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1. Základná charakteristika konsolidovaného celku   

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou 

osobou, ktorá 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 

Geografická poloha obce :  

Obec leží na severovýchodnom úpätí najvyššieho vrchu Strážovskej vrchoviny – Strážova-1213 m.n.m. 

Susedné mestá a obce :      mestá: Považská Bystrica, Púchov  

 obce:  Ďurďové, Lieskov - Tŕstie, Čelkova Lehota 

Celková rozloha obce :      42,3 ha – 2 katastre Pružina –       38,505 ha  

                                                                            Briestenné –    3,795 ha 

Nadmorská výška :            381 m.n.m. 

 

1.2   Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov :   2060 obyvateľov k 31. 12. 2019 (oproti r. 2018 nárast o 7) 

Národnostná štruktúra :             slovenská:   97,8 %, česká: 0,6 % ,  nezistená: 0,6 %. 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko - katolícke : 2 021 –  98 %,      

                             evanjelické : 14  - 0,7 %,  právoslávne: 1, bez vyznania a  iné:  30 –1,3 %. 

Vývoj počtu obyvateľov: od roku 2001 – počet obyvateľov -  1907 

                                                      2011 – počet obyvateľov  - 1965  

                                                      2015 – počet obyvateľov  - 2038 

                                                      2016 – počet obyvateľov  - 2056  

                                                      2017 – počet obyvateľov -  2052 

                                                      2018 - počet obyvateľov -   2053 

                                                      2019 - počet obyvateľov -   2066 

Od posledného sčítania obyvateľov počet obyvateľov stúpol o 101, (dôvodom je výstavba bytov a rozvoj 

IBV v dolnej časti obce a následné prisťahovanie nových občanov). 

 

1.3   Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :           nesleduje sa  

Nezamestnanosť v okrese :       4,8   %. 

Vývoj nezamestnanosti  v okrese v roku 2019 sa oproti roku 2018 zvýšil a to o 1,51 %,  avšak  je o niečo 

nižšia ako celoslovenský priemer.  

1.4   Symboly obce 

Erb obce: Obec má vlastný erb, schválený Heraldickou komisiou zápisom do Heraldického registra pod 

zn. P  83/97, zo dňa 9. 11. 1999. 

Vlajka obce: Obec má vlastnú vlajku v bielo-červeno-modro-zelenom prevedení pozdĺžnymi pruhmi.                           

Pečať obce: Obec má vlastnú erbovú  pečať. Erb vo forme pečate je umiestený na okrúhlom podklade, 

ktorý je ohraničený dvomi čiernymi kruhmi a medzi nimi na striebornom podklade je nápis: “Trenčianska 

oblasť – obec Pružina 1906-1911“.  Zapísaná je v kráľovskej knihe vo Viedni 19. 2. 1912 kráľovským 

radcom. 

1.5   Logo obce:   
Logo obce predstavuje  znázornený erb obce. 

 
1.6   História obce - názov obce  

Prvá písomná zmienka o obci z r. 1272, kedy patrila panstvu Košeca. Názvy boli nasledovné: 1272 

Pruzsina, 1330-Prussina, 1364 – Pruzina, 1864-Barossháza. V 13. storočí prešla do vlastníctva 

zemianskych rodín Pružinských a Lieskovských. Históriu obce dotvárajú kultúrne a historické pamiatky.  

 

    1.7  Pamiatky  

 - Kostol sv. Žofie (katolícky)-pôvodne gotický, v roku 1759 zväčšený o Presbytérium 

 - Kalvária okolo kostola: 7 obrazov od J. B. Klemensa z roku 1863 

 - 4  obrazy od K. Švestku z r. 1880  
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 - Kaplnky: pred kostolom z r. 1879 – Lurdská, Ružencovej Panny Márie z r. 1877,  prícestná sv. Jána    

Nepomuckého. Zvonica v časti obce Briestenné a Pamätná tabuľa A. Kardoša, bývalého starostu obce – 

sú kultúrne pamiatky zapísané v Registri národných kultúrnych pamiatok. 

-  

1.8  Významné osobnosti obce 

Štefan Závodník – kňaz– ekan, slovenský národovec a buditeľ, zakladateľ Spolku včelárov na Slovensku, 

v Pružine pôsobil v r. 1850-1885, matičiar, zakladateľ Spolku miernosti a triezlivosti. Pochovaný je  v obci 

a jeho meno nesú aj  Katolícky kultúrny dom, Základná škola s čestným názvom. Na jeho počesť bola 

vybudovaná  busta a Park Štefana  Závodníka pri kultúrnom dome. 

Gabriel Baroš - buržoázny politik a národohospodár, známy ako Železný minister Slovenska“ –    narodil 

sa   v Pružine  6. 7. 1848. 

Medzi významné osobnosti obce radíme aj bratov Šťastných – svetoznámych hokejových reprezentantov.  

 

1.9  Výchova a vzdelávanie 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

 Základná škola Štefana Závodníka Pružina 

 Materská škola Pružina  

Na mimoškolské aktivity sú  zriadené: 

 3 oddelenia v školskom  klube detí v priestoroch základnej školy,   

 žiaci ZŠ majú možnosť navštevovať ZUŠ v Považskej Bystrici. Pre mladších žiakov je výučba 

zabezpečená počas týždňa aj v základnej škole.  

 V škole pracuje viacero krúžkov, v ktorých okrem iného rozvíjajú kreativitu žiakov. 

 Školská knižnica – poskytuje výpožičku kníh rôznych žánrov nielen  pre žiakov. 

 Viacúčelové ihrisko pri základnej škole. 

 Detské a dopravné ihrisko pri materskej škole. 

 Od jesene 2018 začal svoju činnosť folklórny súbor Pružinka. Zo strany detí, mládeže, ale aj 

dospelých je o folklór v obci veľký záujem. 

 Fitnescentrum v kultúrnom dome a posilňovňa sa začala budovať aj v priestoroch starého 

zdravotného strediska. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať 

na: fyzickú zdatnosť žiakov a v rámci záujmových činností na obnovu ľudových  tradícií a bude sa aj 

naďalej rozvíjať folklór v obci. 

 

1.10  Zdravotníctvo 

Zdravotná  starostlivosť pre občanov po ukončení prevádzky MUDr. Omelkovou v r. 2018 a  MUDr. 

Ivorovou  v r. 2019 v  obci veľmi chýba. Viac-menej túto poskytuje pre našich občanov: 

 Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici a ZDRAVIE Púchov. 

 Obvodní lekári buď v okresnom meste alebo v Beluši, podľa výberu občanov. 

 Len čiastočne pediatrické služby pokrýva MUDr. Durandziová, ktorá v obci ordinuje len  

2 dni v týždni. Viacerí už ale svoje deti a mládež prehlásili k iným lekárom predtým. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja je zdravotná starostlivosť pre občanov nepostačujúca, chýba lekár 

pre dospelých a aj lekáreň. Možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na: 

zabezpečenie obnovy ambulancie dospelých a geriatrickej starostlivosti, nakoľko prestárlych občanov 

v obci pribúda, ale aj na zabezpečenie služby donášky liekov pre našich občanov z lekárne v meste -  

BROJO, resp. opäť obnoviť prevádzku lekárne v prípade obnovenia ambulancií pre uspokojenie potrieb 

našich občanov. 

 

1.11  Sociálne zabezpečenie 

Obec zabezpečuje sociálnu starostlivosť  prostredníctvom  opatrovateliek, ktorých počet sa v priebehu      

roku 2019 menil. V obci celkovo pracuje 6 opatrovateliek  a v priemere sa opatrovalo 10 občanov. Tento 

počet sa v priebehu roka menil. O opatrovateľskú službu je v obci stále záujem. Dôvody: úmrtie 

opatrovaného, odchod do sociálneho zariadenia. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, 

že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na budovanie  penziónu, či iného zariadenia pre seniorov 

obce. 
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1.12 Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujú: 

- Obec v Kultúrnom dome Štefana  Závodníka Pružina  - fašiangy, karneval, ples,  jarmok (Žofia), Deň 

matiek, v jeseni misijný jarmok, v zime stretnutie s Mikulášom, beseda s jaskyniarmi 

- Stretnutie s najstarším občanmi z obce na obecnom úrade. 

- Návšteva jubilantov – výročia svadby a okrúhle  životné jubileá. 

V roku 2019 sa organizovali ďalšie kultúrne akcie v obci: 

- Základná škola Š. Závodníka – výstavky, besedy v škole aj pre verejnosť, koncerty 

- SHR Apoleníková - akcie na farme s kultúrnym programom (folklór, ľudové tradície, akcie aj pre 

širokú verejnosť Bačova cesta, Na salaši pri guláši) 

- Koncerty v kultúrnom dome Profil s Kašubom. 

- Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy – akcia „Zelená modrá“ organizovaná v  spolupráci s obcami 

Pružina a  Čelkova Lehota – country, koncerty v jaskyni „Dúpna“ a pod.  

- Penzión pod Strážovom – akcia k MDD, prezentácia domácich hudobníkov, ale aj folklóru a iné 

kultúrne vystúpenia. 

- Farský úrad v spolupráci s obcou zorganizovali v jeseni karneval so svätými. 

Obec pravidelne 2  - krát v roku organizuje vítanie detí do života v sobášnej sieni. V roku 2019 bolo tak 

uvítaných do života celkom 24 detí. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude 

orientovať na rozvoj folklóru a kultúrnych tradícií v obci – fašiangy, karneval pre deti, hodový jarmok, 

Mikuláš, výstavky, besedy, divadelné predstavenia a vystúpenia známych umelcov. 

 

1.13 Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

Reštauračné služby – Penzión pod Strážovom, Martin Jakubech – Reštaurácia a pizzéria Včielka, 

Rekreačné zariadenie Chmelisko, Rekreačné zariadenie Priedhorie, Bripet – mäso údeniny, Krovmont - 

Dušan Jance, Pošta, 3 potravinové jednotky, Salaš SHR p. Apoleníková – predaj syrov, bryndze a výrobkov 

z ovčieho mlieka, Milan Malatký a syn - autodielňa, Autodoprava Pavol Ďuriš a Dušan Pažitný, 

Autodoprava- Anton Jance. 

 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

V obci je  teraz zastúpený skôr potravinársky priemysel. Firma RAVITA Prešov tu prevádzkuje baličku a v 

obci má  sklady na cereálne výrobky. V obci poskytujú služby a šíria dobré meno  aj BRIPET – Ján –

Briestenský, v zrekonštruovanej budove bývalej školskej jedálne, kde sa  spracúva mäso a vyrábajú sa 

mäsové výrobky a špeciality, nielen pre našich občanov, ale aj na vývoz. V týchto prevádzkach našlo 

zamestnanie niekoľko našich občanov. 

V obci má zastúpenie aj niekoľko majiteľov drevo dielní a to: AV - Anton Valášek, Michal Kostka, Ján 

a Peter Priedhorský, Miroslav Kardoš. Tieto prevádzky sú zamerané na stolársku výrobu a zamestnávajú 

hlavne našich občanov. Mladí remeselníci v obci podnikajú aj v Kovovýrobe. 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci: 

Z poľnohospodárstva je v obci prevažné  zastúpenie živočíšnej  výroby, zameranej na chov oviec, ktorý 

zabezpečuje SHR Oľga Apoleníková. V obci je 5 súkromne hospodáriacich roľníkov. Pôda sa využíva 

väčšinou ako pasienky a lúky. Orná pôda sa využíva málo, občania väčšinu pôdy prenajímajú. 

 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať 

na:  poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu a agroturistiky. (Rekreačné zariadenia, Penzión, salaš, 

práce na farme). 

 

1.14  Organizačná štruktúra obce:  

Starosta obce:                    Michal Ušiak 

Zástupca starostu obce :   Ing. Jaroslav Beňadik 

Hlavný kontrolór obce:    Ing. Jarmila Kušnierová  
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Obecné zastupiteľstvo:  

Poslanci:  počet 9 - Ing. Jaroslav Beňadik, Ing. Igor Krištofík, Dušan Jance - členovia obecnej rady, ďalší 

členovia OZ: Stanislav Dolinka, Ing. Katarína Gabrišová, Roman Hija, Ing. Jakub Petrovič, Vladimír 

Hogaj, Miroslav Zigo. 

 

Komisie: 5 -  verejného záujmu, finančná, kultúry a športu, stavebná a komisia životného prostredia. 

 

Obecný úrad: Michal Ušiak – starosta obce, Ing. Marta Belavá – ekonómka, Ida Kardošová – mzdová 

účtovníčka, matrikárka, Eva Ďurišová – správa majetku obce, bytové hospodárstvo, kultúra, Daniela 

Mikulová – dane a poplatky, pokladníčka, stavebné podania, opatrovateľská služba, Dana Kušnieriková – 

doručovateľka, upratovačka. 

Materská škola: Jolana Mičkovská - riaditeľka do 30. 6., od 1. 7. 2019 na základe výberového konania sa 

stala riaditeľkou Mária Jakubechová. Učiteľky: Ľubica Jance, Mgr. Zuzana Kostková, Bc. Monika 

Jurkechová, Daniela Hlubinová - Mgr. Ľudmila Bučková - Kvaššayová, - zastupujúca Bc. Miroslavu 

Vráblovú, t. č. na materskej dovolenke. Prevádzkoví zamestnanci: Monika Zacharová, Beáta Domanická, 

Veronika Bystrická – cez aktivačné práce. 

Školská jedáleň: Viera Bahnová - vedúca ŠJ, hlavná kuchárka - Viera Kozáková, pomocné sily v kuchyni 

- Eva Ďurišová, Beáta Domanická. Michaela Priedhorská od 1. 9. 2019- cez aktivačné práce. 

  

Konsolidovaný celok tvoria: 
OBEC Pružina                                                                                 - materská účtovná jednotka 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTEFANA ZÁVODNÍKA Pružina         - dcérska účtovná jednotka 

 

 
Všeobecné údaje o konsolidovanom celku 

 
 

1.15 Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky a informácie   o konsolidovanej  

účtovnej jednotke a organizačná štruktúra konsolidovaného celku 

 

  1.15. 1  Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky – materská účtovná jednotka 

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Obec Pružina 

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky Pružina č. 415, 018 22 

Dátum založenia/zriadenia  rok 1990 

Spôsob založenia/zriadenia Podľa zákona č. 369/1990 Zb.  

IČO konsolidujúcej účtovnej jednotky  00317730 

DIČ konsolidujúcej účtovnej jednotky  2020684754 

Hlavná činnosť konsolidujúcej  účtovnej jednotky Výkon  samosprávnych  činností 

  1.15. 2  Identifikačné údaje konsolidovanej účtovnej jednotky – dcérska účtovná jednotka 

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Základná škola Štefana Závodníka Pružina  

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky Pružina č. 408, 018 22 

Dátum zriadenia  1. 7. 2002 

Spôsob založenia Zriaďovacia listina 

IČO konsolidovanej  účtovnej jednotky  031202357 

DIČ konsolidovanej účtovnej jednotky  2021328485 

Hlavná činnosť konsolidovanej účtovnej jednotky Základné školstvo 
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Základná škola Štefana Závodníka Pružina je dcérskou účtovnou jednotkou Obce Pružina. Obec nemá 

zriadené žiadne iné dcérske účtovné jednotky (rozpočtové alebo príspevkové organizácie) ani nemá podiely 

na základnom imaní v obchodných spoločnostiach. Taktiež nemá podiely na hlasovacích právach 

v obchodných spoločnostiach.  

 

Rozpočtová organizácie obce: 

Názov:                   Základná škola Štefana Závodníka 

Sídlo:                     Pružina č. 408 

Štatutárny orgán:   Mgr. Darina Michálková, od augusta 2019 Mgr. Adriana Šterdasová  

Základná činnosť:  základné školstvo. 

 

 

2. Rozpočet obce k 31. 12. 2019 a jeho plnenie  
 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2019. Obec schválila 

rozpočet na rok 2019 v roku 2018 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. 

Kapitálový rozpočet  bol schválený ako schodkový. Finančné operácie boli prebytkové, z ktorých obdobne 

ako z  prebytku bežného rozpočtu sa kryl schodok kapitálového rozpočtu.  Hospodárenie obce sa riadilo 

podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7. 12. 2018, uznesením č. 64/2018.  

