Individuálna výročná správa
Obce OPATOVCE

za rok 2015

Janka Horňáková
starostka obce
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1. Základná charakteristika Obce Opatovce
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 Opatovce sa nachádza v okrese Trenčín, 11 km od okresného mesta. Obec je zložená z
jedného katastra. Susedí na juhu s obcou Veľké Bierovce, na severe s katastrom mesta Trenčín, na
východe s obcou Trenčianska Turná, na západe s obcou Chocholná Velčice, Kostolná Záriečie.
Celková rozloha obce: 289,5 ha
Nadmorská výška:

204 m n.m.

1.2. Demografické údaje
Národnostná štruktúra: Prevažujúca národnosť slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania: Prevažne rímsko-katolícke
vierovyznanie – 91,2 %
Vývoj počtu obyvateľov: k 31.12.2015 – 415 obyvateľov – oproti roku 2014 stav obyvateľov
mierne vzrástol.

1.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : priemerne 5 občanov
Vývoj nezamestnanosti : ustálená

1.4.Symboly obce
Erb obce – v modrom štíte nad vlnitým rezom vytvorenou modrou zvýšenou pätou štítu so
zlatou rybou strieborná pôda so zlatou vŕbou a striebornou budovou mlyna so zlatým okienkom
a zlatým mlynským kolesom.

Vlajka obce -pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, bielej,
modrej, bielej, modrej, žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, to je dvoma
zástrihmi siahajúcimi do tretiny vlajky.

Pečať obce - je okrúhla uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC OPATOVCE.

1.5. Logo obce
Obec Opatovce nemá Logo.

1.6. História obce
Prvá písomná zmienka je v známej zoborskej listine, pochádzajúcej z roku 1113, v ktorej sú
popísané majetky benediktínského opátstva na Zobore nad Nitrou. Naša obec patrí medzi najstaršie

písomne doložené obce na Slovensku. Najstarší názov obce bol „sv. Hypolit“. V ďalších storočiach
prešiel názov obce rôznym vývinom, je však zrejmé, že od 14.stor. sa obec už volala Opatovce.
Ponechala si názov aj vtedy, keď už opátstvu nepatrila, ale prešla do majetku nitrianskeho
biskupstva, čo sa udialo v 15.stor. Opatovce vystriedali viacerých vlastníkov, rodinu Velčovských,
neskôr rád jezuitov, a po zrušení rádu sa stali Opatovce majetkom Fondu štúdijnej základiny.
Najstaršia pečať Opatoviec pochádza z roku 1732, teda z čias keď obec vlastnila rehoľa jezuitov. Je
pozoruhodné, že obec sa rozhodla pre samostatný symbol, ktorý nie je ničím spojený so symbolikou
jezuitského rádu. Svedčí to o zdravom sebavedomí vtedajšieho predstavenstva obce.
Z 18. storočia sa zachovali zmienky o opatovských rybároch a mlynoch stojacich na Váhu. Tradícia
vodných mlynov v Opatovciach bola veľmi dlhá. Posledné dva mleli ešte v 20. storočí.
Do života obce v druhej polovici 19. st. výrazne zasiahla cholerová epidémia, ktorej padli za obeť
desiatky ľudí. V rokoch 1880 a 1890 zhorela veľká časť dediny. Opatovce boli v minulosti
poľnohospodárskou obcou, popri veľkostatkárskej pôde vlastnili pôdu aj drobní roľníci. Hranice
chotára sa menili až do II. svetovej vojny, kedy časť pôdy začlenili do areálu Letiska
v Trečianskych Biskupiciach. Život obce je spätý s riekou Váh, ktorá mnoho krát pripravila
Opatovčanom horúce chvíle. Mnohé z povodní na tejto rieke narobili v obci veľké škody. Obec
kvôli povodniam údajne štyrikrát zmenila svoje miesto. Skutočný rozvoj obce nastal po skončení
II. svetovej vojny. V roku 1949 bol do obce zavedený telefón. V 50-tych rokoch bolo realizované
priame autobusové spojenie s Trenčínom. V roku 1959 zaviedli do obce elektrický prúd, v roku
1970 napojili obec na verejný vodovod. Od roku 1998 obyvatelia obce majú možnosť využívať
vybudovaný rozvod plynu. Ako vidíme história našej obce a život jej obyvateľov je bohatý na dobré
aj zlé. Naša obec nebola nikdy veľkou obcou, aj dnes patrí medzi najmenšie obce Trenčianskeho
okresu.

