec tmavským jezuitom, od roku l]73
ostrihomskému aľcibiskupstvu' V 18. stoľočíziska|jej časťľod
Eľdodyovcov. od roku 1920 malanázov Stľeda, od roku 1927
Horná Streda nad Váhom a od ľoku 1948 až po dnes Horná
Stľeda.

5.7. Pamiatky

Rímsko-katolícky kostol Všechsvätých je pôvodne baľokový. Postavený bol v roku 1728
na mieste gotického kostola z roku l353. V roku |924 ho úplne pľestavali a ľozšírili
o priečnu |oď. Z pôvodného vnútorného zariadenia sa zachovalo šesťsvietnikov z 2.
polovice l8. stoľočiaa dve sochy kľačiacich anjelov. K ďalším kultúrno-histoľickým
pamiatkam patria zľucaniny kostola a kláštora jezuitov zo 17 . storočia' ktoľéboli v roku
1813 zničenépovodňou, barokový trojičný stlp z 18. Storočia a pamätná tabuľa
svetoznámeho vedca, zveľolekára a rodáka Profesoľa MVDr. Et PhDr' Jozefa Mareka.
odhalená bola v roku 1988, pri príleŽitosti 120. ýročia jeho narodenia.

5.8. Významné osobnosti obce

z najvýznamnejších predstaviteľov svetovej
veterinárnej medicíny, PľofesoľVysokej školy zveľolekáľskej v Budapešti MVDr. Et
PhDr. Jozef Marek. Pľofesoľ Maľek obohatil veteľinárnu
vedu mnohými cennými poznatkami. Vo svojich obsiahlych
l8.3. 1868

sa v Homej Strede narodil jeden

vedeckých výskumoch sa zaujímal o patologickú histológiu
moru ošípanýchAnj eszkeho choroby, pľeštudoval
histopatologické zmeny V neľVovom systéme pri durine
u koní, pľvý opísal a preskúmal podstatu neuľolymfomatózu
u sliepok. Táto choľoba sa dnes po celom svete nazýva
Markovou obrnou. Zdokonalil metódu vyšetrovania
laryngoskopom. Markov záujem upútali i ochorenia
ko likovitého charakteľu, ktoré roztľiedi l podľa základný ch
patologických stavov. Zavledo| a zlepšil Žalúdočnúsondu.
PľofesoľMarek si získal úctu a autoritu svetovej veterinárnej
verejnosti. Ziskal čestný titul doctor honoris causa od šiestich
univerzít: hannoverskej, utľechtskej' lipskej, budapeštianskej a sof,rjskej. Stal sa čestným
členom švédskej, fňskej, gľéckej a juhoslovanskej zverolekáľskej spoločnosti., členom
Académie Vétérinaiľede fľance, Royal College of Veterinary Surgeons a Ameľican
Vetrinaľy Medical Association' V ľoku 1938 ho menovala maďarská Akadémia vied za
svojho ľiadneho člena, v roku 1940 sa stal členom ľiaditeľskej ľady tejto Akadémie vied
a v roku 1942 jej čestným členom.
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obec bola istý čas filiálkou farnosti Pobedim, kde pôsobili dvaja významni kapláni:
v rokoch l808 - l81 1 najväčší
básnik beľnolákovej školy Ján Hollý a v ľokoch 1892
1899 národný buditeľ. novinár, ovocinár, včeláľa ľudový liečiteľEduaľd Šandoľfi-

-

Škľabánek.

6. Plnenie úloh obce (pľenesené kompetencie' originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnostivýchovu avzdelávanie detí v obci poskytuje:

-

Zák|adná škola s materskou školou Horná Stľeda.

6.2. Zdravotníctvo
Zďravotnu starostlivosť v obci poskytuje:

-

MUDr. Ľubomír Kgliš .' lekár pre dospelých, 916

24

Hoľná Streda č. 391, tel.

č.

03217773002

-

MUDr. Jana

Drob,ttĺÍ: detská lekáľka,

91624 Hoľná Streda č' 391, tel. č. 03217773144

6.3. Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje

-

Spoločný úrad samosprávy Nové Mesto nad Váhom

ó.4.