 

V priebehu roka  2019 bol rozpočet zmenený celkom 18 – krát a to nasledovne: 

 

- prvá  zmena  schválená dňa  4. 1. 2019       - dotácie školstvo- rozpočtové opatrenie č. 1 

- druhá zmena schválená dňa 16. 1. 2019      -  dotácie na prenes. výkon – rozpočtové opatrenie č. 2 

- tretia zmena  schválená dňa 30. 1. 2019      -  dotácia – rozpočtové opatrenie č. 3 

- štvrtá zmena  schválená dňa 28. 2. 2019     - dotácie - rozpočtovým opatrením č. 4 

- piata zmena  schválená dňa   27. 3. 2019    -  uznesením OZ č. 9/2019 – rozpočt. opatrenie č. 5 

- šiesta zmena  schválená dňa 30. 4. 2019     - dotácia voľby -  rozpočtovým opatrením č. 6 

- siedma  zmena  schválená dňa 13. 6. 2019  - dotácia - matrika - rozpočtovým opatrením č.7 

- ôsma zmena  schválená dňa 25. 6. 2019      - uznesením OZ č. 30 a 32/2019 – rozpočt. opatr. č. 8 

- deviata  zmena  schválená dňa 30. 7. 2019  - dotácia školstvo - rozpočtovým opatrením č. 9 

- desiata zmena  schválená dňa 28. 8. 2019   -  uznesením  OZ č. 44/2019 -  mimoriadne zasad. OZ            

- jedenásta  zmena  schválená dňa 10. 9.2019 - dotácia školstvo-odchodné-  rozpoč. opatrením č. 11 

- dvanásta zmena  schválená dňa 25. 9. 2019 - uznesením OZ č. 53/2019 -  rozpoč. opatrením č. 12 

- trinásta zmena  schválená dňa 31. 10.2019  -  schválené starostom obce  - rozpoč. opatrením č. 13 

- štrnásta zmena  schválená dňa 11. 11. 2019  - dotácia školstvo  - rozpočtovým opatrením č. 14 

-  pätnásta zmena  schválená dňa 27. 11. 2019  - dotácia školstvo - rozpočtovým opatrením č. 15 

- šestnásta  zmena  schválená dňa  11. 12. 2019 - uznesením OZ č.70/201 - rozpoč. opatrením č. 16 

- sedemnásta zmena  schválená dňa 18. 12. 2019 - dotácia školstvo – mimor. výsl.-rozp. opatr. č. 17        

- osemnásta zmena schválená dňa 30. 12. 2019  -  schválená starostom obce - rozp. opatrenie č. 18 

 

        Z uvedených zmien bolo  11  takých, ktoré sa priamo týkali účelových dotácií zo ŠR.  

   Rozpočet obce k 31. 12. 2019 v EUR 

 Schválený 

rozpočet  

Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 1 710 933 1 988 284 

z toho :   

Bežné príjmy 1 407 733 1 636 304 



8 

 

Kapitálové príjmy    227 700    224 980 

Finančné príjmy      72 600     122 699 

Príjmy RO s právnou subjektivitou       2 900                  4 301 

Výdavky celkom 1 710 933 1 988 284 

z toho :   

Bežné výdavky   817 318   905 423 

Kapitálové výdavky            377 685             477 881 

Finančné výdavky              36 700               37 700 

Výdavky RO s právnou subjektivitou            479 230             567 280 

Rozpočet  obce - vyrovnaný-rozdiel 0 0 

  

  2. 1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v EUR  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 988 284 1 966 325,38 98, 9 

                                                                               

   BEŽNÉ PRÍJMY  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 640 605   1 617 609,02 98,6 

 V plnení bežných príjmov sú aj príjmy základnej školy vo výške 4 297,11 €, rozpočtované    

v sume 4 301 €, čo bolo takmer  totožné s rokom 2018.  Bližšie informácie sú  uvedené  v bode 6). 

Hodnotí sa plnenie rozpočtu, vrátane rozpočtovej organizácie - základnej školy. 

 

 Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 640 605  €, bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume  

1 617 609,02 €, čo predstavuje  98,6 % plnenie. 

 

A) daňové príjmy :  

 Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

848 847 851 627,40 100  

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

     Z rozpočtovanej finančnej čiastky  759 778  € z výnosu dane z príjmov, boli skutočné príjmy 

k 31.12.2019 - 763 378,80  €, čo predstavuje plnenie na  99,5 %. V porovnaní s rokom 2018 to 

bolo viac o 107 843,54  €, čo priaznivo ovplyvnilo príjmovú časť rozpočtu obce. 

 

b)  Daň z nehnuteľností 

     Z rozpočtovaných  39 548 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške  39 359,43  €, čo je 

plnenie na  99,5 %. Z toho príjmy dane z pozemkov  boli vo výške 20 939,30   €, dane zo stavieb 

boli vo výške  18 420,13  € a  z bytov  168,41 €. Skutočné dane boli vyššie o  6 839,91  € oproti 

roku 2018. Dôvodom bola lepšia platobná disciplína daňovníkov. Sadzby daní sa nemenili.      

K 31. 12. 2019 obec eviduje pohľadávky na daniach z nehnuteľností vo výške    1 525,46  €, čo je 

menej  o 2 910,12 € ako za predchádzajúce hodnotené obdobie. Pohľadávky sa vymáhali výzvami.  

c) Daň za psa  bola v skutočnosti v roku 2019  -  1 358  €. Nedoplatok na dani bol 24,50  €. 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva - v roku 2019 bol rozpočet  1 450 €, skutočne bolo  

vybratých 1 385 €,  čo je o  547 € viac ako v roku 2018. 

e) Daň za ubytovanie – skutočný príjem bol  458,70 €, čo je  o  170,28 € viac  ako v roku 2018.  

Dôvodom je  novootvorené rekreačné zariadenie Chmelisko a väčší počet ubytovaných v obci.    
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 f) Poplatok  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  z rozpočtovaných  46 250  €          

bol skutočný príjem 45 687,47  €, čo je o 692,40  € viac ako v roku 2018. Plnenie bolo na 98,8 %.  

Dôvodom je aj vyšší nedoplatok za odpad ako  roku 2018 a to v sume 3 877,39 €. 

 

       B) nedaňové príjmy:  

   Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

176 839 170 329,34 96,3 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných  55 905 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške  55 778,16   €, čo bolo 

o 2 236,24 € menej ako v roku 2018. Príjmy z prenajatých pozemkov boli vo výške    1 327,76  €, 

z prenajatých bytov v sume 51 615,85 €. Príjem za nájom budov a priestorov – zdravotné stredisko, 

kultúrny dom, obecný úrad, bol vo výške 2 662,55  €, čo je o  96,91 € menej ako v roku 

predchádzajúcom. V roku 2019 ukončila nájom aj detská lekárka MUDr. Ivorová. V obmedzenom 

čase prevádzkuje detskú ambulanciu MUDr. Durandziová za symbolický nájom. Obec prijala v 

roku 2019 aj dividendy a to vo výške  162 € z Urbárskej obce. 

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  

Z rozpočtovaných  103 643  € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 97 401,70  €, čo je  o  13 

302,80  € menej ako v roku 2018. Významnú  časť príjmov tvoria služby v bytovkách v sume  30 

138,04  €, za vypúšťanie odpadových vôd v sume 16 761,27 €,  za opatrovateľskú službu 7 920,90  

€. Príjem za réžiu v ŠJ  bol 2 553,54  €, od rodičov na prevádzku v MŠ bol príjem 3 032 €.  Za  

ŠKD  bol príjem 3 496 €, čo je viac o 1 096 €, aj z dôvodu zvýšenia počtu detí v ŠKD, ale aj 

zvýšenia poplatku za prevádzku z 5 € na 7 €. 

 

c) Iné nedaňové príjmy 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov v sume 12 990  € bol skutočný príjem  12 852,37  €, 

čo predstavuje 98,9 % plnenie. Medzi inými nedaňovými príjmami boli vrátené platby zo 

zdravotného poistenia a príjmy z dobropisov v sume 11 725,31 € a z lotérií           507,06 €. Iné 

nedaňové príjmy boli o 5 487,23 € vyššie  ako v roku 2018.  

 

C) ostatné príjmy :  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

614 919                595 652,28 96,9 

 

 

Obec prijala v roku 2019  nasledovné granty a transfery  v EUR :                                                        

 P. č. Poskytovateľ   Suma v EUR Ú č e l 

 1. ÚPSVaR Považská Bystrica 33 470,35    Aktivačné služby - 7 projektov 

 2. Okresný úrad–TN-školstvo 521 532,41    Prenesené kompetencie -  základná škola  

 3. Okresný úrad P. Bystrica          3 679,19    Matrika – prenesené kompetencie 

 4. TSK Trenčín          2 000,00     Projekt – Zelená župa –Trenč. sam.kraj 

 5. ÚPSVaR Považská Bystrica 21 534,00     Obedy zadarmo 

 6. Okresný úrad ŽP- Trenčín              190,98     Dotácia na PVŠS na úseku ŽP 

 7. Okresný úrad  P. Bystrica 674,19     Na register obyvateľstva – PVŠS 

 8. Okresný úrad Trenčín           4 305,00     Pre MŠ - predškoláci 
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 9. Okresný  Považská  Bystrica 3 521,98    Voľby do EP a 2 kolá voľby prezidenta 

 10. Okresný úrad Pov. Bystrica 35,60     Register adries – prenesený výkon št. správy  

11. Pôdohosp. platobná  agentúra           3 600,11    Jednotná platba na plochu 

12.  Dobrovoľná požiar. ochrana         5 000,00    Na materiálové vybavenie, odevy 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v plnej výške, okrem dotácie na školstvo 

a jednotnú platbu na plochu. Zostatok nevyčerpaného transferu ZŠ bol 6 390,41 €, z toho            

998,81 € je dopravné a 5 391,60 € je nevyčerpaná dotácia z tovarov roku 2019. Zostatok 

finančných prostriedkov bol poukázaný ZŠ ako nová dotácia roku 2020 s kódom zdroja 131J.  

