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1. Úvodné slovo starostu obce
Obec Pravenec v roku 2018 hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom, z ktorého
boli čitateľné všetky plány a ciele obce Pravenec pre rok 2018. 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.
Finančné prostriedky v roku 2018 boli použité hlavne na opravy miestnych
komunikácií, obstaranie dokumentácie na plánované rozvojové zámery, vybudovanie
multifunkčného ihriska v časti dedina. Okrem týchto finančne náročných aktivít sa obec
zameriavala na skvalitnenie životného prostredia obce a zabezpečovania bežných potrieb obce
vrátane športových a kultúrnych akcií.
Popri iných povinnostiach obec riadne zabezpečovala údržbu verejných priestranstiev
v obci (kosenie, čistenie miestnych komunikácií) a údržbu obecných zariadení. Aj v roku 2018
využila pritom zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v súlade s ktorým do realizácie vyššie uvedených aktivít zapojila 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.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Pravenec
Sídlo: 972 16 Pravenec 208
IČO: 00318434
Štatutárny orgán obce: starosta
Telefón: 046/5441122
E-mail: ocupravenec@stonline.sk
Webová stránka: www.obecpravenec.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Ing. Róbert Mikulášik
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Zástupca starostu obce:

1.1.2018 – 09.12.2018

10.12.2018 – 31.12.2018

Oto Richter

Ing. Marian Dvorský

Prednosta obecného úradu: Hlavný kontrolór obce:

Kvetoslava Brayerová

Obecné zastupiteľstvo:

1.1.2018 - 09.12.2018

10.12.2018 – 31.12.2018

Oto Richter

Ing. Marian Dvorský

Mgr. Jolana Majzlanová

Ing. Katarína Henželová

Ing. Marian Dvorský

Lenka Kmeťová

Mgr. Jozef Šebest

Ing. Martin Kobela

Ing. Katarína Henželová

Urban Obert

Mgr. Roman Mik

Ing. Jozef Tipul

Lenka Kmeťová

Michal Hudek

Komisie:

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
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

starosta obce, školstvo, sociálne služby, stavebný poriadok,
životné prostredie

Jana Kmeťová

miestne dane, poplatok za odpad, personalistika, evidencia
obyvateľstva, budov a bytov, podateľňa, úsek spisový a skartačný

Mária Paninárová (1.1.2018 – 16.4.2008) / Andrea Krajnerová (17.4.2018 – 31.12.2018)
účtovníctvo obce, rozpočet, evidencia majetku, mzdy, pokladňa
Jozef Majzlan

úsek opravy a údržby majetku obce.

Materská škola a školská jedáleň:
Adela Kardošová

riaditeľka

Tatiana Uríčová

učiteľka

Eva Žillová

školníčka, upratovačka v MŠ a na OcÚ
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Ida Drábiková

vedúca školskej jedálne

Irena Krajňáková

kuchárka

Opatrovateľská služba:
Eva Ruttkayová
Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka / : Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie.
Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka /: Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.
Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: Obec nemá
založené neziskové organizácie.
Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti,
IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: Obec nemá založené obchodné spoločnosti.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Zabezpečenie všestranného rozvoja obce a starostlivosti o potreby jej obyvateľov.
Vízie obce:
1. Zjednotenie oboch častí obce postupnou zástavbou priestoru za objektom bývalej
základnej školy s vytvorením nového centra obce.
2. Propagácia existujúcich prírodných a kultúrnych hodnôt.