Kultúľa

Spoločenský a kultúľnyŽivot v obci zabezpeéuje :

- Kino Mier

a Miestne kultúme stľedisko Horná Streda

6.5. Hospodáľstvo

a) obchody s potravinami a zmiešaným tovarom:
- Potľaviny PT Univerza|,916 24 Homá Stľeda č. 1 19, tel. č. 03217773355
_ Potľaviny JEDNoTA,916 24 Homá Streda č'223,tel. č. 03217773197
b) obchody s priemyselným tovarom:
- REMA (6M(6 - MáriaMrázová,91624 Horná Streda č.205, tel. č. 03217773342
_ Tiboľ Markech, 916 24 Horná Streda č. 208
c) Kvetindrstvo:
- Bľanislav Augustín - Záhradkárske potľeby ,916 24 Hoľná Streda č.207 , tel. č.
09086s I 676
d) Kadeľníctvo:
- Alena Klímová, 91624 Horná Streda č. 119
e) Reštaurácie a pohostinstvtÍ:
- Reštauľácia DAMI,916 24 Horná Streda č.223, tel. č. 03217773196
- RIo TAVERNA,916 24 Horná Streda č. 496, tel. č. 03217773378
- Chilli Caťe,91624Homá Stľeda
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fl

ostatné prevúĺIzky:
VV Auto s. r. o., 916 24 Homá Streda č.170, tel. č. 03217773337
K invest s. r. o., 916 24 Hoľná Streda é. |72, tel. č. 03217773170
Slovchmel' druŽstvo,916 24 Horná Streda č. 559, tel. č. 03217773|87
Vacuumschmelze, 9|6 24 Horná Stľeda, tel. č. 03217772200
Voparen s.r.o.' 916 24 Horná Streda č,. 366,03217773178
EUROPLUS TCS v.o.S.' 91624 Homá Streda č. 64
TAXON s. r. o.' 91624 Horná Stľeda é.613, tel. č. 03217797826
Šľachtiteľskástanica Horná Streda a. s., 916 24 HomáStrda č. 401, tel. č,.0321777322I
LEGUSEM s. ľ. o., 916 24 Homá Stľeda č.40l, tel. č. 03217773858
P a L s. r. o.,91624 Homá Streda č. 40l
P + P Tľans, 91624 Hoľná Stľeda č. 401, tel. č. 032l77732ll
Vodné elektráľne, 91624 Hoľná Stľeda é.365,tel. č. 03217773134
ZAK0 s. ľ. o.' 916 24 Hoľná Streda Ó. 542, tel. č. 03217773672
MAHA drevosklad,916 24 Hoľná Stľeda č. 531, tel. č. 0321777308l
Libor Sedlák - STAVEBNINY, 91624 Hoľná Stľeda 305
Dae Young Electľonics, Homá Streda 366
INOX PROFI s.ľ.o.' 91624 Hoľná Streda 366
oľlíkkompľesory SK, 916 24Homá Streda 613

-

_

-

_

-

7. Informácia o vývoji obce z pohl'adu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodáľenia obce

bol rozpočet obce na rok

2017.

obec zostavila ľozpočetpodľa ustanovenia $ 1 0 odsek 7) zákoĺa č.58312004 Z.z. o ľozpočtových
pľavidlách územnej samosprávy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších

predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežĺýľozpočetbol
zostavený ako prebytkoqf a kapitálový ľozpočet ako schodkový.

