OBEC VEĽKÁ HRADNÁ

Obec Veľká Hradná
Záverečný účet za rok 2015
Výročná správa za rok 2015
Záverečný účet je zostavený podľa §16 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení.

Vo Veľkej Hradnej, dňa 30. 4. 2016

Vyvesený: 30. 4. 2016
Zvesený: 16. 5. 2016
Schválený: 27. 5. 2016

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE VEĽKÁ HRADNÁ ZA ROK 2015
__________________________________________________________________________________
Názov účtovnej jednotky:

OBEC Veľká Hradná

IČO:

00312134

DIČ:

2021080094

Právna forma:

obec

Sídlo účtovnej jednotky:

913 24 Veľká Hradná

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce :
1. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
Základná škola s Materskou školou Veľká Hradná ako samostatný právny subjekt
2. Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným:
Hradište s.r.o. Veľká Hradná č. 42

Vo Veľkej Hradnej, dňa 30. 04. 2016

Anna Petríková
starostka obce
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I. Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov
Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za
rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Návrh záverečného účtu je zostavený v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu obce,
ako súhrnného dokumentu je účtovníctvo a účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie. Na celkové
hospodárenie v priebehu roka vplývali rôzne skutočnosti. Záverečný účet nadväzuje na účtovníctvo
a účtovnú závierku obce bez rozdielov.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015
Obec v roku 2015 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. Na rozpočet obce je napojený aj rozpočet rozpočtovej organizácie Základnej školy
s materskou školou. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový vo výške 4904 Eur.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20. 10. 2014, Uznesenie č. 23/2014.
Bol zmenený nasledovne:
- Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 27. 02. 2015, Uznesenie č. 14/2015
- Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 29. 05. 2015, Uznesenie č. 36/2015
- Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 29. 05. 2015, Uznesenie č. 36/2015
- Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 30. 09. 2015, Uznesenie č. 46/2015
- Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 10. 12. 2015, Uznesenie č. 54/2015
1. Rozbor príjmov
Zdroj

Položka

Názov

111

312001 Prijaté bežné transfery zo štátneho rozpočtu

11T1

312001 Prijatý bežný transfer ESF (UPSVR)

11T2

312001 Prijatý bežný transfer ŠR (UPSVR)

Schválený rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť k
31.12.2015

58 385,00

114 385,00

114 385,14

1 595,00

2 361,00

2 360,61

281,00

417,00

416,57

41

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

170 000,00

184 105,00

184 104,85

41

121001 Daň z pozemkov

8 600,00

8 600,00

8 389,08

41

121002 Daň zo stavieb

3 570,00

3 570,00

3 533,28

58,00

58,00

47,92

41

121003 Daň z bytov

132

223001 Príspevok z recyklačného fondu

41

133001 Daň za psa

41

133012 Daň za užívanie verejného priestranstva

41

133013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

41

212002 Príjmy z prenajatých pozemkov

41

212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov

41

221004 Správne poplatky, administratívne

41

222003 Pokuty, penále, sankcie

41

223001 Poplatky a platby za predaj služieb, za vodu

0,00

0,00

89,00

540,00

540,00

498,00

60,00

60,00

0,00

11 800,00

11 800,00

11 190,46

300,00

420,00

419,71

22 700,00

23 862,00

23 861,52

1 000,00

1 530,00

1 526,50

0,00

80,00

79,60

14 700,00

15 750,00

15 750,94

55,00

55,00

8,99

0,00

1 670,00

1 667,93

293 644,00

369 352,00

368 330,10

25 000,00

94 000,00

93 620,00

100 000,00

100 000,00

0,00

125 000,00

194 000,00

93 620,00

100 000,00

100 000,00

90 200,00

Spolu finančné operácie

100 000,00

100 000,00

90 200,00

Príjmy spolu obec

518 644,00

663 352,00

552 150,10

3 800,00

6 164,00

6 163,91

522 444,00

669 516,00

558 314,01

41
41

242 Úroky z tuzemských vkladov
292013 Príjmy z dobropisov z r. 2013 (bytovka)

Spolu bežné príjmy
43

233001 Predaj pozemkov

111

322001 Kapitálový transfer -Výstavba MŠ

Spolu kapitálové príjmy
52

513002 Príjem úveru dlhodobého

Vlastné príjmy školy
SPOLU PRÍJMY Obec a škola
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PRÍJMY:
Plnenie v percentách sa posudzovalo vo vzťahu skutočnosť ku dňu 31. 12. 2015 a rozpočet rok 2015.
Rozpočet 2015
Celkové príjmy v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2015

% plnenia

669 516

558 314,01

83,39

Bežné príjmy za rok 2015:
Rozpočet 2015
Bežné príjmy v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2015

% plnenia

369 352

368 330,1

99,72

Rozpočet
Daňové príjmy v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2015

% plnenia

208 733

207 852,59

99,58

Daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
V roku 2015 bol poukázaný obci podiel výnosu dane vo výške 184 104,85 € čo je oproti r. 2014
o 13 718,96 € viac.
b) Daň z nehnuteľností
Skutočný príjem dani z nehnuteľnosti bol vo výške 11 970,28 €. Obec eviduje nedoplatky na dani z
nehnuteľnosti k 31. 12. 2015 vo výške 33,14 €.
c) Daň za psa
Daň za psa za r. 2015 predstavuje čiastku 498 €, oproti r. 2014 je to pokles o 11 €. Obec eviduje
nedoplatky na dani za psa vo výške 6 €.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň pre rok 2015 bola rozpočtovaná vo výške 60 €, skutočnosť 0 €.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Skutočný príjem za rok 2015 bol 11 190,46 €. Oproti r. 2014 je to pokles o 278,14 € v dôsledku
priznaných úľav a vratiek.
Nedaňové príjmy:
Rozpočet 2015
nedaňové príjmy v €

43 456

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2015

43 315,19

% plnenia

99,84

a) Príjmy z vlastníctva majetku – prenájom
Príjmy z nájmu hrobových miest, nájom obecných bytov, nájom miestnosti pre SAD v budove MŠ.
Príjem z prenajatých pozemkov – Urbárske spoločenstvo a PD Veľká Hradná vo výške 419,71 €. Nájom
bytov v bytovom dome č. 315 a 318 a nájom miestnosti v budove MŠ vo výške 23843,52 €. Oproti r.
2014 zvýšenie o 1210 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Poplatky za pracovné úkony, správne poplatky, poplatky za požičanie domu smútku, poplatok za kultúrny
dom, poplatok za vyhlásenie rozhlasom, poplatok za odber vody z celoobecného vodovodu. Skutočné
plnenie v r. 2015 bolo vo výške 17446,04 € čo je oproti r. 2014 zvýšenie o 6080,63. Obec eviduje k 31.
12. 2015 nedoplatky za odber vody vo výške 153,30 €.
c) Úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy
Úroky z vkladov boli v r. 2015 vo výške 8,99 €. Príjem z dobropisov vo výške 1667,93 € predstavuje
čiastku z refundácie nákladov za energiu a služby od správcovskej spoločnosti Bytos s.r.o. za bytové
domy č. 315 a 318, preplatok na energiách za odberné miesta obecných budov.
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Granty a transfery:
Rozpočet granty, transfery v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2015

