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ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE VEĽKÁ HRADNÁ ZA ROK 2017
__________________________________________________________________________________

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 23. mája 2018

Bc. 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 2017.
Obec v roku 2017 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 2017 bol zostavený ako prebytkový vo výške 53 203,00 Eur.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 1 403,00 Eur a kapitálový rozpočet bol zostavený
ako prebytkový vo výške 51 800,00 Eur.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30. 11. 2016, Uznesenie č. 31/2016.
Bol zmenený nasledovne:
- Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 19.4.2017, Uznesenie č. 9/2017
- Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 19.4.2017, Uznesenie č. 9/2017
- Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 21.6.2017, Uznesenie č. 19/2017
- Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 20.9.2017, Uznesenie č. 25/2017
- Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 20.9.2017, Uznesenie č. 25/2017
- Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 7.12.2017, Uznesenie č. 37/2017
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)

132

223001 Príjmy z recyklačného fondu

41

312001 Prijaté bežné transfery zo ŠR okrem preneseného výkonu

41

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

41
41
41

121003 Daň z bytov

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

223001 Poplatky a platby za predaj služieb, za vodu

41
41

Schválený rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť k
31.12.2017

54 900,00

92 163,00

92 163,77

3 600,00

7 440,00

7 430,00

500,00

1 080,00

1 079,04

0,00

110,00

109,00

21 000,00

21 000,00

0,00

210 000,00

227 916,00

227 915,70

121001 Daň z pozemkov

8 600,00

8 600,00

8 521,28

121002 Daň zo stavieb

3 570,00

3 700,00

3 697,85

58,00

58,00

49,46

522,00

522,00

504,00

242 Úroky z tuzemských vkladov
292012 Príjmy z dobropisov

Spolu bežné príjmy

60,00

60,00

0,00

11 818,00

13 198,00

13 197,00

300,00

390,00

388,23

22 700,00

23 580,00

23 580,16

1 000,00

1 470,00

1 433,50

15 000,00

19 820,00

16 447,50

55,00

371,00

371,47

0,00

1 000,00

1 081,34

353 683,00

422 578,00

397 969,30
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233001 Z predaja pozemkov

65 000,00

65 000,00

46 000,00

111

322001 Zo štátneho rozpočtu

160 000,00

160 000,00

0,00

3

225 000,00

Spolu kapitálové príjmy

225 000,00

46 000,00

46

454001 Z rezervného fondu obce

0,00

5 675,00

5 674,24

52

513002 Príjem úveru dlhodobého

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

25 675,00

5 674,24

598 683,00

673 253,00

449 643,54

5 500,00

9 884,00

9 877,78

604 183,00

683 137,00

459 521,32

Spolu finančné operácie
Príjmy spolu obec
Vlastné príjmy školy
SPOLU PRÍJMY Obec a škola

PRÍJMY:
Plnenie v percentách sa posudzovalo vo vzťahu skutočnosť ku dňu 31. 12. 2017 a schválený rozpočet po
poslednej zmene na rok 2017.
Schválený rozpočet 2017
po poslednej zmene
Celkové príjmy v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2017

% plnenia

697 937,00

474 318,00

67,96

Bežné príjmy za rok 2017:
Schválený rozpočet 2017
po poslednej zmene
Bežné príjmy v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2017

% plnenia

422 578,00

397 969,30

94,18

Daňové príjmy:
Rozpočet
Daňové príjmy v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2017

% plnenia

254 054,00

253 885,29

99,93

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
V roku 2017 bol poukázaný obci podiel výnosu dane vo výške 227 915,70 € čo je oproti r. 2016
o 12 246,48 € viac, nárast o 5,68 %.
b) Daň z nehnuteľností
Skutočný príjem dani z nehnuteľnosti bol vo výške 12 268,59 € oproti r. 2016 je to viac o 258,93 €. Obec
eviduje nedoplatok na dani z nehnuteľnosti vo výške 105,43 €.
c) Daň za psa
Daň za psa za r. 2017 predstavuje čiastku 504,00 €, oproti r. 2016 je to pokles o 18,00 €. Obec neeviduje
nedoplatok na dani za psa vo výške 6,00 €.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň pre rok 2017 bola rozpočtovaná vo výške 60,00 €, skutočnosť 0.
Jedná sa o verejné priestranstvá, ktoré môžu využívať občania podľa VZN o miestnych daniach
a poplatkoch na dočasné uloženie stavebného a iného materiálu.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Skutočný príjem za rok 2017 bol 13 197,00 €. Oproti r. 2016 je to nárast o 4,00 €. Obec eviduje
nedoplatok na poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad vo výške 323,00 €.
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Nedaňové príjmy:
Rozpočet 2017
nedaňové príjmy v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2017

% plnenia

46 631,00

43 302,20

92,86

a) Príjmy z vlastníctva majetku – prenájom
Príjmy z nájmu hrobových miest, z nájmu z kaderníctva (v budove č. 210) a nájom obecných bytov.
Príjem z prenajatých pozemkov – Urbárske spoločenstvo, SPP a PD Veľká Hradná vo výške 371,63 €.
Nájom bytov v bytovom dome č. 315 a 318 vo výške 22 995,42 €. Obec eviduje nedoplatok na nájomnom
vo výške 143,00 €.
Oproti r. 2016 ide o pokles nedaňových príjmov o 1 232,76 Eur. Pokles bol spôsobený znížením príjmu
z recyklačného fondu o 1 100,00 €, prestala sa prenajímať miestnosť pre SAD v budove starej MŠ, nebol
žiadny príjem z prenájmu tenisového kurtu.
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. 2017 bolo vo výške 17 881,00 €, čo je oproti r. 2016 pokles o 791,21 €. Pokles bol
spôsobený nižším príjmom za sálu kultúrneho domu, vyhlásenie rozhlasom. Obec eviduje k 31. 12. 2016
nedoplatky za odber vody vo výške 171,86 €.
c) Úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy
Úroky z vkladov boli v r. 2017 371,47 €, v r. 2016 boli vo výške 128,32 €.