Hospodiĺrenie obce sa ľiadilo podľa schváleného ľozpočtu na ľok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupitel'stvom dňa 6.12.2016 uznesením č,.2412016
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

-

prvá zmenaschválená dňa 6.12.2017 uznesením č. 3ll20l7

7.1. Plnenie príjmov a čeľpanie výdavkov

z toho

zarok20l7

:

Bežne príimy
Kapitálové pľĺimy
Finančnépríimy
Príjmy RO

s

subiektivitou

právnou

1027 420,00
140 000.00
0
10 000,00

I 050 090,00
77 605,00
7 550,00
13 200,00

r 02r 963,59
77 605,00
7 550,00
14 689,72

97,32
100,00
100,00

lll,29
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VÝdavky celkom

1177 420,00

z tohĺ'l
BeŽne výdavky
Kapitálove výclavky
Firrančne výclavky
Výdavky Ro s pľávnou
subiektivitoLr

Rozpočet obce

t

026 341,00

I 033 155,88

100,66
91.36
447 795
100.40
102.39

72,60

422 220.00

423 78,s.00

307 000.00
43 000"00
405 200.00

43 000,00
559 555.00

412 584.47
4 477.e5
43 172.75
s72 920.71

0

122104,,00

88 652,43

1.00

7.2. Prebytolďschodok ľozpočtor,éhohospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnost' k 31.l2.20l 7

I 036 653,31

BeŽné pľíjmyspolu
z

I 02I 963,59

toho : beŽne pľĺjnlyobce

1l 689,7:
907 900,18
I l2 581,17

beŽné pľĺjmy Ro
BeŽné výdavky spolu
z

toho : beŽné výdavky obce
beŽné výdavky

.t95 315

Ro

128 753.13
77 605,00

Bežnj rozpočet
Kapitálové pľíjmyspolu
z

71

toho : kapitálové pľíjnlyobce

77 ó05,00

kapitálove pľíjnlyRo

0

82 082,95

Kapitálové ýdavky spolu
z toho : kapítálove výdavky obce

-t

kapitálove výdavky Ro

77 605.00

4 477.95

Kĺlpitĺilovýroqločet
P r e byt o Iĺ/s c h
l -vlúčenie z

o do

k

b e žn éh

177.95

o a k ap ittú l ov éh o rozp

o

124275,18
20 114.32

čtu

prebyÍku

104 160,86

Uprovený prebytoMsch odo k bežného a kapitlúI ového ro4ločtu

7 550.0(t

Pľíjnly z ÍinančnýchopeľáciÍ

J4 l7a

Výdavky z finančných opeľácií
Rozdi el Ji n att čltýc h operĺÍcií

75

PRIJMY SPOLU

-35 622,75
I 121 808.31

VYDAVKY SPOLU

1

033 155.8t

Hospodórenie obce

88 652,4:

ĺ'yIúčeniez prebyÍku

20114.3:
68 538,11

Upravené hospoddrenie obce

Pľebytok ľozpočtuV Sllme l04 160.86 EUR zistený podl'a ttstanovenia $ 10 ods. 3 písnr. a) a b)
zákona č' 583/2004 Z.z' o rozpočtových pľavidlách ťtzernrrej sanrospľávy a o ZľIene adoplrrení
niektoľých zákonov v znení neskoľšíchpreclpisov.

2

l6

V

zrr'rysle ustanovenia $
odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o ľozpočtovýclr pravidlách
územnej sanrospľávy a o Zmene a doplrreľrí niektorých zákonov v znení neskoľšíchpľedpisov sa

pri uspoľiadaníprebytku ľozpočtuobce podl'a $ l0 ods' 3
tohto pľebytku vylučujú:
nevyčetpanépľostľiedky zo Šnúčelovouľčenéna beŽné ýclavky poskytnuté
pľedchádzajúcom rozpočtovonr ľoku v Sume l5 l87.96 EUR. a to na

rra trčely tvoľby peňaŽnýclr fondov
písm' a) a b) citovaneho zákona. z

a)

:

-

na dopravu V Sume 87.96 €
na beŽne výdavky v Sume 15 100'- €

b)

nevyčeľpanéprostľiedky z fondu pľevádzky, údľžbya opráv podl'a ustanovenia $ 18
ods.2 zákonač'443120|0 Z.z. o dotáciách na ľozvoj bývania a o sociálnom bývaní v Z.n.p.
V sume 4 926.36 €

ktoľéjemoŽnépouŽit'vľozpočtovomľokuvsúladesustanovením$8odsek4a5zákona
č'52312004 Z.z. o ľozpočtovýchpravidlách veľejnej správy ao Zmene adoplnení niektoľých
zákonov v znení neskoľšíchpľedpisov'