Ciele obce:
Ciele obce vychádzajú z poslania obce a jej vízie. Sú naformulované v Programe
hospodárskeho rozvoja obce a sociálneho rozvoja obce.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
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s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce:
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.
Susedné mestá a obce: Nitrianske Pravno, Poluvsie, Nedožery - Brezany
Celková rozloha obce: 1079 ha
Nadmorská výška: 325 m (stred obce)
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 123,08 obyv./km2, 1328 obyvateľov
Národnostná štruktúra: prevažujúca národnosť slovenská
Štruktúra

obyvateľstva

podľa

náboženského

významu:

prevažne

rímsko-katolícke

vierovyznanie

Trvalý

Vývoj počtu obyvateľov:
Kategória

Počet obyvateľov %

Priemerný vek

Deti mladšie ako 15 rokov

178

13,40

7,51

-

Chlapci

94

7,08

7,57

-

Dievčatá

84

6,33

7,44

1150

86,60

48,01

Občania starší ako 15 rokov
-

Muži

591

44,50

46,06

-

Ženy

559

42,09

50,07

Obyvatelia na trvalom pobyte 1328

100,00 42,58

-

Muži

685

51,58

40,78

-

Ženy

643

48,42

44,50

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : -
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Nezamestnanosť v okrese : 4,42 %
Vývoj nezamestnanosti : klesá

5.4. Symboly obce
Erb obce :

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.

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.
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.

5.5. Logo obce
Obec nemá logo.
5.6. 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.
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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 koncom 90-tych rokov 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.

5.7. 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.
5.8. Významné osobnosti obce
 Vojtech Filkorn (*1922 - † 2009) - slovenský logik, zakladateľ slovenskej exaktnej
metodológie, rektor Univerzity Komenského.
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 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, majster sveta v letnom
biatlone a dvojnásobný juniorský vicemajster sveta, reprezentácia na Zimných
olympijských hrách
 Miroslav Matiaško (*1982) – slovenský reprezentant v biatlone, reprezentácia na
Zimných olympijských hrách
 Milan Barényi (*1974) – r. 2018 = slovenský reprezentant sa stal v holandskom
Rosmalene majstrom Európy v cyklokrose v kategórii Masters od 45 do 49 rokov.
K svojmu prvenstvu pridal zlato z majstrovstiev sveta.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje – originálna kompetencia obce:
-

Materská škola

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na využívanie moderných spôsobov výučby.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje :
-

Zdravotné stredisko, kde zabezpečujú lekársku starostlivosť – bez kompetencie obce:
-

MUDr. Jana Šimková – praktický lekár

-

MUDr. Karol Zeleník – gynekológ

-

MUDr. Walter Stiffel, Westom, s.r.o. - stomatológ

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na prevenciu a propagáciu predchádzania chorôb.
6.3. Sociálne zabezpečenie
9

Individuálna výročná správa

Obec Pravenec
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

xxx

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na zriadenie Centra sociálnych služieb – bez kompetencie obce.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s komisiou pre
kultúru, šport, mládež a vzdelávanie, zborom pre občianske záležitosti a Materskou školou v
Pravenci. Obec prevádzkuje dve knižnice a vydáva obecné noviny „Pravenčan/ka“.
V obci pôsobí spevácka skupina Vrbinka a Tatrovanka, ktoré reprezentujú obec na
rôznych kultúrnych podujatiach.
V obci je rozvinutá infraštruktúra športovísk. Futbalový štadión, fitnes centrum,
tenisové kurty a multifunkčné ihriská. Tenisový kurt je v zime využívaný ako ľadová plocha.
Športové areály poskytujú veľa možností na rekreačné aj aktívne športovanie.
V obci pôsobí Miestna telovýchovná jednota Pravenec – bez kompetencie obce.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský
život sa bude orientovať predovšetkým na zachovanie a šírenie kultúrnych hodnôt a tradícií.
6.5. Hospodárstvo
P.Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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
KOMATOP, s. r. o.
Pohostinstvo DIANA
SLOVAKTUAL, s.r.o.
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Soňa Gubková
BRECKO - MARKETING
PASPOL, s. r. o.
V.O.S.R., s. r. o.
MAROŠ SVOREŇ DRYD
ILJIN EU, s. r. o.
LUCERNA SK, s. r. o.
Peter Mokrý - Autoservis
BEÁTA MELLOVÁ