Granty a transfery:
Rozpočet granty, transfery v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2017

% plnenia

100 683,00

100 672,81

99,98

Dotácie na prenesený výkon samosprávy na úseku školstva, životného prostredia, dopravy a komunikácií,
registra obyvateľov, stavebnú činnosť, voľby predstavovali v r. 2017 skutočnú čiastku vo výške
100 672,81 €. 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 2017 v €
Kapitálový príjem

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2017

% plnenia

225 000,00

46 000,00

20,45

Príjem z predaja pozemkov na výstavbu rodinného domu bol v r. 2017 vo výške 46 000,00 €, čo je oproti
r. 2016 zníženie o 60 091,00 €. V roku 2016 bolo predaných 5 stavebných pozemkov v časti Horné diely.
V roku 2017 bolo predaných 6 stavebných pozemkov, predajná cena bola v roku 2017 uhradená za dva
pozemky. Ostatné boli uhradené až v roku 2018.
Finančné operácie príjmy:
Schválený rozpočet 2017
Finančné operácie v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2017

% plnenia

25 675,00

5 674,24

22,10
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V rozpočte na rok 2017 bolo schválených 20 tis. € ako príjem dlhodobého úveru, ktorý nebol prijatý.
Skutočnosť k 31. 12. 2017 tvorilo čerpanie z rezervného fondu na budovanie detského ihriska pri
materskej škole vo výške 3 003,78 € a oprava havarijného stavu cesty na Horných dieloch vo výške
2 670,46 €.
Príjmy ZŠ s MŠ:
Schválený rozpočet po
poslednej zmene 2017 v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2017

% plnenia

9 884,00

9 877,78

99,93

Príjmy školstva tvoria poplatky za školské zariadenia, za stravovanie, príjem z dobropisov, dary a granty:
Príjmy
Zdroj

Polož
ka

Podpo
ložka

a

b

c

72j

223

002

72j

223

003

Poplatky a platby za stravné

131G

292

017

Príjmy z vratiek

72j

292

012

Príjmy z dobropisov

72a
311
Úhrn

Názov
d
Poplatky za školy a školské
zariadenia

Tuzemské bežné granty

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť k
31. 12. 2017

1

2

3

3 400,00

3 708,00

3 706,30

1 300,00

1 670,00

1 667,52

0,00 €

1 410,00

1 407,21

0,00

945,00

945,53

800,00
5 500,00

2 151,00
9 884,00

2 151,22
9 877,78

2. Rozbor výdavkov
Funkčná
klasifikácia

Názov

Schválený
rozpočet
125 500,00

Rozpočet
po zmenách
126 975,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
61 496,43

%
Plnenia
48,43

2 205,00

1 300,00

360,50

27,73

0,00

555,00

540,54

97,39

0111

Správa obce, poslanci

0112

Styk s bankou

0160

Voľby

0170

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

7 500,00

7 500,00

5 633,63

75,11

3 000,00

5 160,00

4 926,08

95,47

5 000,00

10 182,00

9 993,82

98,15

0451

Všeobecná pracovná oblasť – pracovníci
z úradu práce
Miestne komunikácie – PHM

2 200,00

8 570,00

4 953,95

57,80

0510

Nakladanie s odpadom

15 700,00

19 724,00

19 012,41

96,39

0520

Ochrana životného prostredia rozbor odpad.
vôd
Príspevok stavebná úrad Svinná

200,00

330,00

325,66

98,68

1 250,00

2 238,00

2 230,21

99,65

1 000,00

7 330,00

5 545,70

75,66

17 400,00

20 185,00

5 653,33

28,00

0320
0412

0560
0610
0620

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

0630

Vodovod

5 925,00

12 025,00

10 273,65

85,43

0640

Verejné osvetlenie

5 250,00

5 250,00

3 221,49

61,36

0810

TJ - príspevok

6 000,00

14 370,00

14 371,50

100,00

0820

Kultúra – KD údržba, ZPOZ

6 000,00

8 150,00

7 507,56

92,12

0830

Miestny rozhlas opravy, údržba

530,00

800,00

591,68

73,96

0840

Cintorínske služby a údržba, čl. príspevky
organizáciám, kosenie

2 305,00

3 723,00

3 609,20

96,94

6

0860

Knižnica

1 500,00

1 530,00

1 244,45

81,34

0950

Školenia

1 000,00

1 000,00

504,00

50,40

1020

Opatrovateľská služba, sociálne posudky

3 000,00

3 000,00

94,53

3,15

1070

Hmotná núdza

315,00

315,00

7,00

2,22

212 780,00

260 212,00

162 097,32

62,29

35 000,00

38 004,00

3 003,78

7,90

Spolu bežné výdavky
0111

Realizácia nových stavieb - MŠ

0111

Nákup osobných automobilov

6 200,00

6 200,00

0,00

0,00

0111

Prípravná a projektová dokumentácia

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0510

Nákup strojov a zriadení

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0443

Realizácia nových stavieb – Horné diely

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

173 200,00

176 204,00

3 003,78

1,70

18 000,00

18 000,00

17 376,00

96,53

17 500,00

17 845,00

17 844,28

99,99

35 500,00

35 845,00

35 220,28

98,26

Výdavky obec

421 480,00

472 261,00

200 321,38

42,42

Výdavky školstva

145 000,00

186 092,00

180 321,40

96,90

SPOLU VÝDAVKY

566 480,00

658 353,00

380 642,78

57,82

Spolu kapitálové výdavky
0170

Splátka úveru dlhodobého

0170

Splácanie istiny Štátny
bývania
Spolu výdavky finančných operácií

fond

rozvoja

CELKOVÉ VÝDAVKY:
Rozpočet 2017
výdavky v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2017

% plnenia

658 353,00

380 642,78

57,82

Bežné výdavky:
Rozpočet 2017
Výdavky v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2017