Nepoužitá dotácia  z Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola  3 600,11  € sa použije v roku 

2020. V roku 2019 bola obci poskytnutá aj dotácia na obedy zadarmo pre predškolákov a od 

septembra aj pre žiakov základnej školy, spolu v sume 21 534 €. Nedočerpaná dotácia za obedy v 

sume 4 225,20 € sa vrátila začiatkom roku 2020 poskytovateľovi - Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny v Považskej Bystrici. 

 

D) Kapitálové príjmy:  

 Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

224 400 224 987,83 100 

 

Z  rozpočtovaných kapitálových príjmov v sume 224 400 €, bol skutočný príjem 224 987,83 €, čo 

predstavuje 100 % plnenie. Tieto príjmy boli o 120 429,81 € vyššie ako v roku 2018. Najväčším 

kapitálovým transferom bola dotácia v rámci projektu „Zvýšenie kapacity a stavebné úpravy 

v MŠ  Pružina“ v sume   215 650,33 € z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Z Environmentálneho fondu, v rámci projektu Programu obnovy dediny bol prijatý kapitálový 

transfer na „Altánok pri turistickom chodníku Strážov“ v sume 4 750 €. Z Ministerstva financií 

SR na prístavbu školskej jedálne v budove Materskej školy obec  prijala dotáciu v sume 4 tis. €. 

Táto  prístavba  sa realizovala počas letných prázdnin a jedáleň bola v septembri 2019  uvedená 

do prevádzky, čím sa zvýšila kapacita na 80 miest. 

 

a) Príjem z predaja kapitálových aktív: V roku 2019 sa nepredávali žiadne kapitálové aktíva. 

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: 

V roku 2019 príjem z predaja pozemkov bol  587,50  €, čo je viac  o 377,50 € ako v roku 2018. 

c) Granty a transfery: 

 V roku 2019 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery: 

P. č  Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 

1. Ministerstvo pôdohospodár.  

a rozvoja vidieka SR 

215 650,33 „Zvýšenie kapacity a stavebné úpravy 

v materskej škole Pružina“ 

2. Environmentálny fond - POD   4 750,-  Altánok pri turistickom chodníku 

3. Ministerstvo financií SR   4 000,- Prístavba školskej jedálne – v MŠ 

 

Obec v roku 2019  prijala 3 kapitálové  transfery a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka  SR  v sume  215 650,33 € v rámci projektu "Zvýšenie kapacity a stavebné úpravy v MŠ 

Pružina", z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na Altánok pri 
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turistickom chodníku Strážov v sume 4 750 €. Na prístavbu školskej  jedálne  v MŠ v hodnotenom 

období obec prijala z Ministerstva financií SR dotáciu v sume  4 tis. €. 

 

E) Príjmové finančné operácie:  
                                                                                                                                   v EUR 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

122 699 123 728,53 100,8 

Textová časť – príjmové finančné operácie:  

Uzneseniami obecného zastupiteľstva, zo dňa 27.3., 25. 6. a 25. 9. 2019 bolo  schválené použitie 

rezervného fondu na investičné akcie v obci. Skutočné čerpanie tohto fondu bolo 67 645,92 €. 

Tieto prostriedky boli použité na rozšírenie miestnych komunikácií v IBV Klokočová. Fond opráv 

sa čerpal na krytie úhrad faktúr za údržbu bytoviek v sume 2 332,74 € z príjmov                   

z minulých rokov. Vo  finančných operáciách boli účtované aj príjmy za školstvo z roku 2018     v 

sume 8 022,39  €,  ktoré boli použité s časovou výnimkou do konca marca 2019, obdobne ako aj 

príjem z PPA v sume 2 547,78  €. Pri čerpaní týchto dotácií bola dodržaná účelovosť. 

 

F) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Bežné príjmy :                                                                                                           v EUR 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

                  4 301                  4 297,11                      100 

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

Základná škola mala príjmy v sume  4 297,11 € a to za ŠKD – od rodičov v sume  3 496 €, 

z preplatkov zdravotného poistenia  z roku 2018  a z dobropisov  v sume 776,12  € a iné príjmy. 

Príjmy boli o 489,69 € nižšie ako v  roku 2018. Dôvodom môžu byť nižšie dobropisy. 

 

Kapitálové príjmy :  

ZŠ Štefana Závodníka Pružina v roku  2019  nemala  žiadne kapitálové príjmy.  

 

2. 2 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v EUR  
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31. 12. 2019 % plnenia 

1 988 284  1 825 766,86                     91,8 

 

1) Bežné výdavky obce:    

 Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

905 423 836 082,97 92,3 

  v tom :                                                                                                                            v EUR 

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 254 881 240 579,35   94,4 

Finančná a rozpočtová  oblasť  5 680 5 672,63   99,9 

Ochrana život. prostredia 64 798 59 570,14    91,9 

Bývanie a obč. vybav.+ rozvoj obce 38 680 36 758,59 95 

Zdravotníctvo 4 230 4 059,14            96 

Rekreačné a športové služby 8 200 8 170,71    99,6 

Vzdelávanie - predškolská výchova 160 429 154 374,23    96,2 

Vzdelávanie - základné vzdelanie 470 422,93            90 

Vzdelávanie - školské stravovanie  122 509 108 740,13    88,8 

Príspevok pri  narodení  detí  2 700 2 400,00    85,7 
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Matrika  4 134 4 129,94 100 

Požiarna ochrana 12 310 11 951,81     97,1 

Civilná ochrana 570 550,05    96,5 

Cestná doprava a MK 25 575 25 529,04   99,8 

Verejné osvetlenie 21 600 21 530,42   99,7 

Vodovod  2 950 2 437,75   82,6 

Aktivačné služby 74 910 50 937,85           68 

Voľby do orgánov samosprávy 3 523 3 521,98          100 

Úvery - úroky  7 600 7 474,48            98,3 

ČOV- čist. odp.vôd - bežné výdavky 40 544 39 947,46     98,5 

Sociálne zabezp.- opatrovat. služba 

Sociál. zabezp.-inde neklasifikované 

25 150 24 938,61     99,4 

Kultúra, kultúr. služby, náboženské 

služby, príspevky obč. združeniam 

22 148 21 397,73      96,6 

Školenia a semináre 1 832  988,00    54 

S P O L U  905 423 836 082,97   x 

a)  Mzdy, platy,  služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

 Z rozpočtovaných  341 679 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019  vo výške  319 483,64 €, čo je 

93,5 % čerpanie. Výdavky boli vyššie o 72 880,06 €. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov 

OÚ, matriky, MŠ, ŠJ, ČOV  a aktivačných zamestnancov. Výdavky na mzdy boli vyššie ako v roku 

2018 aj z dôvodu 10 % navýšenia platov a prijatia 2 pracovných síl  do MŠ a ŠJ. Nárast je aj z 

dôvodu, že v roku 2018 bola otvorená ďalšia trieda a prijaté 2 nové učiteľky, avšak až od 

septembra. V roku 2019 tieto sily pracovali už  po celý rok. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  131 887  € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume  121 122,82 €, čo  bolo  

92 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd za zamestnávateľa a DDP za OÚ, matriku, 

MŠ a ŠJ, ČOV a aktivačných zamestnancov. Vyššie čerpanie oproti minulého roku bolo aj z 

dôvodov uvedených v bode a), ale i konania troch druhov volieb a s nimi súvisiacich odvodov z 

odmien. 

 

 c) Tovary a služby - Z rozpočtovaných  379 839   € sa skutočne čerpalo na tovaroch a službách                  

344 323,96  €, čo predstavuje  91 %  plnenie. Ide o prevádzkové výdavky OÚ a všetkých stredísk 

a to energie, cestovné náhrady, materiálové výdavky, dopravné a ostatné tovary a služby. 