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
972 16 Pravenec 202
972 16 Pravenec 202
972 16 Pravenec 272
972 16 Pravenec 271
972 16 Pravenec 271
972 16 Pravenec 170
972 16 Pravenec 421
972 16 Pravenec 420
972 16 Pravenec 399
972 16 Pravenec 271
972 16 Pravenec 271
972 16 Pravenec 424
972 16 Pravenec 271

Predmet podnikania
predaj rozličného tovaru
drevárska výroba
údržba motorových vozidiel
autobazár
drevárska výroba
lekáreň
veľkoobchod (alko, nealko)
pohostinstvo
výroba plastových okien a dverí
pošta
masážny salón
veľkoobchod (alko, nealko)
drevárska výroba
prevádzka ČOV
oprava odevov
výroba diskov
sprostredkovateľská činnosť
oprava automobilov
kaderníctvo
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21.
22.
23.
24.
26.
27.
27.
28
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

JÁN DRÁBIK JD SERVIS
SOLA SYSTEM SLOVAKIA s. r. o.
Michal Hudek
UNIMAX, s. r. o.
Igor Šujan
Ivan Šujan
Kamenárstvo KLIEŠTIK, s.r.o.
BISTRO POHODA
HIPS SYSTEM, s.r.o.
Marek Cagáň
Sebastián Jurča
KREN - EXPRES
Ayrton, s.r.o.
DENTESSA s.r.o.
DE POWER, s.r.o.
GALKIN s.r.o.
KL PROJEKT, s.r.o.

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

výpočtová technika
predaj a montáž svetlovodov
reštauračné služby
kovovýroba
pilčícke a piliarske práce
pilčícke a piliarske práce
kamenárstvo
reštauračné služby
stavebná výroba
pohostinstvo
potraviny
oprava motorových vozidiel
dekoratívne drevené predmety
zubná hygiena
štúdio skupinových cvičení
maloobchod, veľkoobchod
vypracovanie projekt. dokum.

Pravenec 271
Pravenec 271
Pravenec 271
Pravenec 414
Pravenec 366
Pravenec 366
Pravenec 271
Pravenec 271
Pravenec 426
Pravenec 227
Pravenec 227
Pravenec 271
Pravenec 321
Pravenec 271
Pravenec 271
Pravenec 426
Pravenec 271

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na poskytovanie služieb pre uspokojenie potrieb občanov, podnikateľov
a potrieb dopytu.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce
Pravenec na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií. Finančné
hospodárenie obce Pravenec sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného
zastupiteľstva dňa 14.12.2017 č. 71/2017 II. a bol 10-krát upravovaný:
Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu

Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

29.1.2018
26.2.2018
1.3.2018
19.4.2018
21.5.2018
21.6.2018

3/2018 II. a) – 29.1.2018
19/2018 I. – 19.4.2018
19/2018 I. – 19.4.2018
20/2018 II. a) – 19.4.2018
33/2018 – 21.6.2018
34/2018 II. a) – 21.6.2018

Zmena rozpočtu
v príjmoch
v€

Zmena rozpočtu
vo výdavkoch
v€

10000,00
0,00
0,00
52520,00
0,00
24080,00

10000,00
0,00
0,00
52520,00
0,00
24080,00
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7.
8.
9.
10.

16.8.2018
10.9.2018
18.10.2018
3.12.2018

47/2018 II. a) – 16.8.2018
57/2018 – 18.10.2018
59/2018 II. – 18.10.2018
72/2018 II. – 3.12.2018

800,00
0,00
5510,00
-154690,00

800,00
0,00
5510,00
-154690,00

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

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

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

Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

622 930,00

561 150,00

563 480,98

100,42

460 130,00
0,00
162 800,00
-

480 520,00
0,00
80 630,00
-

487 859,90
0,00
75 621,08
-

101,53
0,00
100,42
-

622 930,00

561 150,00

413 042,10

73,61

460 130,00
162 800,00
0,00
-

444 650,00
106 500,00
10 000,00
-

324 414,60
83 627,50
5 000,00
-

72,96
78,52
50,00
-

0,00

0,00

150 438,88

-

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

Skutočnosť k 31.12.2018

487 859,90
487 859,90
0,00

324 414,60
324 414,60
0,00

163 445,30
0,00
0,00
0,00

83 627,50
83 627,50
0,00

-83 627,50
79 817,80
8 808,22
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Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov

71 009,58
70 621,08

Výdavky z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

70 621,08
563 480,98
413 042,10
150 438,88
8 808,22
141 630,66

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu - 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 znení neskorších predpisov vo výške 79817,80 EUR
Zostatok finančných operácií – zistený podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 70621,08 EUR
Vylúčenie z prebytku – pozostáva z cudzích finančných prostriedkov, ktorých čerpanie, alebo
vrátenie sa presúva do nasledujúceho roka; pre obec je to k 31.12.2018 zádržné vo výške
7010,25 EUR a zostatok finančných prostriedkov na potravinovom účte školskej jedálne
1797,97 EUR
7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

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

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

563 480,98

474 110,00

472 140,00

472 140,00

487 859,90
0,00
75 621,08
-

472 610,00
0,00
1 500,00
-

470 640,00
0,00
1 500,00
-

470 640,00
0,00
1 500,00
-

Skutočnosť
k 31.12.2018

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

413 042,10

426 040,00

407 920,00

419 290,00

324 414,60
83 627,50
5 000,00
-

421 040,00
5 000,00
0,00
426 040,00

407 920,00
0,00
0,00
407 920,00

419 290,00
0,00
0,00
419 290,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

8.1. Majetok
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Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Majetok spolu

1 406 695,39

1 509 066,89

Neobežný majetok spolu

1 017 499,06

1 050 404,82

13 923,12

11 955,12

Dlhodobý hmotný majetok

782 371,94

817 245,70

Dlhodobý finančný majetok

221 204,00

221 204,00

Obežný majetok spolu

388 381,15

456 515,11

14 994,87

3 674,37

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

3 694,22

4 611,13

369 692,06

448 229,61

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

815,18

2 146,96

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 406 695,39

1 509 066 ,89

Vlastné imanie

1 372 842,05

1 467 052,20

5 244,36

0,00

0,00

0,00

1 367 597,69

1 467 052,20

29 860,18

35 814,06

550,00

550,00

0,00

0,00

868,46

781,30

28 441,72

34 482,76

0,00

0,00

3 993,16

6 200,63

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov majetku - vybudovanie multifunkčného ihriska v časti dedina
v areály futbalového ihriska vo výške 72772,15 EUR. Ukončenie viacročnej akcie
„Miestna komunikácia – cintorín kolónia“ kolaudáciou vo výške 61620,27. Úbytky,
ktoré by významne ovplyvnili pohľad na účtovnú závierku neboli

-

predaja/kúpy/zámeny dlhodobého majetku – nedošlo

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov – neboli prijaté

-

prijatých dlhodobých úverov zo ŠFRB – neboli prijaté

-

tvorba opravných položiek k pohľadávkam, k nedokončeným investíciám – opravné
položky k pohľadávkam boli vytvorené z dôvodu dlhodobého neplatenia zo strany
občanov, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov. K nedokončeným
investíciám opravné položky neboli vytvorené

-

tvorba rezerv napr. na súdne spory – rezerva sa vytvorila na vykonanie auditu

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

1 251,22

2 638,71

Pohľadávky po lehote splatnosti

33 566,54

33 079,71

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

29 310,18

35 264,06

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

významný nárast/pokles pohľadávok – neboli zaznamenané

-

významný nárast/pokles záväzkov – neboli zaznamenané

-

všetky pohľadávky obce sú s dobou splatnosti do 1 roka a vymáhajú sa podľa
príslušných zákonných predpisov

