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Výročná správa za rok 2014

Úvodné slovo
Obec Pravenec v roku 2014 hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom, z ktorého
boli čitateľné všetky plány a ciele obce Pravenec pre rok 2014. Rozpočet bol zostavený tak,
aby obec zabezpečila plnenie všetkých zákonných povinností uložených obci súčasne platnou
legislatívou a tiež zvýšenie kvality zabezpečovaných verejnoprospešných služieb a občianskej
vybavenosti pre obyvateľov žijúcich v obci.
Kým rok 2013 bol orientovaný na realizáciu opráv obecných objektov, miestnych
komunikácií a na budovanie menej finančne náročnej občianskej vybavenosti, finančné
prostriedky v roku 2014 smerovali hlavne na zateplenie budovy materskej školy a s tým
súvisiace opravy a údržba budovy. V tomto roku sa stihlo urobiť aj oplotenie cintorína
z južnej strany v časti dedina a čiastočne doplniť vybavenie kuchyne v školskej jedálni
v materskej škole. Okrem týchto finančne náročných aktivít sa obec zameriavala hlavne na
skvalitnenie životného prostredia obce a zabezpečovania bežných potrieb obce včítane
športových a kultúrnych akcií.
Obec riadne zabezpečovala údržbu verejných priestranstiev v obci (kosenie, čistenie
miestnych komunikácií) a údržbu obecných zariadení. Aj v roku 2014 využila pritom zákon č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade
s ktorým na realizáciu vyššie uvedených aktivít prijala nezamestnaných uchádzačov
o zamestnanie evidovaných na úrade práce, čím obec ušetrila vlastné zdroje na zabezpečenie
predmetných verejno-prospešných služieb.
Obec priebežne novelizuje a prispôsobuje novým podmienkam života v obci
všeobecne záväzné nariadenia.
Z pohľadu dosiahnutia stanovených cieľov môžeme konštatovať, že obec väčšinu
cieľov podľa schváleného rozpočtu splnila.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce
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1. Základná charakteristika Obce Pravenec
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec
je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

1.1. Geografické údaje
Obec Pravenec sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza a regióne horná
Nitra. Leží v pravnianskom výbežku Hornonitrianskej kotliny pri severozápadnom úpätí
pohoria Žiar na ľavostrannej nive a náplavových kužeľoch rieky Nitry.
Katastrálne územie Pravenca hraničí s katastrami obcí Poluvsie, Nedožery-Brezany,
Nitrianske Pravno.
Celková rozloha obce: 1.080 ha
Nadmorská výška: 325 m (stred obce)

1.2. Demografické údaje
Hustota obyvateľstva:
123,52 obyv./km2
Národnostná štruktúra obyvateľstva:
prevažujúca národnosť slovenská
Náboženská štruktúra obyvateľstva:
prevažne rímsko-katolícke vierovyznanie
Vývoj počtu obyvateľov:
stúpajúca tendencia
Počet a priemerný vek obyvateľstva obce k 31.12.2014 :
Kategória
Deti mladšie ako 15 rokov
chlapci
dievčatá
Občania starší ako 15 rokov
muži
ženy
Obyvatelia na trvalom pobyte
muži
ženy

Počet
obyvateľov
176
96
80
1158
590
568
1334
686
648

%
13,19
7,20
6
86,81
44,23
42,58
100,00
51,42
48,58

Priemerný
vek
7,01
7,67
6,21
46,23
44,25
48,29
41,06
39,13
43,1

1.3. Symboly obce (erb, vlajka a pečať)
Všetky tri symboly obce schválilo OZ na svojom slávnostnom zasadnutí, ktoré sa
konalo dňa 23.novembra 1996. Prijatie symbolov obce sa uskutočnilo pri príležitosti
slávnostného otvorenia obecného domu, v ktorého priestoroch sídli aj
obecný úrad.