% plnenia

260 212,00

162 097,32

62,29

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania
Schválený rozpočet 59 045,00 €, skutočné čerpanie 37 884,07 €. Uvedená položka zahŕňa mzdové
náklady na plat starostky obce, pracovníkov obecného úradu, mzdy v rámci dotácií na prenesený výkon
štátnej správy.
Skutočné čerpanie je o 21 160,93 Eur nižšie ako schválený rozpočet. Práce na úprave, oprave a údržbe
verejných budov, verejných priestranstiev, cintorína, vodovodu sa vykonávajú na základe fakturácie.
Z tohto dôvodu neboli čerpané mzdy na správe obce, ale finančné náklady sú presunuté do položky 630
Tovary a služby. Čerpanie mzdových prostriedkov nebolo z dôvodu, že obci chýba zamestnanec na
pozícii účtovník – rozpočtár.
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
Schválený rozpočet 22 200,00 €, skutočné čerpanie 14 709,82 €. Povinné zdravotné a sociálne poistenie v
rámci platov pracovníkov, dohôd mimo pracovný pomer.
Nižšie čerpanie sa viaže na ten istý dôvod ako pri položke 610 Mzdy. Keďže momentálne sú práce
vykonávané na faktúru, nevzniká čerpanie vo výške odvodov zamestnávateľa (35 %).
630 – Tovary a služby
Schválený rozpočet 124 535,00 €, skutočné čerpanie 92 206,18 €. 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
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známky.
Obec už piaty rok vo svojom rozpočte plánovala opravu strechy obecného úradu, keďže zatekajú
vnútorné múry, opadáva brizolit, zatiaľ sa oprava neuskutočnila.
Opatrovateľská služba, hmotná núdza – Pomoc v hmotnej núdzi a opatrovateľská služba za úhradu sa
vykonáva len na žiadosť občanov. Nakoľko občania nepožiadali o opatrovateľskú službu za úhradu a ani
o pomoc v hmotnej núdzi, je čerpanie rozpočtu 94,53 Eur. Každá sociálna služba sa poskytuje za úhradu.
Obec nemá zamestnancov, ktorí sú držiteľmi akreditovaného kurzu pre výkon opatrovateľskej služby.
640 – Bežné transfery
Schválený rozpočet 11 671,00 €, skutočné čerpanie 11 663,62 €. 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 7 500,00 €, skutočné čerpanie 5 633,63 €. Výdavky na splátku úrokov z úveru ŠFRB.
Nečerpané vo výške schváleného rozpočtu z dôvodu, že obec plánovala výstavbu miestnych komunikácií
na Horných dieloch s podporou prijatého úveru. Úver nebol obci poskytnutý.

Kapitálové výdavky:
Rozpočet po poslednej
úprave 2017
kapitálové výdavky v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2017

176 204,00

3 003,78

% plnenia

1,70

710 – obstarávanie kapitálových aktív
Schválený rozpočet 173 200,00 €, upravený rozpočet 176 204,00 €, skutočné čerpanie 3 003,78 €.

Projekt

Schválený
rozpočet
0,00

Upravený
rozpočet
3 004,00

30 000,00

30 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

Prípravná a projektová dokumentácia

2 000,00

2 000,00

0,00

Nákup osobného automobilu

6 200,00

6 200,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

Realizácia nových stavieb – detské ihrisko
Nákup zariadení – kompostéry
Realizácia nových stavieb – Horné diely

Realizácia nových stavieb – 0111

Skutočnosť
3 003,78

Obec vybudovala pri budove Základnej školy s materskou školou detské ihrisko.

Výdavkové finančné operácie:
Rozpočet príjmy 2017 v €

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2017

% plnenia

35 845,00

35 220,28

98,26

800 - výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
Schválený rozpočet 35 500,00 €, upravený rozpočet 35 845,00, skutočnosť 35 220,28 €. Položka zahŕňa
výdavky na splátku istiny voči ŠFRB vo výške 17 844,28 €, splátku voči Slovenskej záručnej a
rozvojovej banke vo výške 6 216,00 € a splátka istiny dlhodobého úveru voči Prima banke Slovensko a.s.
vo výške 11 160,00 €.
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Výdavky Základnej školy s materskou školou
Rozpočet 2017
Výdavky v €

% plnenia

Skutočnosť v €
k 31. 12. 2017

186 092,00

180 321,40

96,90

V rozpočte výdavkov v oblasti školstva sú zahrnuté normatívne finančné príspevky, nenormatívne
finančné príspevky na vzdelávacie poukazy a na výchovu a vzdelávanie v materskej škole v rámci
preneseného výkonu. 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.
Finančné prostriedky na kapitálové výdavky neboli škole pridelené.
Prehľad výdavkov podľa zdroja krytia
Zdroj
krytia
111

Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zo štátneho rozpočtu

3 204,17

41

Vlastné zdroje

183 221,86

43

Zdroje z predaja majetku

0,00

46

Zdroje rezervného fondu

5 674,24

52

Bankové úvery

0,00

11T1

Európsky sociálny fond

7 430,00

11T2

Európsky sociálny fond

1 079,04

132

Od iných subjektov podľa osobitného zákona

109,00

Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu sú účelovo viazané a boli použité na pokrytie miezd
a odvodov pre pracovníčky obecného úradu, ktoré boli zamestnané cez Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny. (Kopecká Vladimíra – od 1.6. do trvá - projekt Praxou k zamestnaniu, Adamovičová Lýdia – od
1.1. do 31.7.2017 – projekt Príspevok na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti)
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
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1020

Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba

1070

Sociálna pomoc občanom - hmotná núdza

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
407 847,08

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

397 969,30

bežné príjmy RO

9 877,78

342 418,78

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

162 097,32

bežné výdavky RO

180 321,40

65 428,30
46 000,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

46 000,00

kapitálové príjmy RO

0,00

3 003,78

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

3 003,78

kapitálové výdavky RO

0,00

42 996,22
108 424,52
2 100,00
106 324,52

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

5 674,24

Výdavkové finančné operácie

35 220,18

29 546,04
459 521,32
380 642,84
78 878,48
29 546,04
108 424,52

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Výsledok hospodárenia:
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Celkové príjmy obec a škola