1.7. Pamiatky
Kaplnka - Barokovo klasicistická kaplnka sv. Rodiny, pôvodne postavená na cintoríne v 2.
tretine 18. storočia. Jednoloďová stavba s pravouhlým presbytériom a segmentovou klenbou. Na osi
hlavného priečelia prestavaná veža s nízkou ihlanovou strieškou. Na menze hlavného oltára tri
barokové sochy Panny Márie, Ježiša a sv. Jozefa z pol. 18. storočia.
Kaplnka Sedembolestnej panny Márie - Ku klasicistickej zvonici vežového typu z 2.
polovice 18. storočia v 20. storočí pristavali malú kaplnku, ktorá je zasvätená Sedembolestnej
panne Márii.
KríŽ - Neobarokový drevený kríž, postavený na bývalom cintoríne v roku 1892, má široký
zaoblený kamenný podstavec.

1.8. Výchova a vzdelávanie
V obci sa škola nenachádza. Deti navštevujú hlavne MŠ vo Veľkých Bierovciach a ZŠ v
Trenčianskych Stankovciach.

1.9. Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza žiadne zdravotné stredisko. Najbližšie zdravotné stredisko pre
dospelých sa nachádza v Trenčianskych Stankovciach, kde ordinuje MUDr. Bunčáková. Zdravotné
stredisko pre deti a mládež sa nachádza v Trenčianskej Turnej, kde ordinuje MUDr. Petrášová,
taktiež sa tu nachádza aj zubný lekár, MUDr. Opoldus.
V prípade ťažkého poranenia alebo zdravotných problémov sa najbližšia nemocnica nachádza
v Trenčíne alebo v Ilave.

1.10. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje obec prostredníctvom opatrovateľskej služby. V roku
2015 nebola podaná žiadosť o opatrovateľskú službu.

1.11. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad. Obec prevádzkuje kultúrny
dom, obecnú knižnicu a miestny rozhlas.
V obci pôsobí dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má 10 členov.

1.12. Hospodárstvo
V obci sa nachádzajú tieto podnikateľské subjekty:
PD Soblahov – Farma ošípaných
AGRONOVAZ a.s – farma brojlerov
AGRONOVAZ a.s – farma RYBY
VE Kostolná
Nápravno výchovné zariadenie
Audodieľňa Peter Bulko
Jazdecko rehabilitačné centrum Lesan n.o.
V obci je predajňa potravín, ktorú prevádzkuje Ing. Opačitá.
Obec dala do prenájmu prevádzku pohostinstva- prevádzkovateľ Repa Róbert.

1.13. Organizačná štruktúra obce
Starostka obce:
Zástupca starostky obce:
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupiteľstvo:

Janka Horňáková
Mgr. Iveta Mondeková
Ing. Lucia Bulková
Mgr. Iveta Mondeková
Ing. Richard Bulko
Monika Ernestová
Edurard Slávka
Ing.. Benjamín Vasko

Obecný úrad:
Janka Horňáková
Ing. Lucia Bulková
Jana Vraždová
Janka Koníčková

starostka obce
hlavný kontrolór obce
účtovníctvo obce, majetok, personalistika, mzdy,
pokladňa, evidencia obyvateľov, podateľňa, miestne
dane a poplatky
výdaj obedov pre dôchodcov , upratovačka

2. Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
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 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.10.2014 uznesením č. 54/2014
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 10.06.2015 uznesením č. 41/2015
- druhá zmena schválená dňa 29.09.2015 uznesením č. 61/2015
Rozpočet obce k 31.12.2015

213250

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
358870

213250
0
0
122840

259030
1340
98500
357500

90140
13230
19470
+90410

118490
148530
90480
+1370

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

2.1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
358570

Skutočnosť k 31.12.2015
290227,78

% plnenia
81

Z rozpočtovaných celkových príjmov 358570,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
290227,78 EUR, čo predstavuje 81 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2015
258730

Skutočnosť k 31.12.2015
280390,28

% plnenia
108

Z rozpočtovaných bežných príjmov 258730,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
280390,28 EUR, čo predstavuje 108 % plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
95680

Skutočnosť k 31.12.2015
97200,10

% plnenia
102

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 60000,-- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 62019,77 EUR, čo predstavuje plnenie
na 103 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 26100,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 25536,88 EUR, čo je 98
% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12282,071 EUR, dane zo stavieb boli v sume
13197,81 EUR a dane z bytov boli v sume. 57,-- EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
22624,21 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2912,67 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3934,63 EUR.
Daň za psa 255,12 EUR
Daň na ubytovanie 0,-- EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 300,-- EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9088,33 EUR
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
156350

Skutočnosť k 31.12.2015
175277,84

% plnenia
121

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 27690,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 27816,87 EUR, čo je
101 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 16149,50 EUR
a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 11641,40 EUR, z prenajatých strojov,
prístrojov, zariadení.. 25,97 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2510,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4080,90 EUR, čo je 163
% plnenie.