1.3.1. Erb obce
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Erbom obce Pravenec je červený štít, v ktorom je zobrazená strieborno odetá svätá
Katarína so zlatou korunkou na hlave, so zlatým mečom v pravej ruke a so zlatým kolesom
pod ľavou rukou.

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

1.3.3. Pečať obce
Pečaťou
je
úradná pečiatka obce, ktorej odtlačkom opatrí obec každé dôležité
rozhodnutie, oprávnenie alebo osvedčenie skutočností vydaných pri
výkone samosprávy. Na úradnej pečati obce je uvedený erb obce
a názov obce.

1.4. Logo obce
Obec Pravenec nemá logo.

1.5. História obce
Pravenec – pôvodne Prona, Kysprona, Kyszprawencza, Prawencze, Pravenecz, nem.
Kleinproben.
Patrí k najstarším osadám celého hornonitrianskeho regiónu. Jeho počiatky siahajú
pravdepodobne už do obdobia Veľkej Moravy. V chotári dnešnej obce ležali pôvodne dnes už
zaniknuté osady Kľačany, Drahy a Fricova Lehota. Starobylý pôvod má i dnešná pôvodná
časť Pravenca, oddávna sídlo jednej vetvy rodu Diviackých. Najstaršie písomné údaje sú
z roku 1267. V období okolo roku 1640 patril Pravenec na krátky čas Bojnickému panstvu.
Obyvatelia sa kedysi zaoberali ovocinárstvom, poľnohospodárstvom a spracovaním dreva,
známi boli aj Pravenčianski hrnčiari.
Domy boli budované z nepálenej tehly a mali hladkú omietku (obielené domy).
Strechy boli sedlové valbové s tvrdou krytinou (predtým šindeľ a slama). Surovina na výrobu
nepálenej tehly bola dostupná, spracovanie nekládlo veľké nároky. Tak si stavebný materiál
vedel zadovážiť každý stavebník sám. Hospodárske priestory boli radené vo dvoroch za
obytnou časťou. Zaujímavosťou je, že sa tu v roku 1934 našiel poklad v podobe 27 drobných
strieborných mincí z Uhorska, Sliezska a Poľska, ktorý bol ukrytý po roku 1668. Pôvodná
obec sa radí medzi hromadné dediny.
Nová časť Pravenca (Kolónia), vznikla v 40-tych rokoch 20. Storočia, po založení
Baťového drevospracujúceho podniku. Z drevárskeho závodu firmy Baťa sa neskôr vyvinul
podnik na výrobu nábytku Tatra Nábytok Pravenec (zanikol v 90-tych rokoch minulého
storočia). Pravenec je v súčasnosti najmä hospodárskym centrom regiónu. V areáli bývalého
drevospracujúceho závodu sídlia mnohé podniky, ktoré sú významnými zamestnávateľmi
obyvateľov celého regiónu.
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1.6. Pamiatky
Medzi významné kultúrno-historické objekty môžeme
zaradiť Neskorobarokový kaštieľ postavený v roku 1787
s prestavbou v 19. storočí, nachádzajúci sa v strede obce. Je to
dvojpodlažná budova stavaná do pôdorysu L s nádvorím
a hospodárskymi budovami. Okrem kaštieľa sa v obci zachovali
dve pôvodné zemianske kúrie – empírovú z 1. polovice 19.
storočia a barokovú zo začiatku 18. storočia. Na území obce sa nachádza renesančný kaštieľ
zo začiatku 17. storočia s pôvodným opevnením s barokovou úpravou z polovice 18. storočia.
Kostol v Pravenci bol postavený v roku 1891 a je zasvätený sv.
Kataríne Alexandrijskej. Je to jednoloďová stavba v neogotickom slohu.
Vo svätyni sa nachádzajú sochy sv. Kataríny, sv. Jozefa a sv. Jána
Nepomuckého. V lodi nad svätyňou sa nachádza maľba, poklona Kristovi
prítomnému v Eucharistii. V roku 1986 bola
pristavaná sakristia na pravej strane kostola.
Plány urobil Ing. Arch. Marián Šovčík
z Pravenca. V tom istom roku bol požehnaný
obetný stôl, ktorý zhotovil Vincent Kmeť z Pravenca. V mesiaci
november 2002 sa dokončila oprava kostola sv. Kataríny
v Pravenci. Urobila sa nová elektroinštalácia, nové elektrické
kúrenie, nová podlaha a vymaľoval sa kostol zvnútra. Maľovanie obrazov a vyčistenie sôch
previedol Jozef Kmeť z Pravenca. V mesiaci október 2009 sa vykonala úprava okolia kostola.
Okolo kostola sa urobila nová dlažba, nové schody a bezbariérový vstup do kostola.