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2017

437 430,63

Skutočnosť
k 31.12.2018

424 597,97
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50 – Spotrebované nákupy

41 737,80

51 293,52

51 – Služby

122 547,39

78 555,67

52 – Osobné náklady

149 756,32

164 353,23

1 965,74

4 112,36

19 007,93

24 206,10

82 736,43

82 378,35

2 314,68

2 197,70

0,00

0,00

17 364,34

17 501,04

0,00

0,00

497 513,47

518 808,12

6 392,95

6 260,65

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

447 051,15

471 872,76

4 156,30

4 335,13

32 773,04

31 123,54

0,00

0,00

0,00

35,92

7 140,03

5 180,12

60 082,84

94 210,15

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
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 94210,15 EUR bol zúčtovaný na účet 428 013
– Účtovný výsledok hospodárenia 2018.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
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a) Náklady

Celková výška nákladov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 424597,97 €, čo predstavuje
pokles nákladov oproti roku 2017, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške
437430,63 €.
Pokles nákladov bol spôsobený nižšími nákladmi na služby.
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- mzdové náklady vo výške 119542,14 €
- sociálne náklady vo výške 44811,09 €
- služby za zber a odvoz odpadu vo výške 16468,00 € a uloženie odpadu vo výške
14336,07 €
- odpisy vo výške 50721,74 €
- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy vo výške 1300,00 € (účet 586)
- členské vo výške 16653,71 €
b) Výnosy
Celková výška výnosov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 518808,12 €, čo predstavuje
nárast výnosov oproti roku 2017, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške
497513,47 €.
Nárast výnosov bol spôsobený zvýšením výnosu z DPFO, to zn. podielových daní.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- podielové dane vo výške 334 207,34 €
- daň z nehnuteľnosti vo výške 92078,48 €
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 42754,12 €
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 4781,48 € (účet
693)

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Ministerstvo dopravy,
výstavby a reg. rozvoja
Okresný úrad Trenčín
Ministerstvo financií SR
Obvodný úrad ŽP Trenčín
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Trenčín
ÚPSVaR
Spolu:

Účelové určenie grantov a
transferov
Stavebný úrad-spoločná úradovňa
Školstvo-výchova a vzdelávanie
Komunálne voľby
Životné prostredie
Evidencia obyvateľstva
CO sklad
Prídavok na dieťa

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
1 470,75
824,00
1 545,58
125,90
460,05
99,32
355,20
4 880,80

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
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-

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – dotácia na bežné výdavky
stavebného úradu (spoločný obecný úrad – pre obce: Chvojnica, Kľačno, Malinová,
Nitrianske Pravno, Poluvsie, Pravenec a Tužina)

-

Ministerstvo financií SR – finančné prostriedky na pokrytie nákladov vynaložených na
komunálne voľby

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 9/2011 o dotáciách
právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejno-prospešných účel z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

MTJ Pravenec bežné výdavky na činnosť

10 500,00

CSS Bôrik

príspevok (bežné výdavky)

100,00

SOcÚ
Nitrianske
Pravno
Občania obce
Pravenec –)

bežné výdavky na činnosť

960,63

bežné
výdavky
(jednorazový
príspevok pri narodení dieťaťa

finančný 1 200,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
-

Výstavba multifunkčného ihriska v časti dedina

-

Oprava miestnej komunikácie

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

Rekonštrukcia obecného domu

-

Pokračovanie v opravách miestnych komunikácií

-

Projektová dokumentácia a následné vybudovanie lesných a poľných ciest

-

Rekonštrukcia parkoviska – kolónia

-

Chodníky na cintorínoch

-

Prepojenie oboch častí obce

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
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Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor a neeviduje iné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka
vystavená po skončení účtovného obdobia.

Vypracovala: Andrea Krajnerová

Schválil: Ing. Róbert Mikulášik

V Pravenci dňa 2.4.2019

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke – bude priložený dodatočne
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