% plnenia

117 163,00

117 162,32

100

Dotácie na prenesený výkon samosprávy na úseku školstva, životného prostredia, dopravy a komunikácií,
registra obyvateľov, stavebnú činnosť, voľby predstavovali v r. 2015 skutočnú čiastku vo výške
117 162,32 €. Navýšenie bolo na úseku školstva a dotáciu na podporu zamestnanosti aktivačné práce
z Úradu práce a sociálnych vecí, dotáciu od MF SR na individuálne potreby obce na výmenu rozvodov
miestneho rozhlasu. Všetky dotácie boli použité v súlade s určeným účelom. Dotácie pre školu na
prenesený výkon boli v plnej výške poukázané Základnej škole s materskou školou.
Kapitálové príjmy:
Rozpočet 2015 v €
Kapitálový príjem

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2015

% plnenia

194 000,00

93 620,00

48,26

Príjem z predaja pozemkov na výstavbu rodinného domu bol v r. 2015 vo výške 93 620,00 € čo je oproti
r. 2014 zvýšenie o 72 779,00 €. Bolo odpredaných päť stavebných pozemkov na výstavbu rod. domu v
časti Horné diely.
Finančné operácie príjmy:
Rozpočet 2015
Finančné operácie v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2015

% plnenia

100 000,00

90 200,00

90,20

Prevod rezervného fondu a príjem úveru nebol pri tvorbe rozpočtu schválený.
Rezervný fond, ktorý bol vytvorený z prebytku finančných operácií z roku 2014 vo výške 29,27 € nebol
použitý.
Obec na výstavbu novej budovy Materskej školy uzatvorila s Prima banka Slovensko, a.s. Zmluvu o
terminovanom úvere č. 04/008/14 vo výške 65 000 €. Splatnosť úveru je 20. 10. 2020. Mesačná splátka
úveru je vo výške 930 €. Do 31. 12. 2014 obec vyčerpala z poskytnutého úveru 34 800 € a v roku 2015
zostatok úveru 30 200 €.
Obec uzatvorila so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. Úverovú zmluvu, č. 242069-2015, na
základe ktorej banka poskytla obci úver v sume 60 000 €. Splatnosť úveru je 21. 8. 2025, mesačná splátka
úveru je 518 €.
Príjmy ZŠ s MŠ
Rozpočet 2015
príjmy v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2015

% plnenia

6 164,00

6 163,91

100,00

Príjmy školstva tvoria poplatky za školské zariadenia, za stravovanie, príjmy z dobropisov, granty:
- Poplatok za školy a školské zariadenie
3 260,10
- Poplatok za stravné
1 260,84
- Príjem z dobropisov – vyúčtovanie energií
585,72
- Grant Nadácia Spoločne pre región
1 057,25
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2. Rozbor výdavkov
Názov

Funkčná
klasifikácia

Schválený
rozpočet
85 927,00

Rozpočet
po zmenách
85 177,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
72 255,90

%
Plnenia
84,83

2 205,00

2 205,00

1 642,28

74,48

0,00

0,00

494,10

0,00

0111

Správa obce, poslanci

0112

Styk s bankou

0160

Voľby

0170

Transakcie verejného dlhu - úrok ŠFRB,
poplatky za úver
Dobrovoľný hasičský zbor

6 270,00

6 270,00

5 297,69

84,49

1 162,00

1 162,00

1 129,14

97,17

1 100,00

3 571,00

3 571,17

100,00

0443

Všeobecná pracovná oblasť – pracovníci
z úradu práce
Horné diely - posudok

0,00

0,00

0,00

0,00

0451

Miestne komunikácie - PHM

1 680,00

2 480,00

1 292,07

52,10

0510

Nakladanie s odpadom

11 550,00

15 397,00

15 223,51

98,87

0520

Ochrana životného prostredia rozbor odpad.
vôd
Príspevok stavebná úrad Svinná

55,00

115,00

115,20

100,17

945,00

945,00

871,58

92,23

1 680,00

1 738,00

348,40

20,05

0620

Rozvoj bývania -materiál, služby bytovky
č.315,318
Verejné priestranstvá, údržba, opravy

1 450,00

2 740,00

2 667,30

97,35

0630

Vodovod

3 675,00

7 387,00

5 568,22

75,38

0640

Verejné osvetlenie

5 355,00

5 355,00

3 947,13

73,71

0810

TJ - príspevok

4778,00

4 000,00

4 000,00

100,00

0820

Kultúra – KD údržba, ZPOZ

3 801,00

37 566,00

37 031,85

98,58

0830

Miestny rozhlas opravy, údržba

530,00

6 596,00

6 594,00

99,97

0840

2 145,00

2 965,00

2 094,46

70,64

0860

Cintorínske služby a údržba, čl. príspevky
organizáciám, kosenie
Knižnica

1 365,00

1 365,00

1 305,49

95,64

0950

Školenia

870,00

900,00

875,50

97,28

1020

Opatrovateľská služba, sociálne posudky

3 466,00

1 406,00

273,81

19,47

1070

Hmotná núdza

315,00

315,00

198,79

63,11

139 274,00

188 605,00

166 797,59

88,44

100 000,00

154 760,00

142 760,00

92,25

0320
0412

0560
0610

Spolu bežné výdavky
0111

Realizácia nových stavieb - MŠ

0111

Nákup osobných automobilov

6 200,00

6 200,00

0,00

0,00

0443

Horné diely - cesta III. etapa

5 400,00

12 400,00

12 332,75

99,46

0451

Nákup pozemkov

1 050,00

1050,00

0,00

0,00

112 650,00

174 410,00

155 092,75

88,92

40 000,00

38 970,00

11 160,00

28,64

16 455,00

17 485,00

17 485,16

100,00

56 455,00

56 455,00

28 645,16

50,74

Výdavky obec

308 379,00

419 470,00

350 535,50

83,57

Výdavky školstva

107 297,00

148 333,00

148 332,87

100,00

SPOLU VÝDAVKY

415,676,00

567 803,00

498 868,37

87,86

Spolu kapitálové výdavky
0170

Splátka úveru dlhodobého

Splácanie istiny Štátny
bývania
Spolu výdavky finančných operácií
0170

fond

rozvoja
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VÝDAVKY:
Rozpočet 2015
výdavky v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2015