Najvyššie plnenie bolo v odpadovom hospodárstve v sume 56 427,41 €, pričom najväčšou 

položkou boli služby za vývoz odpadov a to 54 297,38 €. Poplatky za odpad boli vyššie aj z dôvodu 

legislatívnych zmien. Významnú položku tvoria aj vrátené platby za služby v bytovkách v sume 

14 205,17 € na základe ročného vyúčtovania bytov, ako i špeciálne služby v sume 13 649,37 €, 

z čoho prevažná časť je za externé manažmenty pri projektoch.    

 

  d) Bežné transfery  

Z rozpočtovaných  44 418 € bolo  skutočné čerpanie transferov k 31.12.2019 vo výške 43 678,07 €,   

čo bolo plnenie na  98,3  %. Na mzdy opatrovateliek obec poukázala sumu  14 071,41 €, na 

prevádzku Spoločnej úradovne sa čerpalo 9 867,69 €, transfer TJ bol 4 650 € a príspevky pri 

narodení dieťaťa boli 2 400 €. Príspevok pri narodení dieťaťa bol uznesením obecného 

zastupiteľstva zvýšený zo 70 € na 100 €/1 dieťa. 
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 e)  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

      finančnými výpomocami 

 

Z rozpočtovaných  7 600  € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2019 vo výške  7 474,48 €,  čo 

predstavuje  98,3  % plnenie. Zahrnuté sú v tom úroky z úveru ŠFRB. Celkové úroky z úveru boli 

nižšie o 564,02  € oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka. 

 

B) Kapitálové výdavky :  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

477 881 391 684,12 82 

   Skutočné kapitálové výdavky boli len v obci a to na nasledovné investičné akcie v EUR:    

                Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

01.1.1 Výd. verej. správy-rozšír.kamer syst.  180 180,00 100 

02.2.0 - Civilná ochrana - rekonštr.CO sklad 14 200 14 118,88 99 

03.2.0 Výdavky požiarnej ochrany-príst.+plynof. 39 980           39 922,78 100 

04.5.1 Miestne komunik.-rekonštr.+ rozšír. 115 014         115 014,28 100 

05.2.0 - ČOV a kanalizácia  85 041 0  

05.4.0 Altánok pri náučnom chodníku 5 000 5 000,00 100 

06.3.0 Vodovod v IBV – porealizač.zamer. 500 500,00 100 

08.1.0 Rekr.a šport.sl.-cyklotrasa,studňa 3 530 3 416,00 96,7 

08.3.0 Vys. a vydav. služby- WIFI-proj.               2 680             2 680,00 100 

08.4.0 - Nábož.a iné spoloč. služby 700 695,39 99 

09.1.1.1-MŠ - prístavba a rekonštruk. 130 226 129 700,43 100 

09.6.0.3 - ŠJ - prevádzk. zariadenie 80 830 80 456,36 100 

S P O L U  : 477 881 391 684,12 82 

 

Textová časť – kapitálové výdavky : 

V hodnotenom období boli najväčšie kapitálové výdavky v Materskej škole  na prístavbu ŠJ  v 

sume 75 674,96 €. Z dotácie MF SR sa použila  suma 4 tis. €.Taktiež bol vybudovaný altánok pri 

turistickom chodníku do Strážova v hodnote 5 000 € s podporou Environmentálneho fondu 

prostredníctvom Programu obnovy dedinyv sume 4 750 €.  V roku 2019 sa miestne komunikácie 

jednak rekonštruovali v sume  14 083 €, ale aj rozširovali v IBV Klokočová v celkovej hodnote 

86 463,42 € a v iných častiach obce v hodnote 25 885,36 €. Na tieto práce sa použili 

aj   prostriedky rezervného fondu po schválení  obecným zastupiteľstvom v sume   67 645,92 €.  

V hodnotenom období sa rekonštruoval aj CO sklad v hodnote 13 065,90 €. Na väčšinu  investícií 

obec použila  predovšetkým vlastné zdroje. 

 
a) Výdavky verejnej správy V roku  2019 obec eviduje výdavky  na projekt „ Rozšírenie kamerového 

systému" v sume 180 €, ktorý plánuje realizovať v roku 2020. 
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b) Civilná ochrana CO sklad  

 Ešte v roku 2018  sa začala  rekonštruovať budova CO skladu – strecha a v roku 2019 sa 

pokračovalo v zateplení budovy a výrobe hliníkového schodiska, celkom v hodnote 13 065,90    €. 

c) Požiarna ochrana 

    Z rozpočtovaných 39 980 € bolo preinvestovaných 39 922,78 € a to na plynofikáciu 

a rekonštrukciu budovy HZ a bola začatá aj prístavba hasičskej zbrojnice. Väčšina týchto investícií 

bola v rámci projektu s podporou Ministerstva vnútra SR, na čo obec prijala dotáciu vo výške 30 

tis. € ešte koncom roka 2018, s výnimkou použitia v nasledujúcich rokoch. 

d) Miestne komunikácie  

V roku 2019 obec rekonštruovala  miestne komunikácie v sume 14 083 €. Taktiež  obec 

pokračovala v rozšírení  komunikácie v IBV Klokočová, kde použila vlastné zdroje v sume           

86 463,42 € a v inej časti obce rozšírila komunikáciu v hodnote 25 885,36 €. 

 e) Nakladanie s odpadovými vodami  
V rámci tejto kapitoly boli rozpočtované výdavky na rozšírenie kanalizačnej siete v obci a to 

v sume 85 041 €, čo sa však nerealizovalo aj vzhľadom na to, že obci nebola priznaná dotácia 

z Environmentálneho fondu, o ktorú sa uchádzala.   

 f)  Ochrana prírody a krajiny   

Obec v minulom roku s podporou Environmentálneho fondu vybudovala nový altánok  pri 

turistickom chodníku do Strážova v celkovej hodnote 5 000 €. Dotácia bola vo výške 4 750 €.  

 g)  Vodovod  

         V roku 2019 bolo spracované porealizačné zameranie vodovodu v IBV Klokočová v sume 

500 €,  ktorý chce obec odovzdať Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 h) Rekreačné a športové služby 

V rámci úsporných opatrení pri hospodárení s vodou, sa začala ešte v roku 2018 budovať  studňa 

pri ihrisku TJ Strážov Pružina, v čom sa pokračovalo investíciou svojpomocne v hodnote 1 531,51 

€. 

 i)  Vysielacie a vydavateľské služby 

      K zlepšeniu informovanosti občanov, obec zakúpila novú modernú rozhlasovú ústredňu       v 

sume 2 680 €. Po jej inštalovaní je možné občanov informovať aj prostredníctvom SMS. 

 j) Materská škola  - v rámci požiadavky rodičov detí a schválenia v OZ sa vybudovala  prístavba 

budovy MŠ s kapacitou novej triedy v počte 20 detí, ktorá bola daná do prevádzky ešte v septembri 

2018. Obec sa uchádzala o dotáciu na tento projekt, v čom aj bola úspešná, avšak dotácia bola 

poskytnutá  až v roku 2019. Obci bolo poskytnutých 215 650,33 €. Z týchto prostriedkov z časti 

hradila investičné výdavky súvisiace s týmto projektom, ako aj vybudovala nové dopravné ihrisko 

vo dvore materskej školy v sume 9 225,14 € k lepšej informovanosti správania sa detí na cestách.  

 

k) Školská jedáleň  

V súvislosti s projektom „obedy zadarmo“, vznikla potreba rozšírenia kapacity na stravovanie v 

školskej jedálni. Obec preto pristúpila k prístavbe v celkovej hodnote 75 159,96 €. Z toho        z 

dotácie za prístavbu MŠ obec financovala 55 200 € a z dotácie MF SR sumou 4 tis. €.  Obec 

zakúpila aj nové prevádzkové vybavenie  (kotol a umývačku s príslušenstvom v hodnote              5 

296,40 €). Kapacitne tak rozšírila priestory jedálne z 30  na 80, čo je už vyhovujúci stav.  

 

C) Výdavkové finančné operácie  v EUR:                                                                                                                                            

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

37 700 38 366,28 102 



15 

 

Z rozpočtovaných   37 700 €  bolo čerpaných 38 366,28 € a to na splácanie istiny z úveru  ŠFRB 

v sume 37 761,92 €  a na použite  finančnej zábezpeky v sume 604,36 €, ktoré sa nerozpočtujú. Aj 

z tohto dôvodu bolo plnenie vyššie. Obec za hodnotené obdobie neevidovala žiadny bankový úver.  