1.7. Rodáci








Vojtech Filkorn (*1922 - † 2009) - slovenský logik, zakladateľ slovenskej exaktnej
metodológie, rektor Univerzity Komenského.
Mária Jakubíková (rodená Stanková) (* 1925 - † 1994) - slovenská matematička a
pedagogička, docentka na Vysokej škole technickej (Technickej univerzite) v
Košiciach.
Anton Kmeť (*1905 - † 2003) – kňaz, osvetový pracovník, etnológ, prekladateľ,
jazykovedec.
Marek Matiaško (*1977) - slovenský reprezentant v biatlone
Miroslav Matiaško (*1982) - slovenský reprezentant v biatlone
Milan Barényi - slovenský reprezentant v cyklokrose

1.8. Výchova a vzdelávanie
V obci je v súčasnosti zriadená Materská škola a Školská jedáleň pod materskou
školou.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania detí
v predškolskom veku sa bude aj naďalej orientovať na zlepšenie technického vybavenia –
rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu MŠ a oblasť vzdelávania – využívanie
moderných spôsobov výučby, využívanie informačných technológií vo výučbe.
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1.9. Zdravotníctvo
V obci je zriadené zdravotné stredisko, kde zabezpečujú lekársku starostlivosť:
MUDr. Karol Zeleník – gynekológ, MUDr. Jana Šimková – praktická lekárka pre dospelých
a MUDr. Walter Stiffel, WESTOM, s.r.o. – stomatológ.

1.10. Sociálne zabezpečenie
Na sociálnom úseku obec zabezpečuje nevyhnutnú sociálnu starostlivosť pre svojich
občanov. Prostredníctvom ÚPSVaR zabezpečuje pre nezamestnaných poberajúcich sociálne
dávky aktivačné práce.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že sa rozvoj sociálnych
služieb pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov rozšíri otvorením zariadenia pre
seniorov.

1.11. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad aj prostredníctvom
komisie pre kultúru, šport a mládež pri OZ v spolupráci s riaditeľkou materskej školy. Obec
prevádzkuje knižnicu a vydáva obecné noviny „Pravenčan/ka“.
V obci pôsobí hudobná skupina Vrbinka, Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska, ktorí reprezentujú obec na rôznych kultúrnych podujatiach.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský
život sa bude orientovať predovšetkým na zachovanie a šírenie kultúrnych hodnôt a tradícií.