% plnenia

567 803,00

498 868,37

87,86

Bežné výdavky:
Rozpočet 2015
Výdavky v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2015

% plnenia

188 605,00

166 797,59

88,44

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania
Schválený rozpočet 48 336,00 €, skutočné čerpanie 43 632,35 €. Uvedená položka zahŕňa mzdové
náklady na plat starostu obce, pracovníkov obecného úradu, hlavného kontrolóra, mzdy v rámci dotácií na
prenesený výkon štátnej správy.
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
Schválený rozpočet 18 583 €, skutočné čerpanie 15 317,93 €. Povinné zdravotné a sociálne poistenie v
rámci platov pracovníkov, dohôd mimo pracovný pomer.
630 – tovary a služby
Schválený rozpočet 107862 €, skutočné čerpanie 97 448,00 €. Položka zahŕňa výdavky cestovných
náhrad, energie, poštové a telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, telekomunikačnú techniku,
všeobecný materiál, náklady na papier, tlačivá, publikácie, palivá, údržbu zariadení a budov, posudky,
poistenie majetku, odmeny pracovníkov na dohody, poplatky súvisiace s nakladaním odpadu, kolkové
známky, uskutočnenú výmenu okien v kultúrnom dome, výmenu rozvodov miestneho rozhlasu.
Obec už 5 rokov vo svojom rozpočte plánuje opravu strechy obecného úradu, keďže zatekajú vnútorné
múry, opadáva brizolit. Oprava sa zatiaľ neuskutočnila.
640 – bežné transfery
Schválený rozpočet 5 480,00 €, skutočné čerpanie 5 083,62 €. Výdavky na dotácie na stavebný úrad,
dotácie pre TJ V. Hradná, členské príspevky do ZMOS, ZPOZ, Reg. vzdelávacieho centra.
650 – splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Schválený rozpočet 6 270,00 €, skutočné čerpanie 5 297,69 €. Výdavky na splátku úrokov z úveru ŠFRB.
Kapitálové výdavky:
Rozpočet 2015
kapitálové výdavky v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2015

% plnenia

174 410

155 092,75

88,92

710 – obstarávanie kapitálových aktív
Schválený rozpočet 174 410 €, skutočné čerpanie 155 092,75 €.
Výdavky na investičné akcie ako výstavba novej budovy materskej školy, komunikácia Horné diely.
Projekt
Realizácia nových stavieb - MŠ
Horné diely inžinierske siete - cesta
III. etapa
Nákup pozemkov
Nákup osobného automobilu

Schválený
rozpočet
154760

Skutočnosť

12000

12332,75

1 050

0

6200

0

142760
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Obec prostredníctvom obchodnej spoločnosti Hradište s.r.o. začala v apríli 2014 s výstavbou budovy
materskej škôlky. Financovanie výstavby je z vlastných zdrojov a poskytnutého terminovaného úveru vo
výške 65000 € z Prima banky a úveru zo ZRB vo výške 60000 €. V časti Horné diely sme pokračovali
s výstavbou miestnej komunikácie. Už druhý rok obec vo svojom rozpočte plánuje kúpu osobného
automobilu pre potreby obce. K 31. 12. 2015 sa preinvestovalo na výstavbe MŠ 261 248,31 €
fin.prostriedkov.
Dlhodobý majetok:
V roku 2015 nebola ukončená žiadna investičná akcia ani zakúpený dlhodobý majetok.
Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet
príjmy 2015 v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2015

% plnenia

56 455,00

28 645,16

50,74

800 - výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
Schválený rozpočet 56 455,00 €, skutočnosť 28 645,16 €.
Položka zahŕňa výdavky na splátku istiny voči ŠFRB a splátky istiny poskytnutých úverov.
Výdavky Základnej školy s materskou školou
Rozpočet 2015
Výdavky v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2015

148 333,00

148 332,87

% plnenia

100

V rozpočte výdavkov v oblasti školstva sú zahrnuté normatívne finančné príspevky, nenormatívne
finančné príspevky na vzdelávacie poukazy, na výchovu a vzdelávanie v materskej škole v rámci
preneseného výkonu, na asistenta učiteľa a na nákup učebníc.
Ďalej sú tu výdavky v rámci originálnych kompetencií - materská škola, školský klub, školská jedáleň.
Finančné prostriedky na prenesený výkon boli v plnej výške poukázané škole. Škola si presunula do roku
2016 finančné prostriedky z prenesených kompetencií vo výške 2 947,14 €.
Finančné prostriedky na kapitálové výdavky neboli škole pridelené.
Prehľad výdavkov Obce Veľká Hradná podľa zdroja krytia
Skutočnosť k 31. 12. 2015

Zdroj
krytia
111

Zo štátneho rozpočtu

4 737,82

41

Vlastné zdroje

119647,85

43

Zdroje z prdaja majetku

21704,86

45

Vlastné zdroje štátneho fondu

31449,78

46

Zdroje rezervného fondu

0

52

Bankové úvery bez štátnej záruky

90 200,00

11T1

Európsky sociálny fond

2 360,62

11T2

Európsky sociálny fond

416,57
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Funkčná klasifikácia Obec Veľká Hradná
0111

Výdavky verejnej správy - Obec

0112

Finančná a rozpočtová oblasť - poplatky banke, poplatky za úver, audit

0160

Voľby

0170

Transakcie verejného dlhu - splátky istiny

0320

Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný hasičský zbor

0412

Všeobecná pracovná oblasť – pracovníci z úradu práce

0443

Výstavba - Horné diely

0451

Cestná doprava - miestne komunikácie

0510

Nakladanie s odpadmi

0520

Nakladanie s odpadovými vodami

0560

Ochrana životného prostredia + spoločný stavebný úrad

0610

Bývanie a občianska vybavenosť - bytovky Horné diely

0620

Rozvoj obce - údržba verejných priestranstiev, pracovníci VPP

0630

Zásobovanie vodou – celoobecný vodovod

0640

Verejné osvetlenie

0810

Rekreačné a športové služby - TJ

0860

Kultúrne služby - Miestna knižnica

0820

Kultúrne služby - Kultúrny dom, ZPOZ

0830

Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas

0840

Náboženské a iné spoločenské služby- dom smútku, cintorín, členské príspevky

0950

Vzdelávanie - školenia pracovníkov

1020

Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba

1070

Sociálna pomoc občanom - hmotná núdza

3. Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia:
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Celkové príjmy obec a škola