Zostatok finančných opeľácií podl'a $ 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 58312004

Z.z'

o ľozpočtovýchpravidlách územnej samospľávy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov
v zneni neskorších predpisov v Sume - 35 622,7 5 € EUR' navľhujeme vysporiadat' z:
ľezeľvnéhofondu 104 160.86 EUR

-

Na základe uvedených skutočnostínavrhujeme skutočrrútvoľbu rezervnélro fondu za rok 20|7
vo výške 68 538'l1 EUR'
7.3. Rozpočet na ľoky 2018 -2020
Skutočnost'

k3t.12.2017

Pľíimy celkom

Rozpočet

Rozpočet

na ľok 2018

na ľok 2019

Rozpočet
na ľok 2020

1121820,44

1197 270,00

1097 270,00

1097 270,00

I 021 963,59

1 053 270,00

I 053 270,00

77 605,00
7 550,00
14 689,75

100 000,00
0

1 053 270,00
0

z toho

BeŽné pľíimy
Kapitálové príimy
Finančnépľíimy
Príjmy Ro s právnou
sub

jektivitou

Skutočnost'

Výdavkv celkom
z toho
BeŽné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančnévýdavky

44 000,00
Rozpočet

0

0
0

44 000,00

44 000,00
Rozpočet

Rozpočet

k31.12.20t7

na rok 2018

na ľok 2019

na rok 2020

1033155.88

1197 270,00

1097 270,00

1097 270 ,00

570 ó70'00

570 670
0
43 000,00
483 600,00

:

Výdavky
s pľávnou

RO

4r2 584,47
4 477,95

43172,75
572 920,,71

418
260
43
475

670,00
000,00
000,00
600,00

0

43 000,00
483 600,00

subiektivitou
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8. Informácia o

vývoji obce z pohl'adu účtovníctva

8.1. Majetok

3 163 444,91

3 015 864,07

3 030 900,00

3 163 444,91

3 015 864,07

3 030 900,00

zz9 464,1t

3241t9,66

326 300,00

5 533,01

9 500,00

1372,16

2178,10

I 800,00

32 372,86

30 561,18

25 000,00

t90 229,45

275 847,37

290 000,00

2 458,90

2 687,96

2 800,00

| 348223,94

I 352 280,92

1

370 000,00

Výsledok hospodárenia

| 348 223,94

1 352 280,92

1

370 000,00

Záväizky

I 473 639,84

I 452 588,91

I 417 000,00

2 500,00

2 500,00

Neobežný majetok spolu
z toho

:

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

obežný majetok spolu
z toho

Zásoby
Zilétovanie medzi subjektami

VS

Dlhodobé pohlädávky
Kľátkodobé pohlädávky
Finančnéúčty

5 489,64

1

Poskýnuté návľatné fin. qýpomoci dlh.
Poskýnuté návľatné fin. ýpomoci kľát.
Casové ľozlíšenie
8.2. Zdroje krytia

Vlastné imanie
z toho

oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho

Rezervy
Zúétovaniemedzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

l5

187,96

l0 500,00

I 443 327,50

I 4l I 388,86

1 380 000,00

22 762,34

23 512,09

24 000,00

7 550,00

T4

Bankové úvery a výpomoci

Casové ľozlíšenie

537 801 ,86

573 504,14

573 000,00

8.3. Pohl'adávky

Pohľadávky do lehoty splatnosti

29 533,78

28 607,99

Pohľadávky po lehote splatnosti

4 2rr,24

4131,30

466 030,56

I 434 841,67

59,28

59,28

8.4. Záviiz|ry

r

Záväzky do lehoty splatnosti
Závilzky po lehote splatnosti

9. Hospodáľsky

výsledok za2017

-

"ynoj

nákladov a výnosov

82323,81

78 803,48

,, 81 000,00

51 _ Služby

146146,65

131 351,18

140 000,00

- osobné náklady
53-Danea poplatky

159 017,97

155 747,07

152 000,00

602,00

652,00

600,00

9138,93

7 412,72

9 000,00

161486,45

164261,00

160 000,00

15 251,87

14 684,19

14 000,00

- Mimoriadne náklady

0

0

0

58 _ Nĺĺkladyna tľansfery

206 793,54

236 658,21

220 000,00

2r83

0

0

31372,49

28 596,82

30 000,00

0

0

50

-

Spotrebované nákupy

52

54 _ ostatné náklady na

prevádzkovú činnosť
55 _ odpisy, ľezeľvy a oP
z prev ádzkovej a fi nančnej
činnosti a zúčtovaniečasového
rozlíšenia
56 - Finančnénáklady
57