1.11.1. Šport a turistika
V obci je rozvinutá infraštruktúra športovísk. Futbalový štadión, tenisové kurty, fitnes
centrum a hádzanárske ihrisko, ktoré je v zime využívané ako ľadová plocha, poskytujú veľa
možností na rekreačné aj aktívne športovanie. Keďže Pravenec leží na úpätí pohoria Žiar,
miestni občania v rámci pešej turistiky radi navštevujú okolitú prírodu, najmä lokality Štyri
chotáre, Vyšehrad, Starý háj, Čertova dolina, Podobrázok, Myše kopec. V zime sú tieto trasy
využívané na bežecké lyžovanie.
Miestny cyklistický klub Pravenec často usporadúva podujatia v cyklistike, naposledy
v roku 2011 a to: Slovenský pohár v MTB maratón a Majstrovstvá Slovenska MTB
cyklomaratón Pravenec. Podľa pravidiel UCI sa bojuje v maratóne o titul v elitnej kategórii
mužov a žien a ostatným kategóriám sú vyhlásené neoficiálne tituly – verejné preteky. Na
pretekárov v MTB maratónoch čaká zväčša rýchla trať v dvoch 37km okruhoch, čo je
spôsobené podkladom lesných ciest v okolí Pravenca a pohoria Žiar. Podujatie sa stalo
obľúbeným medzi aktívnymi pretekármi, ale aj amatérmi, ktorí si chodia do Pravenca radi
zašportovať. V disciplíne XC – crosscountry sú preteky pre všetky kategórie, pre pretekárov
s licenciou UCI, ale aj pre mládež. Niekedy sa poriadajú 1x do roka, ale v poslednej dobe
minimálne 2x v MTB a 1x cyklokros. Organizovaním podujatí nielen pre licenčných
pretekárov propaguje Pravenec cyklistiku a šport medzi mladými, ale aj hobby jazdcami zo
Slovenska a zahraničia, ktorí navštívia náš región a našu obec. Pre fanúšikov je vždy
pripravený zaujímavý sprievodný program. Vystúpenia v rámci kultúrneho programu, stánky
s občerstvením, výstavné stánky a bohatá tombola láka fanúšikov cyklistiky do Pravenca
čoraz v hojnejšom počte.
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V obci pôsobí Miestna telovýchovná jednota Pravenec (ďalej len „MTJ“). Vznikla
v roku 1994 v zmysle delimitačného protokolu odčlenením od TATRY Pravenec, ktorá
pôsobila v oblasti športu pri bývalom Tatra nábytku Pravenec. Ustanovujúce zhromaždenie sa
konalo vo februári 1994, na ktorom boli prijaté základné stanovy MTJ, ktoré boli následne
schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Jej zakladajúcimi členmi boli Jozef
Klimant a Jozef Matiaško. Od jej vzniku je predsedom Ivan Klimant st. MTJ riadi 9-členný
výbor, ktorý tvoria jednotliví zástupcovia oddielov a klubov. MTJ združovala od jej vzniku
celkom 7 oddielov (futbalový, hádzanársky, tenisový, biatlonový, turistický, klub rekreačného
hokeja a fitnes klub. V roku 1998 zanikol po takmer tridsiatich rokoch hádzanársky klub.
Členskú základňu tvorí celkom 216 riadne registrovaných členov. Najväčším oddielom
v rámci MTJ je oddiel futbalu, ktorý vznikol v našej obci v roku 1938 a v ktorom pôsobí
celkom 5 mužstiev (jedno dospelých, jedno dorastu, dve žiacke a prípravka). Mužstvo
dospelých hrá v okresných súťažiach, mužstvo dorastu hrá v majstrovstvách oblasti, žiaci
hrajú 3. ligu žiakov sever a prípravka hrá v okresných súťažiach. Druhým najsilnejším
oddielom v rámci MTJ je oddiel tenisu, v ktorom aktívne pôsobí celkom 34 členov, z toho 6
žien. V prípravke je v letnom období zapojených 7 – 10 chlapcov a dievčat. V tenisovom
oddiele pôsobia dve súťažné mužstvá. Mužstvo z časti kolónia postúpilo do extra ligy
a mužstvo z časti dedina hrá v 1. okresnej lige. Veľmi významné postavenie hlavne
v minulom období mal v rámci našej MTJ oddiel biatlonu, kde jeho členovia a hlavne bratia
Marek a Miroslav Matiaškovci dosiahli veľmi výrazné domáce ako aj medzinárodné úspechy.
Veľmi aktívne pôsobia aj oddiely turistiky a rekreačného hokeja.

1.11.2. Zimné slávnosti folklóru
Každoročne vo vybranú februárovú sobotu sa v obci Pravenec stretávajú folkloristi na
obľúbenom kultúrnom podujatí. V bohatom programe účinkujú folklórne skupiny a súbory
z okresu. Po kultúrnom programe nasleduje zábava pri ľudovej hudbe. Tradičným sa stalo aj
podujatie „Jarmok obce Pravenec“, ktorý je prezentáciou ľudových remesiel. Koná sa raz do
roka v letnom období.