558 314,01

Celkové výdavky obec a škola
Vylúčenie z príjmov finančné operácie

498 868,37
468 114,01

Vylúčenie z výdavkov finančné operácie

470 223,21

Výsledok hospodárenia obce

-

2 109,20

Obec Veľká Hradná skončila svoje rozpočtové hospodárenia za rok 2015 schodkom vo výške
2 109,20 Eur.
Bežný rozpočet:
Kapitálový rozpočet:
Finančné operácie:

príjmy: 374 494,01
príjmy: 93 620,00
príjmy: 90 200,00

výdavky: 315 130,46
výdavky: 155 092,75
výdavky: 28 645,16

výsledok: prebytok
výsledok: schodok
výsledok: prebytok

+59 363,55
-61 472,75
+61 554,84

Schodok rozpočtového hospodárenia bude vykrytý prebytkom finančných operácií:
prebytok finančný operácií
61554,84
schodok bežného a kapitálového rozpočtu
-2109,20
výsledok
59445,64
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Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 2 písm. b/ a c/ a § 10 ods. 3 písm.
a/ a b/ zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 31.12.2015 je
schodok v sume 2 109,20 €.
Výsledok finančných operácií k 31. 12. 2015 je prebytok v sume 61 554,84 €.
Schodok rozpočtu v sume 2 109,20 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. navrhujeme vysporiadať z finančných operácií.
Zostatok finančných operácií v sume 61 554,84 € navrhujeme použiť na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2 109,20 €
- tvorbu rezervného fondu v sume 59 445,64 €
Výsledkom hospodárenia na účtoch nákladov a výnosov za rok 2015 je podľa Výkazu ziskov a strát zisk
vo výške 92 538,77 € ako rozdiel výnosov účtovná tr. 6 a nákladov účtovná tr. 5.
O podrobnom plnení rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a podľa kódov zdrojov krytia
vypovedá výkaz FIN 1-12 k 31. 12. 2015, Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01.
Výsledok hospodárenia za rok 2015 podľa metodiky ESA 2010

Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010/*
(v eurách)
Číslo
riadku

Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)

Suma

1

PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)

558 296,01

2

v tom: daňové príjmy (100)

207 763,59

3

nedaňové príjmy (200)

142 112,85

4

granty a transfery (300)

118 219,57

5

príjmové finančné operácie (400, 500)

6

z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

7

90 200,00

prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

0,00
90 200,00

8

VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)

498 850,37

9

v tom: bežné výdavky (600)

315 112,46

10

kapitálové výdavky (700)

11

výdavkové finančné operácie (800)

12
13

155 092,75
28 645,16

Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)
Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných
operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)

59 445,64
-2 109,20

14

Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - )

0,00

15

Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - )

0,00

16

Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)

17

/

Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 ** (r.13+r.16)

0,00
-2 109,20

4. Prijaté a poskytnuté transfery
Obci boli v roku 2015 pridelené iba dotácie na bežné výdavky a dotácie na prenesený výkon štátnej
správy na obce. Všetky dotácie boli použité a zúčtované v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Vyúčtovania boli zaslané na
príslušné úrady. Dotácie zo ŠR neovplyvnili výsledok hospodárenia obce.
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P.č.

Poskytovateľ

1.
2.

Obvodný úrad ŽP
Krajský školský úrad TN

3.
4.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Krajský stavebný úrad
Obvodný úrad
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
Recyklačný fond
MF SR
ÚPSVaR
Enviromentálny fond
ÚPSVaR

Suma v €
poskytnutých fin.
prostriedkov
64,47
78 339,00

Suma v € skutočne
použitých fin.
prostriedkov
65,16
78 339,00

647,28
30,07
493,97
229,68
2777,18
89,00
3000,00
45,00
31 449,78
85,20

647,28
30,07
493,97
229,68
2777,18
89,00
3000,00
45,00
31 449,78
85,20

Účel
dotácia na životné prostredie
prenesené
kompetencie
úsek
školstva
dotácia stavebný úsek
dotácia doprava, komunikácie
dotácia voľby
dotácia register obyvateľov
dotácia aktivačná činnosť
dotácia na recyklačnú činnosť
dotácia na miestny rozhlas
dotácia na stravu hmot.núdza
dotácia z enviro. Fondu – okná KD
Dotácia dobrovoľnícka služba

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
ČERPANIE PRÍSPEVKOV A DOTÁCII Z ROZPOČTU OBCE

Poskytnuté fin. prostriedky v
€
4 000,00

V ROKU 2015:

1. TJ – na činnosť športu v obci
2. ZŠ s MŠ – dotácia na prevádzku MŠ, ŠJ, ŠKD – originálne kompetencie

69 760,00

3. ZŠ s MŠ – dotácia na prevádzku – prenesené kompetencie

78 339,00

4. Spoločný stavebný úrad Svinná

871,58

5. Príspevok Mikroregión, ZMOS, ZPOZ, RZMaO

212 ,04
153 182,62

Spolu

5. Tvorba a použitie fondov
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond účet 472

Suma v Eur

ZS k 1.1.2015

30,93

Prírastky - povinný prídel

211,69

Úbytky - stravovanie, regenerácia prac. sily

227,96

KZ k 31.12.2015

14,66

Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.. Rezervný fond sa nevedie na
samostatnom bankovom účte. O použití fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Rezervný fond
ZS k 1.1.2015
Použitie
KZ k 31.12.2015

Suma v Eur
29,27
0
29,27

6. Stav finančný prostriedkov na účte a v pokladni k 31. 12. 2015
Účty 221
Bankové účty
Fond opráv (cudzie prostriedky)
Sociálny fond (cudzie prostriedky)
Pokladňa

86 674,45
6 294,41
9,20
3268,74
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II. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015
Obec k 31. 12. 2015 eviduje tieto záväzky:
Rezervy - krátkodobé
Dlhodobé záväzky:
- ŠFRB
- záväzok zo sociálneho fondu

900,00 € rezerva na audit
428 889,73 €
14,66 €

Obec v r. 2009 dokončila výstavbu nájomných bytov v lokalite Horné Diely, na základe Zmluvy č.
309/392/2007 so ŠFRB fond poskytol podporu z prostriedkov fondu vo forme úveru v objeme 568 213,50
€ (17 118 000,00 Sk) pri základnej úrokovej sadzbe 1% pri dobe splatnosti 30 rokov. Celý dlh bude
obcou splatený 15. 8. 2037. Zostatok úveru ŠFRB k 31. 12. 201 je 428 889,73 €.
Krátkodobé záväzky:
- fond opráv bytové domy
- zamestnanci a iné záväzky
- sociálne, zdravotné poistenie, priame dane