 

D) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

 Bežné výdavky v EUR :                

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

562 115 554 469,03 99 

 

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli  554 469,03  €,  z toho: 

 

Základná škola            518 554,95   € 

Školský klub detí           35 164,08   € 

Školská knižnica                 750,-    €. 

 

Celkový rozpočet ZŠ bol 562 115 €, v čom sú zahrnuté výdavky za ZŠ, ŠKD a knižnicu.           

V rozpočte boli príspevky na normatívy,  na vzdelávacie poukazy, dopravu, lyžiarsky kurz, školu 

v prírode, odchodné, učebnice a na mimoriadne výsledky žiakov. Skutočné výdavky v ZŠ boli  

554 469,03 €, čo je o 65 596,10 € viac  ako v roku 2018. Dôvodom sú aj zvýšené výdavky súvisiace 

s osobnými nákladmi po legislatívnych zmenách, ako i odchodné. Dotácia na dopravné nebola 

vyčerpaná v plnej výške, zostatok bol 998,81 €. Z tovarov bol zostatok 5 391,60 €. Tieto 

prostriedky boli presunuté do roku 2020. Výdavky ZŠ boli z dotácií na prenesené kompetencie, 

ako i z vlastných príjmov, ktoré v roku  2019 boli  vo výške 4 297,11 €  (príjem od rodičov – ŠKD, 

dobropisy, z poistného plnenia, preplatky na zdravotnom poistení a za poškodené učebnice). 

V roku 2019 bolo presunutých na výdavkový účet  ZŠ 288,31  € za dopravné z roku 2018 a 7 

734,08 € bola dotácia na tovary. Tieto dotácie boli čerpané v termíne do 31.03.2019 s KZ 131I. 

Rozpočet na ŠKD bol po úprave 36 420 €, z toho obec v rámci originálnych kompetencií v roku 

2019  poukázala sumu  32 920 €  na 3 oddelenia, pričom sumu 1 251,92 € škola v decembri obci 

vrátila. Ostatné výdavky boli financované z vlastných príjmov v ŠKD, hlavne na nákup učebných 

pomôcok. Obec poukázala o 7 150,61 €  viac prostriedkov ako v roku 2018 a to tak z dôvodu 

väčšieho počtu detí v klube, ako  aj zákonného navýšenia miezd.  

 

Kapitálové výdavky základnej školy:  
V roku 2019 Základná škola Štefana Závodníka Pružina eviduje  kapitálové výdavky v sume  5 164,46€, 

ktoré poskytla obec zo svojho rozpočtu na rekonštrukciu vchodu do hlavnej budovy školy. 

 

a)  Mzdy, platy,  služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

Z rozpočtovaných 302 289 € na mzdy, bolo skutočné čerpanie 302 288,88 €. Výdavky boli za základnú 

školu, ŠKD a knižnicu. Zvýšené výdavky oproti roku 2017 boli z dôvodu zvýšenia platov. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 104 376 € bolo skutočné čerpanie 104 375,97 €, čo je čerpanie na 100 %. Sú tu zahrnuté 

výdavky do poisťovní, na DDP za základnú školu, ŠKD a knižnicu. 

 

c) Tovary a služby 

Tovary a služby boli rozpočtované v sume 84 710 €, skutočné plnenie  bolo 73 637,38 €, čo predstavuje 87 

%. Najväčšie výdavky boli na energie, nákup učebných pomôcok, ale aj interiérové vybavenie a údržbu 

budov. Významnú sumu tvorí aj cestovné žiakom na lyžiarsky kurz a školu v prírode.  
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d) Bežné transfery  

Bežné transfery boli rozpočtované v sume 16 483 €, skutočné boli v sume 14 503,01 €, čo bolo plnenie na 

88 %. Najväčšími transfermi bolo dopravné žiakom a odchodné v ŠKD.  

 

 

2.3 Plán rozpočtu na roky 2020 – 2022, vrátane rozpočtovej organizácie 
2.3.1 Príjmy celkom 

Druh  rozpočtového 

príjmu 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plán na rok 

2020 

Plán na rok 

2021 

Plán na rok 2022 

Príjmy celkom 1 966 325,38 2 126 297 1 848 898 1 915 630 

z toho :     

Bežné príjmy 1 613 311,91 1 660 480 1 641 898 1 708 530 

Kapitálové príjmy 224 987,83   419 277    200 000   200 000 

Finančné príjmy 123 728,53    42 200      2 600      2 600 

Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 

4 297,11             4 340     4 400     4 500 

 

2.3.2 Výdavky celkom 

Druh rozpočtového 

         výdavku 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Plán na  rok 

2020 

Plán na  rok 

2021 

Plán na  rok 

2022 

Výdavky celkom 1 825 766,86 2 126 297 1 848 898 1 915 630 

z toho :     

Bežné výdavky   836 082,97 966 870  890 898   921 150 

Kapitálové výdavky 391 684,12 543 214  290 000   270 000 

Finančné výdavky     38 366,28   38 003    39 000     40 000 

Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 

   559 633,49 578 210  629 000 684 480 

 

  

3. Hospodárenie obce za rok 2019  a rozdelenie  výsledku hospodárenia za rok 2019 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2019 

  

Bežné  príjmy spolu 1 617 609,02 

z toho : bežné príjmy obce  1 613 311,91 

             bežné príjmy RO                                        4 297,11 

Bežné výdavky spolu 1 390 552,00 

z toho : bežné výdavky  obce                       836 082,97 

             bežné výdavky  RO                                                                                       554 469,03 

Bežný rozpočet    +227 057,02 

Kapitálové  príjmy spolu     224 987,83 

z toho : kapitálové  príjmy obce      224 987,83 

             kapitálové  príjmy RO          0 

Kapitálové  výdavky spolu     396 848,58 

z toho : kapitálové  výdavky  obce      391 684,12 

             kapitálové  výdavky  RO         5 164,46 
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Kapitálový rozpočet          -171 860,75 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                      +55 196,27 

Vylúčenie z prebytku                         21 676,36 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                      +33 519,91 

Príjmy z finančných operácií                      123 728,53 

Výdavky z finančných operácií                        38 366,28 

Rozdiel finančných operácií          +85 362,25 

PRÍJMY SPOLU                      1 966 325,38 

VÝDAVKY SPOLU                    1 825 766,86 

Upravené hospodárenie obce                        140 558,52 

Vylúčenie z prebytku/úprava schodku                         21 676,36 

 

Prebytok rozpočtu v sume 55 196,27 €  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  bude zdrojom rezervného fondu 

 
Zostatok finančných operácií v sume 85 362,25 €  navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. 

Celkové hospodárenie obce v zmysle vykázaných príjmov a výdavkov bolo prebytkové v sume                   

140 558,52  €. 

   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 :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume   14 215,72   EUR, a to nasledovne:  

- na tovary a služby  ZŠ                                          5 391,60  EUR 

- na dopravné žiakom ZŠ                                          998,81  EUR 

- jednotná platba na plochu v sume                      3 600,11  EUR 

- obedy zadarmo z ÚPSVaR   v sume                   4 225,20 EUR, 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 

zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. 

v sume 3 582  EUR,  

   
c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-141 zákona 

č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zák. 

v sume 3 878,64  €, t .j. spolu sa vylučujú účelové prostriedky v sume 21 676,36  €. 