1.12. Hospodárstvo
P.Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miesto podnikania
972 16 Pravenec 400
972 16 Pravenec 417
972 15 Pravenec 424
972 16 Pravenec 472
972 16 Pravenec 419
972 16 Pravenec 285

Predmet podnikania
predaj rozličného tovaru
drevárska výroba
údržba motorových vozidiel
autobazár
drevárska výroba
lekáreň

7.
8.
9.
10.

Obchodné meno alebo názov
COOP JEDNOTA PRIEVIDZA, s.d.
Jaroslav Tulík Drekov
Plasticar, s.r.o.
AUDOSPOL, s. r. o.
LESAGRO, s. r. o.
LEKÁREŇ IGNATIA
MARGITA RENDEKOVÁ ROZLIČNÝ
TOVAR
KOMATOP, s. r. o.
Pohostinstvo DIANA
TOP OBALY, s.r.o.

972 16
972 16
972 16
972 16

Pravenec 101
Pravenec 202
Pravenec 202
Pravenec 271

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

SLOVAKTUAL, s. r. o.
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
MIROSLAV ZÁBOJNÍK POHOSTINSTVO
Soňa Gubková
BRECKO - MARKETING
PASPOL, s. r. o.
V.O.S.R., s. r. o.
MAROŠ SVOREŇ EXCEL

972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16

Pravenec 272
Pravenec 271
Pravenec 400
Pravenec 271
Pravenec 170
Pravenec 421
Pravenec 420
Pravenec 399

predaj rozličného tovaru
veľkoobchod (alko, nealko)
pohostinstvo
výroba obalov
výroba plastových okien a
dverí
pošta
pohostinstvo
masážny salón
veľkoobchod (alko, nealko)
drevárska výroba
prevádzka ČOV
oprava odevov
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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ILJIN EU, s. r. o.
LUCERNA SK, s. r. o.
Peter Mokrý - Autoservis
BEÁTA MELLOVÁ
JÁN DRÁBIK JD SERVIS
SOLA SYSTEM SLOVAKIA s. r. o.
Gabriela Šujanová
Michal Hudek
UNIMAX, s. r. o.
BK PARKET
LEVI, s.r.o.
Igor Šujan
Ivan Šujan
Kamenárstvo KLIEŠTIK, s.r.o.
BISTRO POHODA
HeDu-tex, s.r.o.
HIPS SYSTEM, s.r.o.
Marek Cagáň
Sebastián Jurča
Miloš Doka, DOKA-M
Ladislav Kren - EXPRES

1.13.

972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16
972 16

Pravenec 271
Pravenec 271
Pravenec 424
Pravenec 271
Pravenec 271
Pravenec 271
Pravenec 400
Pravenec 271
Pravenec 414
Pravenec 271
Pravenec 273
Pravenec 366
Pravenec 366
Pravenec 271
Pravenec 271
Pravenec 421
Pravenec 426
Pravenec 227
Pravenec 227
Pravenec 271
Pravenec 271

výroba diskov
sprostredkovateľská činnosť
oprava automobilov
kaderníctvo
výpočtová technika
predaj a montáž svetlovodov
kvetinárstvo
reštauračné služby
kovovýroba
výroba parkiet
výroba sedačiek
pilčícke a piliarske práce
pilčícke a piliarske práce
kamenárstvo
reštauračné služby
textilná výroba
stavebná výroba
pohostinstvo
potraviny
výroba nábytku
oprava motorových vozidiel

Organizačná štruktúra obce

Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:

Ing. Róbert Mikulášik
Oto Richter
Kvetoslava Brayerová

Obecné zastupiteľstvo:

Komisie:

Mgr. Jolana Majzlanová
Ing. Marián Dvorský
Mgr. Jozef Šebest
Ing. Katarína Henželová
Mgr. Roman Mik
Lenka Kmeťová
Oto Richter
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné
Sociálna komisia
Komisia pre financie a správu majetku obce
Komisia pre verejný poriadok
Komisia pre kultúru, šport, mládež a vzdelávanie
Komisia pre ochranu verejného záujmu
Komisia na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce
a hlavného kontrolóra obce

Obecný úrad:
Ing. Róbert Mikulášik
Jana Kmeťová
Andrea Krajnerová
Jozef Majzlan
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starosta obce, školstvo sociálne služby, stavebný
poriadok, životné prostredie.
miestne dane, poplatok za odpad, personalistika,
evidencia obyvateľstva, budov a bytov, podateľňa, úsek
spisový a skartačný
účtovníctvo obce, rozpočet, evidencia majetku, mzdy,
pokladňa
úsek opravy a údržby majetku obce.
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Materská škola a školská jedáleň:
Adela Kardošová
Tatiana Uríčová
Eva Žillová
Ida Drábiková
Irena Krajňáková

riaditeľka
učiteľka
školníčka, upratovačka v MŠ a na OcÚ
vedúca školskej jedálne
kuchárka

Opatrovateľská služba:
Zina Pročková, Anna Klimantová, Božena Polášeková

2. Rozpočtové hospodárenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom
rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je
zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet
obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové
výdavky a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený v súlade s ustanovením zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2.1. Rozpočet obce na rok 2014
Programový rozpočet obce Pravenec na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný
vrátane finančných operácií. Finančné hospodárenie obce Pravenec sa riadilo rozpočtom,
ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2013 č. 86/2013 II. a bol 4krát upravovaný:
- prvá zmena schválená dňa 18.02.2014 uznesením č. 5/2014 II.,
- druhá zmena schválená dňa 16.04.2014 uznesením č.17/2014 II.,
- tretia zmena schválená dňa 19.06.2014 uznesením č. 29/2014 II.,
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2014 uznesením č. 61/2014 II
- rozhodnutie starostu o zmene rozpočtu č. 1/2014 zo dňa 29.12.2014.

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Vyrovnanosť rozpočtu (P-V)
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Rozpočet na rok Rozpočet na rok 2014 po
2014
poslednej zmene
773400,00
431922,00
704260,00
0,00
69140,00
773400,00

376335,00
0,00
55587,00
431902,00

703600,00
69800,00
0,00
0,00

372072,00
59830,00
0,00
20,00
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2.1.1. Bežný rozpočet obce
Príjmy celkom
v€
Schválený rozpočet
704 260,00
Rozpočet po poslednej zmene 376 335,00
Skutočnosť k 31.12.2014
372 043,57
% plnenia k rozpočtu
98,86

Výdavky celkom
v€
Schválený rozpočet
703 600,00
Rozpočet po poslednej zmene 372 072,00
Skutočnosť k 31.12.2014
302 224,87
% plnenia k rozpočtu
81,23

2.1.2. Kapitálový rozpočet obce
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia k rozpočtu

v€
0,00
0,00
0,00
0,00

Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2014
% čerpania k rozpočtu

v€
69 140,00
55 587,00
25 465,19
45,81

Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia k rozpočtu

v€
69 800,00
59 830,00
52 535,62
87,81

2.1.3. Finančné operácie
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Rozpočet po poslednej zmene
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia k rozpočtu

v€
0,00
0,00
0,00
0,00

Obec nemá zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.