459 521,32

Celkové výdavky obec a škola
Vylúčenie z príjmov finančné operácie

380 642,74
5 674,24

Vylúčenie z výdavkov finančné operácie
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce

35 220,18
108 424,52

Obec Veľká Hradná skončila svoje rozpočtové hospodárenia za rok 2017 prebytkom vo výške
108 424,52 Eur.
Bežný rozpočet:
Kapitálový rozpočet:
Finančné operácie:

príjmy: 407 847,08
príjmy: 46 000,00
príjmy:
5 674,24

výdavky: 342 418,78
výdavky: 3 003,78
výdavky: 35 020,18

výsledok: prebytok +65 428,30
výsledok: prebytok +42 996,22
výsledok: schodok -29 545,94
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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 31.12.2017 je
prebytok vo výške 108 424,52 Eur.
Prebytok rozpočtu v sume 108 424,52 Eur upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR (2 100,00 Eur) vo
výške 106 324,52 navrhujeme použiť na:
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií v sume 29 546,04 Eur
- na tvorbu rezervného fondu v sume 76 778,48 Eur.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku. (Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na
prenesené kompetencie v školstve sa preniesli do roku 2018 a v roku 2018 budú použité na úhradu
nákladov na prevádzku.)
Výsledkom hospodárenia za rok 2017 je podľa Výkazu ziskov a strát zisk vo výške 35 627,89 € 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. 2017, výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01.
4. Prijaté a poskytnuté transfery
Obci boli v roku 2017 pridelené iba dotácie na bežné výdavky prenesené kompetencie. 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.

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poskytovateľ
OÚ Trenčín, odbor starostlivosti
o ŽP
OÚ Trenčín, odbor školstva
Ministerstvo dopravy, výstavy
a regionálneho rozvoja Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Bratislava
MV SR, sekcia verejnej správy
MV SR, sekcia verejnej správy
ÚPSVaR
Recyklačný fond
MV SR, sekcia verejnej správy

Suma v €
poskytnutých
fin.
prostriedkov
66,16

Suma v €
skutočne
použitých fin.
prostriedkov
66,16

89 099,00

89 099,00

658,44

658,44

30,59

30,59

233,64
128,40
8 509,04
109,00
540,54

233,64
128,40
8 509,04
109,00
540,54

Účel
dotácia na životné prostredie
dotácia na prenesené kompetencie
úsek školstva
dotácia stavebný úsek
dotácia doprava, komunikácie
dotácia register obyvateľov
dotácia na úseku registra adries
dotácia aktivačná činnosť
dotácia na recyklačnú činnosť
dotácia na voľby

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

V ROKU 2017:

1. TJ – na činnosť športu v obci

Poskytnuté fin. prostriedky v
€
9 000,00

2. ZŠ s MŠ – dotácia na prevádzku MŠ, ŠJ, ŠKD – originálne kompetencie

82 861,17

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

89 099,00

4. Spoločný stavebný úrad Svinná
5. Príspevok Mikroregión, odbory, ZMOS

1 571,77
433,41
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5. Tvorba a použitie fondov
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle č. 152/1994 Z. z.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje
kolektívna zmluva.

Sociálny fond účet 472

Suma v Eur

ZS k 1. 1. 2017

27,21

Prírastky - povinný prídel

411,26

Úbytky - stravovanie, regenerácia prac. sily

194,70

KZ k 31. 12. 2017

243,77

6. Stav finančný prostriedkov na účte a v pokladni k 31. 12. 2017
Účty 221 a 211
Bankový účet – PKB
Bankový účet – VÚB
Fond opráv (cudzie prostriedky)
Sociálny fond (cudzie prostriedky)
Pokladňa
SPOLU

196 032,63
50 739,13
8 400,52
280,76
1 053,09
256 506,13

II. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2017
Obec k 31. 12. 2017 eviduje tieto záväzky:
Rezervy - krátkodobé
Dlhodobé záväzky:
- ŠFRB
- záväzok zo sociálneho fondu

900,00 € - rezerva na audit

393 399,30 €
243,77 €

Obec v r. 2009 dokončila výstavbu nájomných bytov v lokalite Horné Diely, na základe Zmluvy č.
309/392/2007 so ŠFRB fond poskytne 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. 2017 je 393 399,30 €.
(mesačná splátka 1 827,62 €)
Krátkodobé záväzky:
- dodávatelia
- zamestnanci a iné záväzky
- sociálne, zdravotné poistenie, priame dane

4 820,55 €
2 449,89 €
1 676,46 €

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 poskytne na základe tejto zmluvy obci úver vo výške 65 000 €. Splatnosť úveru je do
20.10.2020. K 31. 12. 2016 obec čerpala 53 840 €. Zostatok úveru k 31. 12. 2017 je 31 520,00 €.
(mesačná splátka 930,00 €)
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 60 000,00 Eur, splatnosť 21. 8. 2025. Úver bol vyčerpaný k 31.
12

12. 2015. Zostatok úveru k 31. 12. 2017 je 47 568,00 €. (mesačná splátka 518,00 €)

III. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií obce a obchodných spoločností
Obec nemá k 31. 12. 2017 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. 2017
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.