6294,41 €
2675,94 €
1205,18 €

Bankové úvery a výpomoci:
Obec uzatvorila dňa 21. 10. 2014 s Prima banka Slovensko, a. s. Zmluvu o terminovanom úvere č.
04/008/14. Banka poskytla na základe tejto zmluvy obci úver vo výške 65 000 €. V roku 2015 obec
dočerpala 30 200 € z poskytnutého úveru. Splatnosť úveru je 20.10.2020. Výška mesačnej splátky úveru
je 930 Eur.
Slovenská záručná banka a.s. na základe Zmluvy č. 242069 – 2015 zo dňa 2. 10. 2015 poskytla obci na
výstavbu školskej budovy úver vo výške 60 000 €, splatnosť 21. 8. 2025. Úver bol vyčerpaný k 31. 12.
2015. Výška mesačnej splátky je 518 Eur.
Prostriedky z úverov boli použité na výstavbu školskej budovy.
-

bankové úvery a výpomoci

113 840,00 €

III. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií obce a obchodných spoločností
Obec nemá k 31. 12. 2015 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.
Obec má v zakladateľskej pôsobnosti obchodnú spoločnosť:
Hradište s.r.o. Veľká Hradná č. 42, ktorá je samostatný právny subjekt.
IV. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií obce
Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu: Základná škola s materskou školou Veľká Hradná ako
samostatný právny subjekt.
V. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015
V záujme jednotného postupu účtovania v účtovných jednotkách – obciach a na zistenie údajov, bolo
vydané Ministerstvom financií SR opatrenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovnej osnove pre obce. Týmto opatrením prešli obce na plné účtovanie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov za účtovné obdobie v podvojnom účtovníctve. Preto v bilancii aktív
a pasív sa uvádza všetok majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov. Informácie za účtovné obdobie
na strane aktív sa vykazujú v členení na brutto, korekciu a netto, pretože dlhodobý majetok sa odpisuje
a v korekcii sa uvádzajú oprávky k dlhodobému majetku.
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Ročný prehľad aktív a pasív obce k 31. 12. 2015
AKTÍVA - v eurách
Druh majetku
Hmotný investičný majetok
z toho:
- budovy a stavby
- stroje a zariadenia
- dopr. prostriedky
- ostatný dlhodobý majetok
- DHIM
- pozemky
- nedokon. inv.
(projekty MŠ)

stav k 31. 12. 2015
2 088 532,74
1 653 564,99
33 087,00
44 250,00
0
0
43 014,22
314 616,53

Pohľadávky:
- z toho pohľadávky z ned. príjmov
zamestnanci
z daňových príjmov
ostatné pohľadávky

958,47
595,43
37,90
39,14
286,00

Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy
Dlhodobý finančný majetok

9,04
5 000,00

Finančný majetok
z toho:
- pokladňa
3 268,74
- ceniny: jedálne kupóny, známky 191,57
- banka
86 674,45
Náklady budúcich období
Spolu aktíva

90 134,76

1 002,45
2 185 637,46

PASÍVA - v eurách
Nevyspor. výsledok hospodár. z min. obdobia
(účty 964,965,917,933 do r.2008 -prechod na akruálne účtovníctvo)
Výsledok hospodárenia z bež. obdobia
Rezervy

Bankové úvery
Výnosy budúcich období
Spolu pasíva

92 538,77
900,00

Zúčtovanie medzi subjektami verej.správy
Dlhodobé záväzky
z toho:
– sociálny fond účet 472
- ŠFRB zostatok istiny
Krátkodobé záväzky
z toho
- záväzky voči zamestn.
- ostatné voči zamestn.
- záväzky voči soc. zabezp.
- záväzky daňové
- fond opráv
- iné záväzky

749 164,07

2 9360,74
428 904,39

14,66
428 889,73
10 175,53
865,98
111,00
1 162,93
42,25
6 294,41
1 698,96
113 840,00
787 183,96
2 185 637,46
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VI. Údaje o nákladoch a výnosoch
Obec:

501 Materiál

Spolu
31.12.2015
8746,47

502 Energie

8 680,95

NÁKLADY

€

511 Opravy, udržiavanie

39 189,27

VÝNOSY €
602 Tržby za služby - voda, rozhlas
632 Daňové výnosy

Spolu
31.12.2015
15 046,40
196 739,99

512 Cestovné

810,65

633 Výnosy z poplatkov

12 854,09

513 Náklady na reprezentáciu

103,68

641 Tržba z predaja majetku pozemky
644 Pokuty, penále

93 620,00

648 Výnosy z činnosti -nájom

23 794,79

518 Služby

24 659,56

521 Mzdové náklady

43 427,35

524 Sociálna náklady

14 199,40

527 Náklady na soc. fond

2 110,51

538 Dane a poplatky

2 022,39

541 Predaný majetok - pozemky

2 175,33

548 Prevádzkové náklady

3 423,07

551 Odpisy

662 Úroky

800,00
8,99

69. Výnosy z transferov

114 438,63

Spolu

457 393,19

131 855,17

553 Ostatné rezervy - dovolenka,
odchodné, odstupné
562 Úroky
568 Ostatné finančné náklady

900,00
5 297,69
807,34

58 . Náklady na transfery - dotácie
Spolu

653 Zúčtovanie rezerv

0,37

76 444,01
364 852,84

Výsledok hospodárenia na účty nákladov a výnosov:
Výsledok hospodárenia

Náklady spolu
Výnosy spolu
Splatná daň z príjmu
Výsledok hospodárenia

Spolu
31.12.2015

364 852,84
457 393,19
1,58
92 538,77
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Rozpočtová organizácia:

501 Materiál

Spolu
31.12.2015
35 928,84

502 Energie

10 491,63

NÁKLADY

€

511 Opravy, udržiavanie

646,24

512 Cestovné

157,92

513 Náklady na reprezentáciu
518 Služby

0,00
2 142,60

521 Mzdové náklady

82 581,48

524 Sociálna náklady

27 217,65

527 Náklady na soc. fond

1 648,49

602 Tržby za služby - voda,
rozhlas
632 Daňové výnosy

0,00

641 Tržba z predaja majetku pozemky
644 Pokuty, penále

0,00

648 Výnosy z prevádzkovej
činnosti
653 Zúčtovanie rezerv

585,72

541 Predaný majetok - pozemky

0,00

548 Prevádzkové náklady

0,00

551 Odpisy

0,00

687 Výnosy mimo verejnej
správy
691 Výnosy z BT z rozpočtu
obce
693 Výnosy z BT ŠR

553 Ostatné rezervy - dovolenka,
odchodné, odstupné
562 Úroky

000

Spolu

58 . Náklady na transfery dotácie
Spolu

0,00

0,00

662 Úroky

0,00

568 Ostatné finančné náklady

0,00

633 Výnosy z poplatkov

538 Dane a poplatky

0,00

Spolu
31.12.2015
17 622,49

VÝNOSY €

0,00
1 057,25
72 442,01
75 391,86
167 099,33

Výsledok hospodárenia na účtoch nákladov a výnosov:

310,43
6 163,19
167 289,19

Výsledok hospodárenia ZŠ s
MŠ
Náklady spolu

Spolu
31.12.2015

Výnosy spolu

167 289,19
167 099,33

Splatná daň z príjmu
Výsledok hospodárenia

0,00
-

189,86

Obchodná spoločnosť:
NÁKLADY

€

501 Materiál

Spolu
31.12.2015
76 395,71

VÝNOSY €
602 Tržby z predaja služieb

518 Služby

33 272,89

632 Daňové výnosy

521 Mzdové náklady

17 821,05

633 Výnosy z poplatkov

524 Sociálna náklady

3 527,77

541 Predaný majetok - pozemky
545 Ostatné pokuty a penále

60,00

641 Tržba z predaja majetku pozemky
644 Pokuty, penále
648 Výnosy z činnosti -nájom

548 Prevádzkové náklady

653 Zúčtovanie rezerv

551 Odpisy

662 Úroky

562 Úroky

691 úroky

568 Ostatné finančné náklady
591 Splatná daň z príjmov bež.
čin.
Spolu

71,24

Spolu
31.12.2015
118 966,67

Spolu

0,80
118 967,47

Výsledok hospodárenia na účtoch nákladov a výnosov:
131 148,66

Výsledok hospodárenia Hradište
s.r.o.
Náklady spolu
Výnosy spolu
Splatná daň z príjmu
Výsledok hospodárenia

Spolu
31.12.2015
131 148,66
118 967,47
960,08
-13 141,27
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VII. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
Obec poskytuje dotácie v súlade s VZN č. 3/2009 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
Obce Veľká Hradná právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Prehľad o poskytnutých dotáciách tvorí nasledovnú tabuľku:
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v r. 2015 (€)

TJ Veľká Hradná príspevok
na bežné výdavky
„Podpora činnosti futbalu
Veľká Hradná“

Suma použitých
prostriedkov v r. 2015 (€)

4000

ČERPANIE PRÍSPEVKOV A DOTÁCII Z ROZPOČTU OBCE

Rozdiel (€)

0

4000

Poskytnuté fin. prostriedky v
€
4 000,00

V ROKU 2015:

1. TJ – na činnosť športu v obci
2. ZŠ s MŠ – dotácia na prevádzku MŠ, ŠJ, ŠKD – originálne kompetencie

69 760,00

3. ZŠ s MŠ – dotácia na prevádzku – prenesené kompetencie

78 339,00

4. Spoločný stavebný úrad Svinná

871,58

5. Príspevok Mikroregión, ZMOS, RZMOSP, ZPOZ

212,04
153 182,62

Spolu

VIII. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
Obci boli v roku 2015 pridelené dotácie na bežné výdavky. Všetky dotácie zo štátneho rozpočtu boli
použité a zúčtované v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších predpisov. Vyúčtovania boli zaslané na príslušné úrady. Dotácie zo ŠR neovplyvnili
výsledok hospodárenia obce. Na každú dotáciu, ktorou boli predelené finančné prostriedky na bežné
výdavky, boli vyhotovené výsledovky, ktoré preukazujú túto skutočnosť.
P.č.

Poskytovateľ

1.
2.

Obvodný úrad ŽP
Krajský školský úrad TN

3.
4.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Krajský stavebný úrad
Obvodný úrad
MV SR
MV SR
ÚPSVaR
Recyklačný fond
MF SR
ÚPSVaR
Enviromentálny fond
ÚPSVaR

Suma v €
poskytnutých fin.
prostriedkov
64,47
78 339,00

Suma v € skutočne
použitých fin.
prostriedkov
65,16
78 339,00

647,28
30,07
493,97
229,68
2777,18
89,00
3000,00
45,00
31 449,78
85,20

647,28
30,07
493,97
229,68
2777,18
89,00
3000,00
45,00
31 449,78
85,20

Účel
dotácia na životné prostredie
prenesené
kompetencie
úsek
školstva
dotácia stavebný úsek
dotácia doprava, komunikácie
dotácia voľby
dotácia register obyvateľov
dotácia aktivačná činnosť
dotácia na recyklačnú činnosť
dotácia na miestny rozhlas
dotácia na stravu hmot.núdza
dotácia z enviro. Fondu – okná KD
Dotácia dobrovoľnícka služba
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IX. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
Obec Veľká Hradná v roku 2015 neposkytla žiadne záruky.
X. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Obec Veľká Hradná v roku 2015 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

XI. UZNESENIA
Uznesenie č. 11/2016:
A:
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Hradnej, Výročnú správu a Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie obce za rok 2015 jednomyseľne schvaľuje "bez výhrad."
B:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Veľká
Hradná za rok 2015.
Uznesenie č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na vysporiadanie schodku
hospodárenia za rok 2015 vo výške 2 109,20 € a na tvorbu rezervného fondu v sume 59 445,64 €.
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VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE VEĽKÁ HRADNÁ ZA ROK 2015
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
pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1329.
1. Úvod
Hospodárenie obce s finančnými prostriedkami skončilo kladnými výsledkami.
Rok 2015 priniesol viacero pozitívnych zmien v mnohých oblastiach, pričom je potrebné spomenúť
pokračovanie vo výstavbe budovy materskej školy so základnou školou, výstavba cesty III.etapa Horné
diely, výmena okien v kultúrnom dome, oprava rozvodov miestneho rozhlasu.
2. Výročná správa
Výročná správa je vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. Výročná správa obsahuje všetky
predpísané náležitosti.
3. Základné údaje
Názov: Veľká Hradná
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Právna forma: právnická osoba zriadená Zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov
Sídlo: Veľká Hradná č. 42, 913 24 Veľká Hradná
IČO: 00312134
DIČ: 2021080094
Hlavná činnosť: územná samospráva - starostlivosť o všestranný rozvoj obce a o potreby obyvateľov
obce.
Starosta obce : Anna Petríková je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce
Zástupca starostu obce : Milan Ježík
Obecné zastupiteľstvo : zastupiteľský zbor, ktorý rozhoduje o základných otázkach života v obci v
zmysle § 11 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, má 7 poslancov.
Zoznam členov obecného zastupiteľstva, ktorí boli za poslancov obecného zastupiteľstva zvolení
voľbách do samosprávy obcí dňa 15.11.2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vo