Z predaja výrobkov, tovarov a služieb:
Z rozpočtovaných 126150,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 143368,75 EUR, čo je
114 % plnenie.
Za znečistenie ovzdušia: skutočný príjem 8,50 EUR
Z vkladov: skutočný príjem 2,82 EUR
c) iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
6700

Skutočnosť k 31.12.2015
7912,34

% plnenia
118

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6700,-- EUR, bol skutočný príjem vo výške 7912,34
EUR, čo predstavuje 118 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 5300,-- EUR bol skutočný príjem vo výške 5772,92 EUR,
čo predstavuje 109 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Marius Pedersen a.s.
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
MDVaRR
ÚPSVaR
MDVaRR
Slovak Telekom a.s.
Ministerstvo vnútra

Suma v EUR
150
37,73
640,-17,41
3920,-374,79
500,-132,99

Účel
MDD
ŽP
Referendum
Cesty
Refundácia pracovník cez par. 50j
Stavebný zákon
Bez účelu
Ohlasovňa

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
1340

Skutočnosť k 31.12.2015
1337,50

% plnenia
100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1340 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
1337,50 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem bol z predaja pozemkov 337,50 a transfer na kapitálové výdavky od Mikroregiónu Inovec
1000,-- EUR.

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
98500

Skutočnosť k 31.12.2015
8500

% plnenia
9

Z rozpočtovaných finančných príjmov 98500,-- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume
8500,-- EUR, čo predstavuje 9 % plnenie.
Rozpočtovaný bol príjem úveru, ktorého čerpanie sa presunulo do rozpočtu roku 2016.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 54/2015 zo dňa 05.08.2015 bolo schválené použitie

rezervného fondu v sume 8500,- EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 8500,-- EUR.

2. 2 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
Rozpočet na rok 2015
357500

Skutočnosť k 31.12.2015
255421,54

% čerpania
71

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 214595 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
272321,50 EUR, čo predstavuje 127 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2015
118490

Skutočnosť k 31.12.2015
107305,84

% čerpania
91

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 118490,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume
107305,84 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 39140,-- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 34629,26 EUR, čo je
88 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných pracovníkov, hlavnej
kontrolórky.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 13230,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 12521,29 EUR, čo je
95 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 60700,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 55774,97 EUR, čo je
92 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3480,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2466,40 EUR, čo
predstavuje 71 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 1940,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 1913,92 EUR, čo
predstavuje 99 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
148530

Skutočnosť k 31.12.2015
56859,59

% čerpania
38

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 148530,-- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015
v sume 56859,59 EUR, čo predstavuje 38 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Nákup ostatných nehmotných aktív – akcie TVK
Z rozpočtovaných 8730,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 8730,-- EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia stavieb – miestna komunikácia

Z rozpočtovaných 131500,-- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 40996,36 EUR,
čo predstavuje 31 % čerpanie.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
90480

Skutočnosť k 31.12.2015
91113,65

% čerpania
101

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 90480,-- EUR bolo skutočne čerpané
v sume 91113,65 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie.

k 31.12.2015

Čerpanie jednotlivých výdavkových rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je
prílohou č. 1 Záverečného účtu.
Z rozpočtovaných 90480,-- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2015 v sume 91113,65 EUR, čo predstavuje 101 %.

2.3 Plán rozpočtu na roky 2015 - 2017
2.3.1 Príjmy celkom
Skutočnosť
k 31.12.2015
290.227,78

Príjmy celkom

Plán na rok
2016
200480

Plán na rok
2017
110480

Plán na rok
2016
197610

Plán na rok
2017
108370

2.3.2 Výdavky celkom
Skutočnosť
k 31.12.2015
255.279,08

Výdavky celkom

3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
280390,28
107305,84
173084,44
1337,50
56859,59
-55522,09
117562,35
0
117562,35
8500,00
91113,65

-82613,65

PRÍJMY SPOLU

290227,78
255279,08
34948,70
0,00
34948,70

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 117562,35 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 použitý :
-

na vysporiadanie schodku finančných operácií 82613,65 EUR

Schodok finančných operácií v sume 82613,65 EUR, bol vysporiadaný:
- z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 82613,65