2.2. Plán rozpočtu obce na roky 2015 - 2017
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky spolu

2015
351730,00
0,00
0,00
351730,00
321320,00
15200,00
0,00
336520,00

2016
351730,00
0,00
0,00
351730,00
322990,00
1900,00
0,00
324890,00

2017
3571730,00
0,00
0,00
3571730,00
325970,00
1900,00
0,00
327870,00

2.3. Rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2014
Výsledok rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií za rok 2014 je
prebytok rozpočtu obce vo výške 42.748,27 €, ktorý pozostáva zo zostatku na bankových
účtoch a v pokladni. Prebytok rozpočtového hospodárenia obce Pravenec vo výške
uskutočnených finančných operácií, t.j. 25.465,19 € navrhujeme vrátiť z bežného účtu na
účet rezervného fondu. Zbytok, t.j. prebytok rozpočtového hospodárenia vzniknutý z rozdielu
bežných a kapitálových príjmov a výdavkov vo výške 17.283,08 € navrhujeme použiť takto:
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Na tvorbu zákonného rezervného fondu 10%
Na tvorbu fondu opráv a údržby majetku obce 25%
Na tvorbu sociálneho fondu 0,5%
Zbytok na tvorbu rezervného fondu

1.728,31 €
4.320,77 €
86,42 €
11.147,58 €

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roka 2014 je strata vo výške
167.619,57 €, ktorý sa vypočíta ako rozdiel výnosov a nákladov. Výsledok hospodárenia za
rok 2014 navrhujeme zúčtovať s účtom 428 009 – účtovný výsledok hospodárenia za rok
2014. Uvedená strata vznikla odpisom nevymožiteľných pohľadávok v čiastke 173.481,34 €
na základe rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave a vyjadrenia advokátskej kancelárie
JUDr. Zajaca.

3. Bilancia aktív a pasív
3.1. 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 subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie

Stav k 31.12.2013 v € Stav k 31.12.2014 v €
1 287 084,08
1 118 897,17
937 610,51
920 692,26
21 388,34
695 018,17
221 204,00
349 473,57

20 184,34
679 303,92
221 204,00
198 123,97

618,51
0,00
0,00
218 485,93
130 369,13
0,00
0,00
0,00

606,85
0,00
0,00
49 545,03
147 972,09
0,00
0,00
80,94

3.2. Pasíva
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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Stav k 31.12.2013 v € Stav k 31.12.2014 v €
1 287 084,08
1 118 897,17
1 277 725,25
1 110 105,68
5 244,36
0,00
1 272 480,89
3 517,43

5 244,36
0,00
1 104 861,32
3 602,41

0,00
0,00
57,12
3 460,31
0,00
5 841,40

0,00
0,00
255,37
3 347,04
0,00
5 189,08
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4. Vývoj pohľadávok a záväzkov
Pohľadávky a záväzky v členení podľa lehoty splatnosti (do lehoty a po lehote
splatnosti), a to k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a k poslednému dňu hodnoteného – bežného účtovného obdobia.

4.1. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2014
0,00
0,00
218 485,93
49 545,03

Obec Pravenec eviduje pohľadávky nedaňové a daňové. Významnú položku
z daňových pohľadávok tvoria DzN PO, ktoré sú v konkurze a pohľadávky sa vymáhajú cez
správcov konkurznej podstaty. V roku 2014 došlo k odpisu nevymožiteľných pohľadávok na
základe oznámení správcov konkurznej podstaty o ukončení konania vo výške 173.481,34 €,
čo je hlavnou príčinou vykázanej straty v účtovnom hospodárskom výsledku.

4.2. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2014
3 517,43
3 602,41
0,00
0,00

Krátkodobé záväzky obce predstavujú faktúry od dodávateľov a účtovanie školskej
jedálne. Dlhodobý záväzok obce predstavuje sociálny fond.

5. Účtovné hospodárenie
Náklady a výnosy v členení na bezprostredne predchádzajúce obdobie a bežné účtovné
obdobie.