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR
2 320 300,43
2 138 343,84

KZ k 31.12.2017 v EUR
2 258 212,54
1 997 569,20

0,00
2 133 343,84
5 000,00
181 707,46

0,00
1 992 569,20
5 000,00
260 389,21

0,00
6,39
0,00
1 647,41
180 053,66
0,00
0,00
249,13

0,00
1 698,71
0,00
1 184,05
256 506,45
0,00
1 000,00
254,13

ZS k 1.1.2017 v EUR
2 320 300,43
1 081 205,62

KZ k 31.12.2017 v EUR
2 258 212,54
1 116 531,40

0,00
0,00
1 081 205,62
521 256,85

0,00
0,00
1 116 531,40
493 189,18

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
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z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

900,00
0,00
408 834,79
15 058,06
96 464,00
717 837,96

900,00
2 100,00
401 731,43
9 369,75
79 088,00
648 491,96

Ročný prehľad aktív a pasív obce k 31. 12. 2017
A K T Í V A - v eurách
Druh majetku
Hmotný investičný majetok
z toho:
- budovy a stavby
1 738 468,70
- stroje a zariadenia
16 996,00
- dopr. prostriedky
20 650,00
- ostatný dlhodobý majetok
0,00
- DHIM
0,00
- pozemky
172 463,02
- nedokon. inv.
43 991,48
(projekty MŠ, inž. siete HD)
Pohľadávky:
z toho:
- pohľadávky z nedaň. príj.
- zamestnanci
- pohľadávky z daň. príjmov
- ostatné pohľadávky
- iné pohľadávky
- odberatelia

stav k 31. 12. 2017
1 992 569,20

1 184,05
494,86
0,00
111,43
0,00
143,00
434,76

Zúčtovanie medzi subjektami verej. správy
škola – vratka z nepoužitej dotácie
3,30
záloha - Mikroregión
1 695,41
(kompostéry)

1 698,71

Dlhodobý finančný majetok

5 000,00

Finančný majetok
z toho:
- pokladňa
- ceniny
- banka

256 506,45
1 053,09
0,32
255 453,04

Náklady budúcich období

254,13

Poskytnuté návratné fin.výpomoci

1 000,00

SPOLU AKTÍVA

2 258 212,54
P A S Í V A - v eurách

Nevyspor. výsledok hospodár. z min. obdobia
Výsledok hospodárenia z bež. obdobia
Rezervy

1 080 903,51
35 627,89
900,00
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Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
z toho:
- sociálny fond účet 472
- ŠFRB zostatok istiny

2 100,00
401 731,43

243,77
401 487,66

Krátkodobé záväzky
z toho
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči soc. zabezp.
- záväzky daňové
- dodávatelia
- iné záväzky
Bankové úvery

9 369,75
2 449,89
1 390,17
286,29
4 820,55
422,85
79 088,00

Výnosy budúcich období

648 491,96

SPOLU PASÍVA

2 258 212,54

VI. Údaje o nákladoch a výnosoch

Obec: Obec Veľká Hradná, Veľká Hradná č. 42

501 Materiál

Spolu
31. 12. 2017
24 904,81

502 Energie

10 128,93

632 Daňové výnosy

511 Opravy, udržiavanie

16 803,65

633 Výnosy z poplatkov

15 381,00

641 Tržba z predaja majetku pozemky
645 Pokuty, penále

46 000,00

648 Výnosy z činnosti -nájom

23 662,40

NÁKLADY

€

512 Cestovné
513 Náklady na reprezentáciu

1 127,72
88,70

518 Služby

26 443,53

521 Mzdové náklady

44 485,38

524 Sociálna náklady

14 743,78

527 Náklady na soc. fond

2 020,78

538 Dane a poplatky

1 605,37

541 Predaný majetok - pozemky
548 Prevádzkové náklady
551 Odpisy

929,42

VÝNOSY €
602 Tržby za služby - voda, rozhlas

Spolu
31. 12. 2017
17 106,20
240 701,27

0,00

653 Zúčtovanie rezerv

900,00

662 Úroky

371,47

668 Ostatné finančné výnosy
69X Výnosy z transferov
Spolu

0,00
90 906,59
435 028,93

4 672,77
142 849,00

553 Ostatné rezervy - dovolenka,
odchodné, odstupné
562 Úroky

900,00
4 087,16

568 Ostatné finančné náklady

1 836,47

58X Náklady na transfery - dotácie

101 703,07

Spolu

399 330,54

Výsledok hospodárenia na účty nákladov a výnosov:
Výsledok hospodárenia

Náklady spolu
Výnosy spolu
Splatná daň z príjmu
Výsledok hospodárenia

Spolu
31. 12. 2017

399 330,54
435 028,93
70,50
35 627,89
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Rozpočtová organizácia: Základná škola s materskou školou, Veľká Hradná č. 299

501 Materiál

Spolu
31. 12. 2017
35 331,33

602 Tržby za služby

Spolu
31. 12. 2017
19 609,09

502 Energie

7 099,01

NÁKLADY

€

VÝNOSY €

648 Ostatné výnosy

1 967,64

511 Opravy, udržiavanie

114,15

687 Výnosy od ostatných subjektov

2 151,22

512 Cestovné

152,50

693 Výnosy zo ŠR

89 099,00

691 Výnosy z rozpočtu obce

92 484,48

518 Služby

3 406,98

521 Mzdové náklady

108 111,54

524 Sociálna náklady

36 825,87

527 Náklady na soc. fond

Spolu

205 311,43

1 940,47

568 Ostatné finančné náklady

351,80

58X Náklady na transfery - dotácie
Spolu

9 877,78
203 211,43

Spolu
31. 12. 2017

Výsledok hospodárenia ZŠ s MŠ

Náklady spolu
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia

203 211,43
205 311,43
2 100,00

Obchodná spoločnosť: Hradište s. r. o., Veľká Hradná č. 42
NÁKLADY

€

501, 502,503 Materiál, energie
a ostatné neskladovateľné dodávky
51X Služby

Spolu
31. 12. 2017
170,00
43,00

521,522 Mzdové náklady

0,00

524,525,526 Náklady na sociálne
poistenie
54X
Ostatné
náklady
na
hospodársku činnosť
568 Ostatné náklady na finančnú
činnosť
Spolu

0,00

VÝNOSY €
6XX Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti
Spolu

Spolu
31. 12. 2017
1 180,00
1 180,00

60,00
61,00

Výsledok hospodárenia
Hradište s.r.o.