a náklady z odvodov

pľíimov

59-Danezpľíjmov

60 -Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 - Zmena stavu
vnútľo o rgan izaéný ch s luŽ ieb
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62

-

63

- Daňové a colné výnosy

Aktivácia

0

0

595128,22

626 354,46

602 000,00

98263,43

85 202,98

90 000,00

0

0

0

15,38

0

67 _ Mimoriadne výnosy

0

0

69-Výnosyztľansfeľov

50 877,49

53 472,57

a výnosy z poplatkov
64 - ostatné výnosy

Zúčtovanieľezeľv a oP
z pr ev ádzkovej a fi nančnej
činnosti a zúčtovaniečasového
rozlíšenia
66 - Finančnévýnosy
65

-

a rozpočtových príjmov

56 000,00

v obciach, VUC a v RO a PO
zľiadených obcou alebo VUC

Hospodársky výsledok v sume 4 056,98 EUR bol zičtovaný na účet428

-

Nevysporiadaný

výsledok hospodárenia minulých rokov.

10.

ostatné dôležité infoľmácie

10.1

Prijaté granty a tľansfery

V roku 2017 obec pľijala nasledovné granty

oU - odboľ školstva
oU

_ odboľ školstva

Ministerstvo vnútľa SR
Ministeľstvo vnútľa SR
Ministerstvo vnútľa SR
Ministeľstvo vnútra SR

oU Trenčín- odboľ
staľostlivosti
o život.prostredie

a tľansfery

Dotácia na ZŠs MŠ- bežné
rrýdavkv
Dotácia na ZS s MS kapitálové yýdavky
Dotácia na vol'by do VUC bežnévÝdavky
Dotácia na matľiku _ bežné
vÝdavky
Dotácia registeľ adries bežnévýdavky
Dotácia na REGoB - bežné
výdavkv
Dotácia na životnéprostredie

281 138,00
77 605,00
501,45

1932,48
64,40
453,75

128,49

I6

10.2 Poskytnuté dotácie

V ľoku 2077

obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle

YZN

č,.|12005 o poskytovaní

dotácií z rozpočtu obce:

TJ Spaľtak Horná Stľeda- bežne výdavky
SZŤP -bežnevýdavky
Jednota dôchodcov _bežne výdavky
Hokeiovy klub _ beŽne výdavky
Divadelný súbor DIVOCH _bežne výdavky
Centrum voľnéhočasu _ bežne výdavky

9 000.00

432,00
450,00
3 000,00
s00,00
100,10

10.3 Významné investičné akcie v ľoku 2017

Obecnezaznamenala žiadnenajvýznamnejšie investičnéakcie ľealizovanév ľoku 2017

10.4

Predpokladaný budúci vyvoj činnosti

Predpokladané investičnéakcie realizované v budúcich rokoch

-

Vybudovanievodovodu akana|izácie
Vybudovanie

ČoV

10.5 Udalosti osobitného významu po skončeníúčtovnéhoobdobia

Obec nezaznamenala Žiadnu udalosť osobitného významu po skončeníúčtovnéhoobdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná spľáva.

10.6Yýznamné riziká a neistoty, ktorym je účtovnájednotka vystavená
obec nemá žiadne významné riziká.

Vypľacoval: Monika Kusá

válil: ĽubomíľKĺajňanský, starosta obce

V Homá Streda dŤ,al2.3.2018
Pľílohy:

o
.

Individuálna účtovnázávierka: Súvaha, Yýkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítoľak individuálnej účtovnejzávierke
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