EUR

Zostatok z bežného a kapitálového rozpočtu v sume 34948,70 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 34948,70
EUR
Vylúčenie z prebytku 0,00 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo
výške 34948,70 EUR.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
4.1 A K T Í V A
Názov

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Majetok spolu

1006169,95

1119786,91

Neobežný majetok spolu

964839,25

1069565,74

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

531407,25

636133,74

Dlhodobý finančný majetok

433432,00

433432,00

Obežný majetok spolu

41186,93

50085,01

18368,09

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

4374,55

5121,92

Finančné účty

18444,29

44963,09

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

143,77

136,16

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1006169,95

1119786,91

Vlastné imanie

627146,61

744341,56

0,00

0

0

0

Výsledok hospodárenia

627146,61

744341,56

Záväzky

254586,25

266169,72

420,00

420,00

0

0

Dlhodobé záväzky

196531,62

143658,07

Krátkodobé záväzky

19394,78

122091,65

Bankové úvery a výpomoci

38239,85

0,00

Časové rozlíšenie

124437,09

109275,63

Časové rozlíšenie

4.2.P A S Í V A
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2014

Stav
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

0

0

Pohľadávky po lehote splatnosti

4374,55

5121,92

5.2 Záväzky

Záväzky

Stav
k 31.12 2014

Stav
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

215926,40

265749,72

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

6. Hospodársky výsledok
Výnosy
Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony a tovar
Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
Ostatné výnosy

Popis /číslo účtu a názov/
602 – Tržby z predaja služieb
632 – Daňové výnosy samosprávy

Suma v €
1645,00
89406,66

633 – Výnosy z poplatkov
641- Tržby z predaja DHM
648- Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti

11452,65
108454,79
32031,28

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z prevádzkovej a finančnej činnosti
653- Zúčtovanie ostatných rezerv
a zúčtovanie časového rozlíšenia
z prevádzkovej činnosti
Finančné výnosy
662 - Úroky
668 – Ostatné finančné výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových
693- z bežných transferov zo ŠR
príjmov
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 694- z kapitálových transferov zo ŠR
obcou
alebo VÚC
696- z kapitálových transferov od ÉU
697- z bežných transferov od
subjektov mimo verejnej správy
698- z kapitálových transferov od
subjektov mimo verejnej správy
Spolu

420,00
2,82
35,40
4882,78
7437,67
7712,45
650,00
1076,80
265903,30

Náklady
Druh nákladov
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady

Dane a poplatky

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
511 – Opravy a udržiavanie
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
521 – Mzdové náklady
524- Zákonné sociálne poistenie
527- Zákonné sociálne náklady
538- ostatné dane a poplatky

Suma v €
3267,00
6645,97
953,92
1207,48
20788,53
38542,72
12946,52
1785,47
61,00

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541-ZC predaného DLHM a DHM
546 – Odpis pohľadávky
548- Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky
551- Odpisy DLNM a DLHM
z prevádzkovej a finančnej činnosti
553- Tvorba ostatných rezerv
a zúčtovanie
z prevádzkovej činnosti
časového rozlíšenia
Finančné náklady
562- Úroky
568- Ostatné finančné náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu 585- Náklady na transfery z rozpočtu
príjmov
obce alebo VÚC
586- transfery z rozpočtu obce mimo
VS
Spolu

4476,75
663,88
485,53
51164,59
420,00

1913,92
1103,51
1783,20
663,20
148736,90

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Marius Pedersen a.s.
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trenčín
MDVaRR
ÚPSVaR
MDVaRR
Slovak Telekom a.s.
Ministerstvo vnútra

Suma v EUR
150
37,73
640,-17,41
3920,-374,79
500,-132,99

Účel
MDD
ŽP
Referendum
Cesty
Refundácia pracovník cez par. 50j
Stavebný zákon
Bez účelu
Ohlasovňa

7.2
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Opatovčan n.o. - bežné výdavky na činnosť
DHZ Opatovce n.o. – bežné výdavky činnosť
Obec Veľké Bierovce – bežné výdavky
činnosť

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

500,-- EUR
300,-- EUR
200,-- EUR

500,-- EUR
300,-- EUR
200,-- EUR

0
0
0,00

7.3 Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:

-4-

-

vybudovanie splaškovej kanalizácie spolufinancovanej s TVK a.s.
rekonštrukcia novej miestnej komunikácie

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

vybudovanie nového verejného osvetlenia v novej IBV

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Jana Vraždová
V Opatovce dňa 22.06.2016
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