 

 

Na základe uvedených skutočností obecné zastupiteľstvo schválilo  tvorbu rezervného fondu za 

rok 2019 vo výške  118 882,16  €. 
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4. Bilancia aktív a pasív v celých EUR 
a) Za materskú účtovnú jednotku 

4.1  A K T Í V A                                                                                                                            v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

rok 2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Majetok spolu 5 431 484,42  5 607 492,92 5 395 517 5 458 917 

Neobežný majetok spolu 4 612 101,70 4 796 462,49 4 615 717 4 685 717 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 20  935,04  19 626,56 21 000 21 000 

Dlhodobý hmotný majetok 4 326 449,54 4 512 118,81 4 330 000 4 685 717 

Dlhodobý finančný majetok 264 717,12 264 717,12 264 717 264 717 

Obežný majetok spolu 815 803,03 807 729,58 776 600 770 100 

z toho :     

Zásoby 6 900,23 7 555,10 5 100 5 100 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 561 278,29 542 612,59 540 500 525 000 

Dlhodobé pohľadávky 25,08 0 0 0  

Krátkodobé pohľadávky  21 006,99 13 249,33 11 000 10 000 

Finančné účty  226 592,44  244 312,56 220 000     230 000 

Časové rozlíšenie  3 579,69 3 300,85 3 200 3 100 

4.2  P A S Í V A                                                                                                                            v EUR 

Názov Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Predpoklad 

rok 2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 5 431 484,42 5 607 492,92 5 395 517 5 458 917 

Vlastné imanie  2 043 739,79 2 215 117,13 2 050 000 2 100 000  

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0 0 0 0 

Fondy                 0 0 0 0 

Výsledok hospodárenia  2 043 739,79 2 215 117,13 2 050 000    2 100 000 

Záväzky 995 891,40 822 195,98 765 500 773 100 

z toho :     

Rezervy  10 854 9 290 7 500 8 100 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 42 371,13  9 224,94 12 000 12 000 

Dlhodobé záväzky 743 831,27 705 460,84 695 000 658 000 

Krátkodobé záväzky 198 835 98 220,20 51 000 95 000 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 0 0 

Časové rozlíšenie 2 391 853,23 2 570 179,81 2 580 017 2 585 817 
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b) Za konsolidovaný celok 

4.1  A K T Í V A                                                                                                                         v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

rok 2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Majetok spolu 5 479 366,42 5 651 825,03 5 400 000  5 515 000 

Neobežný majetok spolu 5 174 681,61 5 340 320,66 5 035 717 5 134 517 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 20 935,04 19 626,56 21 000 19 800 

Dlhodobý hmotný majetok 4 889 029,45 5 055 976,98 4 750 000 4 850 000 

Dlhodobý finančný majetok 264 717,12 264 717,12 264 717 264 717 

Obežný majetok spolu 299 742,40 306 233,97 361 153 377 383 

z toho :     

Zásoby 6 900,23 7 555,10 4 650 4 820  

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 5 300 3 200 

Dlhodobé pohľadávky 25,08 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  21 006,99 13 249,33 7 800 7 300 

Finančné účty   271 810,10 285 429,54 343 403 362 063 

Časové rozlíšenie  4 942,41 5 270,40 3 130 3 100 

 

4.2  P A S Í V A                                                                                                                           v EUR  

Názov Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Predpoklad 

rok 2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 5 479 366,42 5 651 825,03 5 400 000 5 515 000 

Vlastné imanie  2 043 230,64 2 212 601,49 2 029 309 2 080 000 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0 0 0 0 

Fondy 0 0 0 0 

Výsledok hospodárenia  2 043 230,64 2 212 601,49 2 029 309 2 080 000 

Záväzky 1 041 594,22 865 789,21 920 691 885 000 

z toho :     

Rezervy  10 854 9 290 8 500 8 700 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 42 371,13 9 224,94 13 000 13 000 

Dlhodobé záväzky 746 143,56 706 856,41 749 191 713 000 

Krátkodobé záväzky 242 225,53 140 417,86 150 000 150 300 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 0 0 

Časové rozlíšenie 2 394 541,56 2 573 434,33 2 450 000 2 550 000 
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K majetku konsolidovaného celku je potrebné uviesť, že celková hodnota majetku bola o 172 458,61 € 

vyššia ako v roku 2018. Dôvodom je jednak zhodnotenie majetku, ale aj priaznivé hospodárenie. Pokiaľ 

ide o záväzky, tieto sa postupne znižovali a to jednak z dôvodu splácania úveru ŠFRB, ale aj nezvyšovaniu 

dlhu. 

 

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v EUR 

a) Za materskú účtovnú jednotku 

5.1. Pohľadávky     v EUR 

Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2018 

Stav 

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   
17 504,48 11 444,91  

Pohľadávky po lehote splatnosti   11 783,41 7 951,82  

 

 Materská účtovná jednotka mala v roku 2019 pohľadávky nižšie o 3 891,16 € aj vzhľadom na to, že  boli 

nižšie preplatky za energie, ale aj lepšia platobná schopnosť daňovníkov. V pohľadávkach po lehote 

splatnosti sú nezaplatené dane z nehnuteľností, za komunálny odpad  a za nájom v bytovkách, ktoré sa 

vymáhajú a ku ktorým boli tvorené aj opravné  položky. 

 

5.2  Záväzky                                                                                                                            v EUR 

Záväzky - dlhodobé Stav 

k 31.12 2018 

Stav 

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   743 831,27 705 460,84 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

Záväzky - krátkodobé Stav 

k 31.12 2017 

Stav 

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   198 835 98 220,20 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

Celkové záväzky materskej účtovnej jednotky boli 803 681,04 EUR, čo je oproti roku 2018 menej 

o 138.985,23 € a to predovšetkým z dôvodu, že v roku 2018 obec evidovala  2 neuhradené investičné 

faktúry, naopak za rok  2019 žiadne investičné. Krátkodobé  záväzky sa znížili o 100 614,80  € a dlhodobé 

záväzky boli nižšie 38 370,43 €  aj z  dôvodu pravidelného  splácania úveru voči ŠFRB.  Všetky záväzky 

boli v lehote splatnosti, záväzky po lehote splatnosti materská účtovná jednotka neeviduje. 

 

b) Za konsolidovaný celok 

5.1. Pohľadávky                                                                                                                v EUR 

Pohľadávky  Stav 

k 31.12 2018 

Stav 

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   17 504,48 11 444,91 

Pohľadávky po lehote splatnosti   11 783,41 7 951,82 

 

V materskej účtovnej jednotke sa pohľadávky za dane a poplatky znížili o 9 891,16 €.  Dcérska účtovná 

jednotka za hodnotené obdobie nevykazovala žiadne pohľadávky. 
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5.2 Záväzky                                                                                                                     v EUR 

Záväzky dlhodobé Stav 

k 31.12 2018 

Stav 

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti      746 143,56 706 856,41 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

Záväzky - krátkodobé Stav 

k 31.12 2018 

Stav 

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   242 225,53 140 417,86 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

Celkové záväzky konsolidovaného celku za rok 2019 boli 847 274,27 €, čo je v porovnaní s rokom 2018 

o 141 094,82 € menej.  Dôvodom je predovšetkým zníženie záväzku z vystavených faktúr po skončení roka 

2018 (za  projekt na "Zvýšenie kapacity a stavebné úpravy v MŠ).  Pokiaľ ide o splácanie  úveru ŠFRB, 

tieto záväzky sa znížili splátkami podľa zmluvy. Všetky záväzky boli v lehote splatnosti. 

Záväzky po lehote splatnosti konsolidovaný celok neeviduje 

 

6. Hospodársky výsledok v  EUR 
a) Za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

rok 2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Náklady 935 153,40 1 003 882,37 1 064 230 1 112 450 

50 – Spotrebované nákupy 120 798,24 133 477,00 137  000 140 000 

51 – Služby 156 516,82 144 781,00 141 000 145 000 

52 – Osobné náklady 363 475,30 468 784,21 470 000 490 000 

53 – Dane a poplatky         2 445,37              553,34 930 950 

54 – Ostatné náklady na    

         prevádzkovú činnosť 

      33 194,91         10 082,31 14  300 18 500 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

    140 931,06       142 574,14 170 000 180 000 

56 – Finančné náklady         14 042,62         14 440,46  16 000 18 000 

57 – Mimoriadne náklady 0    0 0 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

103 749,08 89 189,91 115 000 120 000 

59 – Dane z príjmov 0 0 0 0 

Výnosy 1 072 144,47 1 175 259,71  1 195 200 1 267 500 

60 – Tržby za vlastné výkony 

a tovar 

60 632,62 53 268,78 57 000 58 000 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 0 0 

62 – Aktivácia          7 966,75         3 287,24 5 000 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

743 671,08 853 271,17 810 000 870 000 

64 – Ostatné výnosy 67 370,58 82 689,22 83 000 84 000 



22 

 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

 

37 791,72 

 

17 697,04  

 

10 200 

 

10 500 

66 – Finančné výnosy 0 0 0           0 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 0       0 

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

 

154 711,72 

 

164 884,26 

 

230 000 

 

245 000 

Hospodársky výsledok 
(+ kladný HV, - záporný HV) 

136 991,07 171 377,34 130 970 155 050 

 

 K výsledku hospodárenia  za rok 2019 za materskú účtovnú jednotku je potrebné uviesť, že 

vzhľadom na vyššie daňové  výnosy, ako i vyššie výnosy z transferov, bol výsledok hospodárenia priaznivý 

a oproti roku 2018 bol vyšší o 34 386,27 €. 