334,00

Náklady spolu
Výnosy spolu
Splatná daň z príjmu
Výsledok hospodárenia

Spolu
31. 12. 2017

334,00
1 180,00
960,00
- 114,00

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

Suma poskytnutých
prostriedkov v r. 2017 (€)

Suma použitých
prostriedkov v r. 2017 (€)

Rozdiel (€)

9 000,00

9 000,00

0
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ČERPANIE PRÍSPEVKOV A DOTÁCII Z ROZPOČTU OBCE

Poskytnuté fin. prostriedky v
€
9 000,00

V ROKU 2017:

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

82 861,17

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

89 099,00

4. Spoločný stavebný úrad Svinná

1 571,77

5. Príspevok Mikroregión, odbory, ZMOS

433,41

VIII. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
Obci boli v roku 2017 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poskytovateľ
OÚ Trenčín, odbor starostlivosti
o ŽP
OÚ Trenčín, odbor školstva

Suma v €
poskytnutých
fin.
prostriedkov
66,16

Suma v €
skutočne
použitých fin.
prostriedkov
66,16

89 099,00

89 099,00

658,44

658,44

30,59

30,59

233,64
128,40
8 509,04
109,00
540,54

233,64
128,40
8 509,04
109,00
540,54

Ministerstvo dopravy, výstavy
a regionálneho rozvoja Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Bratislava
MV SR, sekcia verejnej správy
MV SR, sekcia verejnej správy
ÚPSVaR
Recyklačný fond
MV SR, sekcia verejnej správy

Účel
dotácia na životné prostredie
dotácia na prenesené kompetencie
úsek školstva
dotácia stavebný úsek
dotácia doprava, komunikácie
dotácia register obyvateľov
dotácia na úseku registra adries
dotácia aktivačná činnosť
dotácia na recyklačnú činnosť
dotácia na voľby

IX. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH
Obec Veľká Hradná v roku 2017 neposkytla žiadne záruky.

X. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Obec Veľká Hradná v roku 2017 nevykonávala podnikateľská činnosť.

XI. UZNESENIA
Uznesenia:
Uznesenie č. 11A/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Hradnej Výročnú správu a Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie obce za rok 2017 jednomyseľne schvaľuje "bez výhrad."

Uznesenie č. 11B/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia za rok 2017 vo výške 29 546,04 na
vysporiadanie schodku finančných operácií a 76 778,48 Eur na tvorbu rezervného fondu.
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VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE VEĽKÁ HRADNÁ ZA ROK 2017
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.
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 : Bc. 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

Zamestnanci obce:
Ing. Iveta Apolenová – úsek daní a poplatkov, t. č. aj ekonóm a rozpočtár
Lýdia Adamovičová – administratívny pracovník (ÚPSVR) – od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017
Vladimíra Kopecká – administratívny pracovník (ÚPSVR) – od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017
Lenka Beňová
– údržba budov a verejných priestranstiev
Dohodári:
V roku 2017 ( jar – jeseň) bol priemerný počet zamestnancov na dohodu 5. Vykonávali práce na údržbe
obecných budov a kosení verejných priestranstiev, cintorína, vodojemu.
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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.
Základná škola s materskou školou
ZŠ s MŠ sa nachádza v novopostavej poschodovej budove. Na prízemí sa nachádza jedna trieda materskej
školy, šatňa pre deti materskej školy, šatňa pre žiakov základnej školy, kancelária vedúcej školskej
jedálne, školská jedáleň, školská kuchyňa, skladové priestory. Na I. poschodí sa nachádza riaditeľňa, dve
triedy základnej školy, počítačová učebňa, trieda pre vyučovanie anglického jazyka a sklad učebníc. Na
II. poschodí sa nachádza druhá trieda materskej školy, spálňa, cvičebňa a sklad.
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Personálne zabezpečenie (od 1. 1. 2017 – 31. 8. 2017)
Základná škola:

- Mgr. Tatiana Klobušická, riaditeľka
- Mgr. Marta Čahojová, učiteľka
- Mgr. Peter Bajzík, učiteľ náboženstva
- Mgr. Dagmara Adote, učiteľka anglického jazyka
- Bc. Gabriela Petríková, asistent učiteľa
- Silvia Detková, učiteľka výchov
Školský klub:
- Bc. Gabriela Petríková, vychovávateľka
- Silvia Detková, vychovávateľka
Školská jedáleň:
- Tatiana Janírková, vedúca ŠJ
- Zdenka Janíčková, kuchárka
- Viera Filová, kuchárka
Materská škola:
- Miriam Lobotková, učiteľka
- Mgr. Martina Tretinárová, učiteľka
- Mgr. Simona Lobotková, učiteľka
Spoloční zamestnanci:
- Ľubica Beňová, upratovačka
- Ing. Iveta Apolenová, ekonómka
- Štefan Masár, kurič a údržbár
Personálne zabezpečenie (od 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017)
Základná škola:

- Mgr. Tatiana Klobušická, riaditeľka
- Mgr. Marta Čahojová, učiteľka
- Mgr. Peter Bajzík, učiteľ náboženstva
- Mgr. Dagmara Adote, učiteľka anglického jazyka
- Bc. Gabriela Petríková, asistent učiteľa
- Silvia Detková, učiteľka výchov
Školský klub:
- Bc. Gabriela Petríková, vychovávateľka
- Silvia Detková, vychovávateľka
Školská jedáleň:
- Tatiana Janírková, vedúca ŠJ
- Zdenka Janíčková, kuchárka
- Viera Filová, kuchárka
Materská škola:
- Miriam Lobotková, učiteľka
- Mgr. Martina Tretinárová, učiteľka
- Lýdia Adamovičová, učiteľka
Spoloční zamestnanci:
- Ľubica Beňová, upratovačka
- Ing. Iveta Apolenová, ekonómka
- Štefan Masár, kurič a údržbár
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení ZŠ s MŠ:
1. Dotácia od štátu – prenesené kompetencie
2. Dotácia od obce – originálne kompetencie
3. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov,
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť (ŠK – 6,00 €, MŠ – 10,00 €)
4. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy
5. Finančné prostriedky prijaté na vzdelávanie detí v predškolskom veku
6. Finančné prostriedky získané od rodičov / Rodičovské združenie/
7. Finančné prostriedky získané formou darov od iných subjektov