Hana Beňová
Ing. Vladimír Guňovský
Milan Ježík
Ing. Pavol Ježík
Ing. Stanislav Kašička
Jozef Kyjac
Rastislav Masár
Počet obyvateľov rok 2015 :
Stav k 1. 1. 2015
narodené deti
prisťahovaní
zomrelí
odsťahovaní
Spolu k 31. 12. 2015
z toho ženy
muži

691
6
21
12
5
701
354
347

18

4. Symboly obce:
Erb obce: erb je zaevidovaný do Heraldického registra SR dňa 17. 11. 1995 v tejto
podobe:
„V zelenom štíte pred strieborným bezlistým stromom zlatá, vľavo otočená späť
hľadiaca laň."

Vlajka obce: pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, zelenej,
bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce – pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VEĽKÁ
HRADNÁ. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, ako udelenie čestného
občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
Logo obce – Obec Veľká Hradná nemá logo.
5. Geografické údaje
Obec Veľká Hradná leží v severnom výbežku sprašovej Nitrianskej pahorkatiny v blízkosti
Považského Inovca na hornom toku Hradnianskeho potoka. Katastrálny výmer 1188 ha, z toho:
poľnohospodárska pôda 650 ha, lesná 90 ha, ostatné plochy 448 ha.
V strede obce je nadmorská výška 290 metrov, v chotári od 251 do 767 metrov.
Zaujímavou časťou veľkohradnianskeho chotára je Železník.
Súčasťou Veľkej Hradnej je osada Patrovec. V tejto časti sa nachádza kaštieľ grófa Palavicini. V
súčasnej dobe je v správe TSK.
6. Výchova a vzdelávanie:
Výchovu a vzdelávanie detí v obcí poskytuje Základná škola s materskou školou Veľká Hradná.
Školský rok 2014 – 2015 (obdobie od 1.9.2015 do 31.8.2015)
1.
2.
3.
4.

ročník: 13
ročník: 11
ročník: 3
ročník: 5
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ŠK: 32 žiakov
Od 1. 9. 2015 vzhľadom na zvýšený počet detí v školskom klube sa klub rozdelil na dve oddelenia.
V prvom oddelení zostala pani Silvia Detková, druhé oddelenie a rannú družinu zabezpečovala pani Bc.
Gabriela Petríková
Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy:
Škola sa nachádza v malej, prízemnej budove. Máme 2 triedy na vyučovanie, počítačovú učebňu, učebňu
anglického jazyka. Triedy v popoludňajších hodinách využíva školský klub a vyučuje sa tu anglický jazyk
a náboženstvo. Počítačová učebňa, ktorú sme prerobili zo školského klubu, slúži aj na počítačový krúžok.
Naša škola je veľmi dobre vybavená počítačmi, notebookmi, dataprojektormi, CD a DVD prehrávačmi
a množstvom programov na vyučovanie. Škola vlastní tri interaktívne tabule, ktoré sa využívajú pri
vyučovaní.
Nemáme vlastnú telocvičňu, preto hodiny telesnej výchovy robíme v triede. V prípade priaznivého
počasia využívame školský dvor, miestne futbalové ihrisko a okolitú prírodu. Hodiny TEV zameriavame
cez zimu na sánkovanie / vonku/ , na nácvik tancov – folklóru / v triede/.Na jar a v lete trénujeme tieto
športy: futbal, vybíjanú a tieto ľahkoatletické disciplíny : behy, skoky do diaľky, hod kriketovou
loptičkou...
Koncepčný zámer rozvoja školy:
Škola si určila ako hlavný cieľ vytváranie vhodných podmienok pre tvorivú prácu a dobrú atmosféru,
akceptovať osobnosť učiteľa, jeho tvorivosť, slobodu pri výbere tvorivých metód a foriem práce pri
súčasnom využívaní osobnej zodpovednosti za kvalitu výchovno – vyučovacieho procesu, pri plnení
platných učebných osnov, štandardov a ŠkVP. Našim cieľom nie je konzumný spôsob života, ale klásť
dôraz na zdravý životný štýl, presadzovať zásady environmentálnej výchovy tak, aby boli v súlade
s konaním zamestnancov školy i žiakov. Škola má dobre pôsobiť nielen vo vnútri ale i navonok. Naďalej
si udržať dobré meno.
Tento cieľ sme splnili a budeme v jeho plnení naďalej pokračovať.
Úspechy školy:
Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky nielen na pôde našej školy, ale i po odchode do
spádovej školy na ZŠ Svinná , ale i do osemročných gymnázií. Žiaci sa aktívne zapájajú do rôznych
súťaží a dôstojne reprezentujú našu školu nielen počas 4 – ročnej dochádzky k nám, ale i po odchode do
inej školy na druhý stupeň.
Školský klub
počet detí – 32 od 1.1.2015 do 31.8.2015
30 od 1.9.2015 do 31.12.2015
oddelenie – 1
vychovávateľka – Silvia Detková, Eva Lukšová – od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015
Silvia Detková, Bc. Gabriela Petríková – od 1. 9. 2015
prevádzka – od 11,30 hod. do 15,30 hod.
Školský klub bol v prevádzke takmer celý rok okrem dní pracovného voľna, pracovného pokoja
a štátnych sviatkov. Riadil sa režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠK.
 V oblasti rekreačných činností robili vychádzky a hrali sa na školskom dvore. Vzhľadom na
zdravý telesný rozvoj je našou snahou poskytnúť deťom čo najviac možností venovať sa
športovým a pohybovým aktivitám.
 V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti precvičovali a opakovali učivo formou
didaktických hier, využívali i IKT.
 V školskom klube sa venovala pozornosť i spoločenskej, dopravnej, pracovnej, výtvarnej,
hudobnej a hudobno-pohybovej výchove.
 Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti bolo aj stravovanie detí v školskej jedálni, kde sa učili
správnemu stolovaniu i spoločenskému správaniu.
 Žiakom bola k dispozícii i školská a obecná knižnica.
 Športová – pohybové hry, kolektívne športové hry, loptové hry, relaxačné a kondičné cvičenia,
gymnastika, atletika.
 Činnosť ŠK je úzko spätá a prepojená s činnosťou školy – spoločne sa pracuje na projektoch vo
všetkých ročníkoch.
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Materská škola
Materská škola vo Veľkej Hradnej postupovala vo výchovno-vzdelávacej činnosti podľa Štátneho
vzdelávacieho programu – predprimárne vzdelávanie.
V období od 1. 1.1 2015 do 31. 8. 2015 bolo v MŠ zapísaných 29 detí.
Pracovali tu dve kvalifikované učiteľky a jedna nekvalifikovaná:
- Miriam Lobotková, zástupkyňa pre MŠ
- Mgr. Martina Tretinárová
- Eva Lukšová
V období od 1.1.2015 do 31.12.2015 bolo v materskej škole zapísaných 34 detí.
Pracovali tu dve kvalifikované a jedna nekvalifikovaná učiteľka.
- Miriam Lobotková, zástupkyňa pre MŠ
- Mgr. Martina Tretinárová
- Gabriela Kolíková
Ciele materskej školy na príslušný rok boli nasledovné:
 Dôsledne dodržiavať zásady psychohygieny.
Pohybové a relaxačné cvičenia sa realizovali ráno pred desiatou, príp. 30 min. po nej s primeraným
dávkovaním cvikov, postupným precvičovaním všetkých svalových skupín od hlavy po päty. K tomuto
cieľu sme zostavili súbor cvičení pre jednotlivé vekové skupiny. Deti 4 – 6 ročné v prípade priaznivého
počasia cvičili vonku.
 Pri plánovaní cieľov z učebných osnov ŠkVP mať na zreteli rôzne výchovno-vzdelávacie potreby
detí, rozvíjať u detí hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti .
Pri plánovaní špecifický cieľ sme formulovali tak, aby sme mali na zreteli čo dieťa zvláda a čo dieťa
môže zvládnuť, činnosti, materiálne i didaktické prostriedky, spôsob realizácie sa vyberal v súlade so
špecifickým cieľom, využívali sme problémové učenie, podporovali u detí vzájomné hodnotenie
a sebahodnotenie.
Pri utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií detí predškolského veku sme využívali stratégie VVČ
prepojené so životom. /vychádzky, exkurzie, bádanie, pozorovanie.../
Veľmi dobré výsledky sú v adaptácii detí na nové prostredie, pri získavaní kompetencií v oblasti
kognitívnej, pri ktorej môžeme využívať blízkosť prírody, realizácia vyššie uvedených projektov.
Nedostatok v súčasnosti vidíme najmä v oblasti sociálno-emocionálnej pri nepozornosti, nesústredenosti
detí. V budúcnosti bude potrebné u detí zdokonaľovať počúvanie a pozornosť.
Školská jedáleň
počet stravníkov – 75 stravníkov
zamestnanci - 1 kuchárka – celý úväzok
- 1 prevádzková pracovníčka na 6 hodín denne
- 1 vedúca školskej jedálne – DVP 2 hod. / denne
Strava sa vydáva v budove materskej školy – v školskej jedálni.
Stravníci:

Základná škola
Materská škola
Dospelí (zamestnanci)
Cudzí stravníci

-

27 žiakov
34 detí
11 stravníkov
3 stravník
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7. Zdravotníctvo:
Zdravotnú starostlivosť v obci zabezpečuje Zdravotné stredisko Svinná. V ZS Svinná ordinuje
obvodný lekár, detský lekár, stomatológ, ženský lekár.
V areáli zdravotného strediska sa nachádza lekáreň.
8. Obchodná spoločnosť:
Obec založila obchodnú spoločnosť Hradište s.r.o. Veľká Hradná 42, deň vzniku 13. februára 2014,
Zapísaná na Okr. súde Trenčín, odd. Sro, vl.č.30133/R. Spoločnosť bola založená za účelom výstavby
školskej budovy. Medzi jej hlavnú podnikateľskú činnosť patrí: prípravné práce k realizácií stavby,
dokončovacie stavebné práce pri realizácií, uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
9. Záver
Hospodárenie obce s finančnými prostriedkami v roku 2015 skončilo schodkom rozpočtového
hospodárenia. Všetky činnosti realizovala obec na základe schváleného rozpočtu obce v materskej
jednotke, ale aj prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie.
Obec si plnila úlohy v protipožiarnej ochrane, zabezpečovala chod verejného osvetlenia, riešila a
odstraňovala nepovolené skládky odpadu, v auguste 2015 na základe dlhotrvajúceho sucha a poklesu
vody vo vodojeme o 1,5m bol vyhlásený regulačný stupeň č. 1, v dome smútku sme vymenili podlahu,
opravovali sa poškodené balkóny na bytoch v bytových domoch č. 315, 318, vymenili sa okná na budove
kultúrneho domu.
V rámci odpadového hospodárstva zabezpečovala obec zber a vývoz komunálneho odpadu,
separovaného odpadu prostredníctvom firmy Borina Ekos, s. r.o. Marius Pedersen Trenčín. Okrem toho
obec zabezpečuje odvoz nebezpečného odpadu, elektroodpadu, skla, plastov, zbiera sa použitý kuchynský
olej, na staré handry je pristavený kontajner, a pod.
Obec zabezpečovala údržbu a opravy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecných budov,
areálu školy a škôlky, cintorína, vodovodu.
V tomto roku sme pokračovali vo výstavbe miestnej komunikácie na III. etape v časti Horné Diely, vo
výstavbe novej budovy pre školstvo,
V oblasti vzdelávania zabezpečovala obec základné vzdelanie prostredníctvom základnej školy
s materskou školou. Základná škola bola financovaná v celom rozsahu v rámci preneseného výkonu
štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty boli financované v rámci originálneho výkonu
samosprávy.
Obec podporovala organizovanie športových a kultúrnych akcií. Podstatnú časť športových aktivít
obec podporovala prostredníctvom priamej finančnej podpory športového klubu.
Kultúrne aktivity: obec spravuje miestnu knižnicu, každoročne v mesiaci máj organizuje oslavy Dňa
matiek, v júni organizujeme Deň detí v spolupráci s DHZ, v októbri posedenie starších občanov pri
príležitosti Mesiaca úcty starších, v decembri rozdávanie mikulášskych balíčkov.
Plánované investície:
Prioritnou investíciou obce pre roky 2014 – 2016 je dokončenie výstavby školskej budovy.
Ďalej je potrebná oprava strechy obecného úradu, dokončenie komunikácie na III. etape Horných dielov,
vytvorenie oddychových zón pre občanov, námestia, spojovacej komunikácie s časťou Patrovec,
rozšírenie vodovodu v časti Patrovec.

Anna Petríková, v.r.
starostka Obce Veľká Hradná
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