 

b) Za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Predpoklad 

rok 2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Náklady 1 396 714,45 1 522 802,95 1 453 920 1 495 650 

50 – Spotrebované nákupy 162 306,15 175 774,65 190 000 197 000 

51 – Služby 177 580,77 164 348,22 164  000 170 000 

52 – Osobné náklady 780 563,99 952 247,27 770 000 790 000 

53 – Dane a poplatky          2 445,37               553,34 920  950 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

43 489,27 20 736,81          32 000 33 000 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

165 113,10 166 460,34 220 000 227 000 

56 – Finančné náklady 14 928,99 15 313,47 16 000 15 700 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

50 286,81 27 368,85 61 000 62 000 

59 – Daň z príjmov 0 0 0 0 

Výnosy 1 534 005,32 1 692 173,80 1 594 100 1 638 550 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

63 032,62 56 764,78 58 000 59 000 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 0 0 

62 – Aktivácia 7 966,75 3 287,24 7 300 7 500 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

742 910,30 852 432,41 720 000 750 000 

64 – Ostatné výnosy 69 757,38 85 331,24 76 000 77 000 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

       37 791,72 17 697,04 7 800 10 000 
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66 – Finančné výnosy 0 162 0 50 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 0 0 

69 – Výnosy z transferov a rozpoč. 

príjmov v obciach, VÚC a v RO 

a PO zriadených obcou alebo VÚC 

 

612 546,55 

 

676 499,09 

 

725 000 

 

735 000 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

137 290,87 169 370,85 140 180 142 900 

 

Pokiaľ ide o výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2019, tento bol vyšší oproti roku 2018 

o 32 079,98 € predovšetkým z dôvodu vyšších výnosov za dane a poplatky. Najväčší nárast bol pri 

osobných nákladoch a to z dôvodu vyššieho počtu zamestnancov, ako i zákonného navýšenia platov. 

Naopak, výrazné zníženie bolo v nákladoch za prevádzkovú činnosť nakoľko v roku 2018 bola v materskej 

účtovnej jednotke zaúčtovaná zmarená investícia za "Revitalizáciu verejných priestranstiev". Nižšie 

náklady boli aj na transfery v skupine 58.  Vyššie  výnosy boli predovšetkým  pri daniach a poplatkoch a 

to až o 109 522,11 €, čo výrazne ovplyvnilo výsledok hospodárenia.  

 

7. Ostatné  dôležité informácie  

7.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 sme v konsolidovanom celku evidovali granty a transfery a to bežné aj kapitálové. Kapitálové 

transfery prijala len materská účtovná jednotka. 
 

Poskytovateľ 

 

 

             - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť  : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2019 

- 3 - 

Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2019 

- 4 - 

 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4) 

 

- 5 - 
Okresný úrad TN  Školstvo – bežné výdavky     521 532,41  515 142,- 6 390,41 

Okresný úrad P.B. Matrika – bežné výdavky          3 679,19        3 679,19 0 
Okres. úrad P.B. Reg. obyvateľov – bežné výdavky             674,19              674,19 0 
Dobrovoľná PO SR Na materiál. vybavenie PO-bež.          5 000,-     5 000,- 0 
Okresný úrad P.B Register adries – bežné výdavky             35,60          35,60 0 
Úrad práce P.B. Bežné- projekt „Obedy zadarmo“       21 534     17 308,80 4 225,20 
OÚ  ŽP Trenčín Transfer na život. prostr.-bežné            190,98        190,98 0 
OÚ  Trenčín Transfer na MŠ- predškoláci-bežné         4 305,-         4 305,- 0 
Úrad práce P.B. Transfer na aktivačné práce  -bežné       33 562,09  33 526,09 0 
Okresný úrad P.B. Voľby – bežné výdavky-prezid.+ EP       3 521,98  3 521,98 0 
Minister.financií SR  Rekonštrukcia MŠ - kapitálové        4 000        4 000 0 

Pôdoh. pl. agentúra Jednotná platba na plochu-bežné     3 600,11 0 3 600,11 

 

Všetky vyššie uvedené dotácie boli účelovo využité, zostatok evidujeme pri dotácii na prenesené 

kompetencie – školstvo spolu v sume 6 390,41 €, projekt "obedy zadarmo" v sume 4 225,20 € a jednotne 

platba na plochu v sume 3 600,11 €, ktoré sa použijú v roku  2020. Z prijatých dotácií nevznikol žiadny 

výnos ani iný záväzok a všetky dotácie boli v termíne zúčtované.  

 

Materská účtovná jednotka  v roku 2019 prijala aj  transfer z účelového fondu nasledovne: 
 

 

Poskytovateľ 

 

                - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu : 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

      Suma  

poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2019 

         - 3 - 

    Suma  

použitých 

prostriedkov 

v roku 2019 

       - 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - 

stĺ.4) 
 

- 5 - 

Environmentálny  fond Altán. pri tur. chod-kapitálové 4 750 4 750 0 

Uvedená dotácia bola účelovo použitá a zúčtovaná v termíne poskytovateľovi. Z prijatej dotácie 

nevznikol    žiadny záväzok ani výnos. 



24 

 

V hodnotenom období boli najväčšími kapitálovými transfermi:  

- 215 650,33 € -  z projektu realizovaného ešte v roku 2018 Zvýšenie kapacity v MŠ 

- 4 000,-    € - dotácia na rekonštrukciu MŠ. 

 

7.2 Poskytnuté dotácie  

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2017 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým 

osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejno-

prospešný účel a to nasledovne: 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : 

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma  poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2019 

- 2 - 

Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2019 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

- 4 - 

Telovýchovná jednota - bežné výdavky 4 650 4 650 0 

Jaskyniarsky klub SV – bežné výdavky     500   500 0 

S P O L U  5 150           5 150 0 

 

Komentár – Obidve dotácie boli použité v súlade s ich účelom a boli riadne a v termíne  zúčtované do 

nákladov obce v zmysle podmienok uvedených vo VZN. 

 
7.3 Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

a) za obec : 

 Prístavba školskej jedálne – vlastné prostriedky 

 Prístavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – z dotácie MV SR + vlastné prostriedky 

 Rekonštrukcia miestnych komunikácií – vlastné prostriedky 

 Rozšírenie miestnej komunikácie v IBV –vlastné prostriedky 

 Detské ihrisko pri MŠ –z dotácie z Úradu vlády SR + vlastné prostriedky 

 Dopravné ihrisko pri MŠ – vlastné prostriedky 

 Rekonštrukcia CO skladu – vlastné prostriedky 

 Vybudovanie altánku pri turistickom chodníku do Strážova – z dotácie + obec 

 Prevádzkové vybavenie v ŠJ v súvislosti s projektom "Obedy zadarmo" – vlastné prostr. 

 

b) za rozpočtovú organizáciu: 

 
Dcérska účtovná jednotka z prostriedkov obce zrekonštruovala vstup do hlavnej budovy školy. 

 

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 

 Pokračovanie v rozšírení kanalizačnej siete v obci 

 Rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome Š. Závodníka 

 Prístavba, resp. rekonštrukcia Domu smútku a prístupová cesta  

 Zateplenie budovy Materskej školy 

 Rekonštrukcia ďalších miestnych komunikácií podľa finančných možností obce 

 Rozšírenie miestnych komunikácií v IBV- pokračovanie 

 Zberný dvor – rozšírenie +  vybavenie – v prípade poskytnutia dotácie 

 Realizácia internetového pripojenia pre občanov v rámci projektu WIFI pre Teba 

 Rekonštrukcia budovy TJ Strážov na ihrisku. 

 

 

c) rozpočtová organizácia 

 Realizácia projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií v ZŠ“. 
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7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

Po zostavení konsolidovanej účtovnej závierky  a konsolidovanej výročnej správy obce vzhľadom 

na skutočnosť, ktorá nastala po 31.12.2019 v súvislosti s celosvetovo sa šíriacim ochorením COVID-19 

identifikujeme potenciálny vplyv na finančnú situáciu účtovných jednotiek konsolidovaného celku a ich 

rozpočtové hospodárenie. Situácia sa priebežne vyvíja a preto nie je možné v čase zverejnenia tejto výročnej 

správy kvantifikovať potenciálny vplyv na účtovné jednotky konsolidovaného celku. Akýkoľvek dopad na 

hospodárenie a celkovú finančnú situáciu účtovných jednotiek konsolidovaného celku zahrnie  účtovná 

jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020. 

 

 

V Pružine,  dňa  02. 06. 2020 

 

 

  

         Vypracovala:                                                                                           Predkladá: 

Ing. Marta  B e l a v á                                                                                  Michal   U š i a k 
        ekonómka obce                                                                                          starosta obce 

 