5.1. Náklady
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Názov
Náklady
50 - Spotrebované nákupy
51 - Služby
52 - Osobitné náklady
53 - Dane a poplatky
54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 - Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 - Finančné náklady
57 - Mimoriadne náklady
58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
59 - Dane z príjmov

Výročná správa za rok 2014

Skutočnosť k Skutočnosť k
31.12.2013
31.12.2014
727 203,65
531 572,00
53 902,02
44 244,48
68 559,17
78 666,03
138 195,21
141 217,27
2 359,28
1 531,92
7 019,46
179 109,31
67 096,71
2 086,34
0,00

70 025,67
2 113,59
0,00

387 985,46
88,69

14 663,73
0,00

5.2. Výnosy
Výnosy
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
61 - Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
62 - Aktivácia
63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
64 - Ostatné výnosy
65 - Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 - Finančné výnosy
67 - Mimoriadne výnosy
68 - Výnosy z transferov z rozpočtových príjmov v štátnych RO
a PO
69 - Výnosy z transferov a rozpočtový príjmov v obciach, VÚC a
v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia (+ kladný VH, - záporný VH)

6. Ostatné dôležité informácie
6.1. Prijaté granty a transfery
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742 319,80
5 169,87
0,00
0,00
344 447,36
9 385,84

363 952,43
5 216,23
0,00
0,00
346 944,93
4 961,46

0,00
30,55
0,00

0,00
45,74
0,00

0,00

0,00

383 286,18
15 116,15

6 784,07
-167 619,57

Obec Pravenec

Poskytovateľ
Ministerstvo financií SR, Bratislava
Ministerstvo financií SR, Bratislava
Ministerstvo financií SR, Bratislava
Obvodný úrad ŽP, Trenčín
Obvodný úrad pre CD a PK, Trenčín
Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Trenčín,
Ministerstvo práce sociálnych vecí a
rodiny SR
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Účelové určenie grantov a transferov
voľby prezidenta I. a II. kolo
voľby do EP
voľby do OSO
prenesený výkon štátnej správy
prenesený výkon štátnej správy

Suma prijatých
prostriedkov v €
1 096,08
843,62
624,38
119,65
55,17

prenesený výkon štátnej správy
prenesený výkon štátnej správy
školstvo

1 187,61
421,41
1 899,00

Náklady na aktivačnú činnosť

1 504,76

6.2. Poskytnuté granty a transfery
Prijímateľ dotácie
MTJ Pravenec, OZ
Organizačný výbor rem.jarmoku
Klub dôchodcov - dedina
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
Centrum voľného času
Cyklistický oddiel
Občania obce Pravenec

Účelové určenie dotácie
činnosť MTJ
remeselnícky jarmok v Pravenci
príspevok na dopravu
činnosť organizácie
príspevok na záujmovú činnosť detí
príspevok na ceny
príspevok pri narodení dieťaťa

Suma poskytnutých
prostriedkoch v €
10 000,00
400,00
200,00
199,60
144,00
100,00
1 400,00

6.3. Významné investičné akcie v roku 2014
Medzi investičné akcie možno zaradiť:





oplotenie z južnej strany - cintorín dedina
stoly do školskej jedálne a vybavenie kuchyne
zateplenie materskej školy
program odpadového hospodárstva

6.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Zámery rozvoja obce Pravenec a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom
rozpočte obce, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky. Viacročný
rozpočet sa zostavuje na obdobie troch rokov, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na roky
nasledujúce po príslušnom roku, nie sú záväzné. Obec sleduje v priebehu roka vývoj
hospodárenia podľa programového rozpočtu a v prípade potreby vykonáva v ňom zmeny,
najmä zvýšenie vlastných príjmov, alebo zníženie výdavkov s cieľom zabezpečiť
vyrovnanosť rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.
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6.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia.

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Finančnej správe
Trenčín, pobočka Prievidza elektronickou formou v zákonom stanovenom termíne.
V Pravenci dňa 31. mája 2015

7. Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce Pravenec za rok 2014.

Návrh Výročnej správy obce Pravenec za rok 2014 bol v obci obvyklým spôsobom:
zverejnený dňa: 1.6.2015
zvesený dňa: 16.6.2015
Výročná správa obce Pravenec bola prerokovaná na riadnom verejnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Pravenci dňa 1..6.2015.
Výročná správa obce Pravenec bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Pravenci dňa
............... uznesením č ............... a).
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