Základná škola
Školský rok 2016 – 2017 (obdobie od 1.1.2017 do 31.8.2017)
1.
2.
3.
4.

ročník: 8
ročník: 2
ročník: 12
ročník: 11

33 žiakov
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Štruktúra zloženia tried:
I.
II.
III.

trieda – 1. a 2. ročník (10 žiakov) – triedna učiteľka Mgr. Dagmara Adote
trieda – 3. ročník (12 žiakov) – trieda učiteľka Mgr. Tatiana Klobušická
trieda – 4. ročník (11 žiakov) – triedna učiteľka Mgr. Marta Čahojová

Školský rok 2017 – 2018 (obdobie od 1.9.2017 do 31.12.2017)
1.
2.
3.
4.

ročník: 9
ročník: 8
ročník: 12
ročník: 2

31 žiakov

Štruktúra zloženia tried:
I. trieda – 1. a 2. ročník (17 žiakov) – triedna učiteľka Mgr. Marta Čahojová
II. trieda – 3. a 4. ročník (14 žiakov) – triedna učiteľka Mgr. Tatiana Klobušická
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:
Prospelo všetkých 31 žiakov t. j. 100%.
Uplatňovaný učebný plán:
Školský vzdelávací program ISCED1
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 enviromentálnej 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.
Krúžky na škole:
1. Výtvarný krúžok – Silvia Detková (3. a 4. ročník)
ZRPŠ na škole
predseda pokladňa -

Mgr. Mgr. Miroslava Masárová
Ing. Iveta Apolenová

Poplatok za ZRPŠ 15 € / 1 žiak
Finančné prostriedky boli použité na financovanie akcií poriadaných školou.
Poradné orgány školy
- Pedagogická rada
- Metodické združenie v rámci málotriednych škôl – Veľká Hradná, Dubodiel, Neporadza, Bobot
- Pracovné porady – všetky porady zvoláva riaditeľka školy podľa plánu a potreby
Spolupráca s rodičmi
Každoročne sú v škole 2 – 3 celoškolské rodičovské združenia, kde sa riešia konkrétne výsledky
výchovno-vzdelávacieho procesu, plánované akcie a konkrétne požiadavky rodičov.
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Školský klub
prevádzka – od 11.30 hod. do 16.00 hod.
počet detí – 33 – od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017
31 – od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017
oddelenia – 2
kvalifikované vychovávateľky – 2
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.

Akcie základnej školy a školského klubu:

























11. 1. 2017
12. 1. 2017
25. 1. 2017
27. 1. 2017
16. 2. 217
6. 3. 2017
9. 3. 2017
4. 4. 2017
10. 4. 2017
14. 5. 2017
2. 6. 2017
8. 6. 2017
19. – 23. 6. 2017
27. 6. 2017
4. 9. 2017
2. 10. 2017
10. 10. 2017
13. 10. 2017
17. 10. 2017
20. 10. 2017
2. 11. 2017
17. 10. 2017
2. 12. 2017
22. 12. 2017

-

Keramická dielňa vo Svinnej
Sánkovačka
Sánkovačka
Stavanie snehuliakov
Koncert vo Svinnej
Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín v Dubodiele
Fotenie
Maľované vajíčko – Mníchová Lehota
Deň matiek
Športová olympiáda - Bobot
Školský výlet – Driny a Červený kameň
Plavecký výcvik – Bánovce nad Bebravou
Vychádzka na Malú Hradnú
Školský poriadok, práva a povinnosti žiakov
Beseda – Mesiac úcty k starším
Kultúrne vystúpenie – Zvieratká
Deň jablka – šalát
Branné cvičenie – Malá Hradná
Vychádzka na Dubodiel – športové hry
Návšteva miestneho cintorína (J. Hilčík)
Starostlivosť o chrup – beseda
Vianočný jarmok
Vianočná besiedka
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Materská škola
Materská škola vo Veľkej Hradnej postupovala vo výchovno-vzdelávacej činnosti podľa Štátneho
vzdelávacieho programu – predprimárne vzdelávanie v materských školách.
Údaje o počte detí:
V období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 bolo v materskej škole zapísaných 31 detí.
Pracovali tu dve kvalifikované a jedna nekvalifikovaná učiteľka.
V období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 bolo v materskej škole zapísaných 29 detí.
Pracovali tu dve kvalifikované a jedna nekvalifikovaná učiteľka.
Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej školy:
Zaškolených a pripravených na primárne vzdelávanie bolo 9 detí.
Akcie poriadané v materskej škole:
Akcie sme plnili podľa pracovného plánu školy, ktorý sme priebežne podľa potreby dopĺňali:
 aktivity zamerané na podporu zdravia detí: ovocné a zeleninové dni
 úcta k starším, návšteva starých rodičov
 návšteva dopravného policajta
 tematické vychádzky do prírody s námetom v každom ročnom období
 výroba tekvicových panákov a zvieratiek
 výstava ovocia a zeleniny
 vianočný jarmok
 zimné radovánky, spoločná sánkovačka
 fašiangové tradície – karneval
 spolupráca s miestnou knižnicou
 slávnostná akadémia ku Dňu matiek
 zábavné popoludnie na ihrisku (pri príležitosti ukončenia školského roka) spojené so súťažami
a spoločnou opekačkou
 rozlúčka s predškolákmi: kultúrny program detí za účasti riaditeľky školy a učiteľky školy,
odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, tablo predškolákov
 spolupráca so základnou školou – vzájomné návštevy a otvorené hodiny, účasť učiteliek
materskej školy na zápise detí do základnej školy, návšteva školského klubu detí, počítačovej
triedy, spoločné športové popoludnie
 divadelné predstavenia v priebehu roka
Spolupráca s rodičmi:
Spolupráca s rodičmi v našej materskej škole je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sa aktívne podieľajú pri
organizovaní podujatí. Rodičia prispievajú kancelárskym papierom, farebným papierom a inými
drobnosťami.

Výchovno-vzdelávacia činnosť:
 konzultáciou s pedagogickými pracovníčkami materskej školy sa odstraňovali poruchy a odklony
v správaní detí, grafomotorike a v rečových poruchách
 návšteva logopéda v materskej škole
 veľkú pozornosť sme venovali rozvoju grafomotorických zručností, hlavne u detí predškolského
veku
 počas všetkých činností v priebehu dňa boli využívané hračky ako prostriedok edukácie, deti boli
vedené k zdravému životnému štýlu
 vyučovanie anglického jazyka kvalifikovaným lektorom – p. Aschengeschvantner
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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
Obdobie od 1. 1. 2017 – 31. 8. 2017
V školskej jedálni sa pripravovala strava pre 80 stravníkov. Strava sa vydáva v jedálni, ktorá sa nachádza
v budove ZŠ s MŠ – Veľká Hradná č. 299. Cudzí stravníci si berú stravu do obedára.
Zamestnanci:

– 1 hlavná kuchárka – 100 % úväzok
- 1 pomocná kuchárka – 100 % úväzok
- 1 vedúca školskej jedálne – 35 % úväzok

Stravníci:

Základná škola
Materská škola
Dospelí (zamestnanci)
Cudzí stravníci

-

33 žiakov
31 detí
11 stravníkov
5 stravníkov

Pracovníčky školskej jedálne pripravujú denne desiacu, obed a olovrant pre deti materskej školy a obedy
pre žiakov základnej školy, zamestnancov a cudzích stravníkov.
Strava sa pripravuje podľa Materiálovo spotrebných noriem pre školské stravovanie. Jedálny lístok sa
pripravuje podľa zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov pre školské stravovanie podľa vekovej
kategórie stravníkov. Jedálne lístky obsahujú týždenne jedno múčne jedlo, polomäsité jedlo, 2 x jedlo
mäsité (uprednostňuje sa biele mäso – hydina, ryby), denne zelenina, 2 x týždenne príloha zemiaky, 1 x
ryža, 1 x cestoviny, 2 x strukoviny, ovsené vločky, šaláty, nápoje, ovocie, jogurty.
Deťom sa podáva okrem iného školské mlieko, ktoré je cenovo výhodné – poplatok za 1 liter je 0,16 Eur,
od septembra 2017 je poplatok 0,08 Eur. Toto mlieko je možné používať len na zapitie – nie na varenie,
cenový rozdiel je možné použiť na skvalitnenie podávanej stravy.
Stravné sa platí mesiac dopredu. Hodnota stravy pre deti MŠ je 1,27 Eur, žiakov ZŠ 1,09 Eur,
zamestnancov 1,26 Eur a cudzích stravníkov 1,98 Eur.
Obdobie od 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017
V tomto období sa v školskej jedálni pripravovala strava pre 78 stravníkov. Pre všetky deti sa počas
pobytu podávala rovnaká strava v rovnakom zložení a množstve, kaloricky a biologicky vyvážená.
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Zamestnanci:

– 1 hlavná kuchárka – 100 % úväzok
- 1 pomocná kuchárka – 100 % úväzok
- 1 vedúca školskej jedálne – 35 % úväzok

Stravníci:

Základná škola
Materská škola
Dospelí (zamestnanci)
Cudzí stravníci

-

31 žiakov
30 detí
10 stravníkov
7 stravníkov

Poďakovanie
1. Obecný úrad Veľká Hradná
- za finančnú a materiálnu pomoc pre ZŠ s MŠ
2. Prvá stavebná sporiteľňa Bratislava
- za darčeky pre žiakov ZŠ, MŠ
3. Telovýchovná jednota Veľká Hradná
- za požičanie autobusu pre akcie poriadané ZŠ

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.
Počet obyvateľov rok 2017 :
Stav k 1. 1. 2017
narodené deti
prisťahovaní
zomrelí
odsťahovaní
Spolu k 31. 12. 2017
z toho ženy
muži

703
7
14
16
6
702
352
350

Hospodárenie obce s finančnými prostriedkami v roku 2017 skončilo prebytkom rozpočtového
hospodárenia.
Činnosť realizovala obec na základe schváleného rozpočtu obce nielen v materskej jednotke, ale aj
prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie.
Obec si plnila úlohy v protipožiarnej ochrane, zabezpečovala chod verejného osvetlenia.
V rámci odpadového hospodárstva zabezpečovala obec zber a vývoz komunálneho odpadu, separovaného
odpadu, vykonávala ju firma 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, dvakrát ročne sú pristavené kontajnery pre objemový odpad a pod.
Obec zabezpečovala aj údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev. Okrem údržby boli
uskutočnené úpravy existujúcich komunikácií, verejných priestranstiev za účelom zabezpečenia
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bezpečnosti cestnej premávky a chodcov.
Obec zabezpečuje prevádzku a údržbu cintorínu, domu smútku, celoobecného vodovodu.
Obec zriadila obchodnú spoločnosť Hradište s.r.o.,
Obec v apríli 2014 začala prostredníctvom zriadenej obchodnej spoločnosti Hradište s.r.o. s výstavbou
novej budovy materskej školy. Výstavba sa uskutočňovala v blízkosti starej existujúcej budovy. Nová
školská budova bola 2. 6. 2016 skolaudovaná a daná do užívania.
V oblasti vzdelávania zabezpečovala obec základné vzdelanie prostredníctvom základnej školy
s materskou školou. Základná škola bola financovaná takmer 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 v kostole.
Plánované investície :
Prioritnou investíciou obce pre roky 2018 – 2019 je oprava strechy obecného úradu, dokončenie
komunikácie na III. etape Horných dielov, zateplenie a fasáda školskej budovy, budovanie námestia
obce.

Bc. Anna Petríková, v.r.
starostka Obce Veľká Hradná
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