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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
predkladám Vám Výročnú správu obce za rok 2017, ktorá zobrazuje aktuálny stav našej
obce a výsledky, ktoré sme v uplynulom roku dosiahli.
V obci sa popri zabezpečovaní administratívneho chodu obecného úradu, bežnej prevádzky obecného úradu a tiež prevádzky materskej školy a školskej jedálne, zrealizovali
viaceré investičné aktivity v oblasti zhodnocovania majetku obce.
Medzi najvýznamnejšie patrí oprava miestnych komunikácií v časti obce Budička a Kašova Lehôtka, kde obec využila financie z rezervného fondu obce na odstránenie havarijného stavu ciest.
Ďalšou významnou aktivitou bola rekonštrukcia kultúrneho domu, konkrétne výmena priestorov obecnej knižnice s kuchynkou. Bývalé priestory knižnice sa kompletne prerobili na
kuchyňu s vstavanou kuchynskou linkou a novými regálmi, ktorá bude slúžiť všetkým našim
spoluobčanom pre účely využitia sály kultúrneho domu a obecných akcií. Súčasťou tejto
rekonštrukcie bolo tiež vymaľovanie vstupnej haly a chodby obecného úradu, kde sa súčasne vymenila podlaha a zakúpili nové dvere.
Okrem aktivít, ktoré obec zrealizovala z vlastných rozpočtových zdrojov, sa v roku 2017
zrealizovali aj aktivity v rámci čerpania finančných prostriedkov z poskytnutých dotácií. Do
obecnej knižnice sa vďaka projektu s názvom „Akvizícia knižnice“, ktorý bol financovaný
z Fondu na podporu umenia, Ministerstvo kultúry SR, podarilo zakúpiť úplne nové knihy za
viac ako 1000,00 Eur.
Finančnú podporu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 1 400,00 Eur na nákup
materiálno-technického vybavenia a osobných ochranných pracovných prostriedkov
dostal aj Dobrovoľný hasičský zbor obce Tŕnie.
Rovnako významný bol aj poskytnutý grant z OZ ADELA vo výške 1 300,00 Eur, ktoré boli
použité na nákup detského kolotoča do oddychovej zóny v parku. Zakúpením kolotoča
sa doplnilo detské zariadenie , ktoré môžu využívať aj staršie deti z obce. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom z OZ ADELA sa postupne podarilo vybudovať oddychovú
zónu pre mamičky s deťmi, ktorá je občanmi obce Tŕnie plne využívaná.
Pokladám za potrebné vysloviť poďakovanie zamestnancom obecného úradu, materskej
školy a školskej jedálne za zodpovedné plnenie povinností, rovnako aj poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu a pomoc pri príprave a plnení stanovených úloh.
A v neposlednom rade aj Vám, občanom, za pomoc pri rozvoji a vytváraní vhodných
podmienok pre život v našej obci a podporu nášho vzájomného kultúrno-spoločenského
života.
Obec dosiahla za sledované obdobie prebytkový rozpočet, čo vytvára podmienky
a zdroje pre jej ďalší rozvoj. Osobne verím, že sa nám spoločnými silami podarí uskutočňovať aj ďalšie ciele, ktoré sme si do ďalšieho roka stanovili a budeme tak pokračovať v nastolenom trende rozvoja našej obce.

Mgr. Martina Kubincová
starostka obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Tŕnie
Sídlo: Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie
IČO: 00320 331
Štatutárny orgán obce: Mgr. Martina Kubincová – starostka obce
Telefón: 0905 223 278, 045/53 910 58,59
Mail: starosta@trnie.sk
Webová stránka: www.trnie.sk

3. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce
súvisiace s plnením úloh
samosprávy obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného
zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a
daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,
e) organizačno - technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na
obec.
Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
Vízie obce: predaj pozemkov obce na výstavbu nových rodinných domov, aby sa do
obce mohli prisťahovať nové mladé rodiny, vybudovanie chodníkov v obci, zateplenie
budovy obecného úradu.
Ciele obce: zvýšenie kvality života občanov, vzájomná spolupráca, informovanosť
a transparentnosť pri riadení, skvalitňovanie životného prostredia

4. Základná charakteristika obce
Obec Tŕnie je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 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.

Identifikačné údaje:
Názov:

Obec Tŕnie
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Poštová adresa:

Obecný úrad Tŕnie, Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie

Štatutárny zástupca:

Mgr. Martina Kubincová

Hospodárka obce:

Ing. Jana Puškárová

IČO:

00320331

DIČ:

2021339408

Právna forma:

Obec

4.1

Geografické údaje obce

Obec Tŕnie sa nachádza v Kremnických vrchoch Banskobystrického kraja, v okrese Zvolen.
Má tri katastrálne územia: Tŕnie, Kašova Lehôtka a Budička. V obci je najvyššie položený
kostol a najnižšie položené miesto je neďaleko budovy detského domova.

Prvá písomná zmienka: r. 1393
Celková rozloha obce: 1 228 ha
Nadmorská výška: 516 m. n. m

4.2

Demografické údaje

Vývoj počtu obyvateľov v roku 2017:
-

k 1.1.2016: 389

-

zomrelí: 1

-

odhlásení: 12

-

narodení: 8

-

prihlásení: 2

-

k 31.12.2017: 386

4.3

Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.
Erb obce Tŕnie pozostáva z motívu patróna obce sv. Martina doplneného o hovoriaci motív tŕnia, ktorým sa erb obce stáva medzi ostatnými erbami s motívom sv. Martina jedinečný. Erb obce má teda túto podobu : v modrom štíte medzi dvomi zlatými štíhlymi tŕnistými bezlistými krami striebroodetý zlatonimbý svätý Martin strieborným mečom presekávajúci svoj červený plášť a sediaci v zlatom sedle strieborného zlatom sedle strieborného
zlatohrivého, zlatochvostého a zlatokopytého koňa, kráčajúceho po zlatom návrší.
Vlajka obce pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/9), modrej
(2/9), bielej (1/9), červenej (1/9), bielej (1/9), modrej (2/9) a žltej (1/9). Vlajka má pomer
2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce Tŕnie je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC TŔNIE.
Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní
pečiatok s obecnými symbolmi.
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Symboly obce Tŕnie sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

4.4

História obce

Hoci je chotár obce kamenistý, aj napriek tomu poskytol pravekému človeku dostatočné
podmienky na život. O uvedenom svedčí jaskyňa vo Farskom jarku, o ktorej sa predpokladá, že bola obývaná pravekým človekom. Za prvej ČSR sa tu našla kamenná sekerka,
pochádzajúca z neskorej doby kamennej (eneolit – okolo r. 1900 až 2000 pred Kristom).
Archeologický výskum, ako aj prieskum nebol vykonaný, a je pravdepodobné, že jaskyňa
zatiaľ nevydala všetky svoje tajomstvá.
Počiatočné dejiny Tŕnia sú veľmi hmlisté. Pramení to z nedostatku najstaršieho písomného
materiálu. Podľa kanonickej vizitácie v roku 1829 sa píše, že o fare v Tŕni možno s istotou
hovoriť pred rokom 1239. V uvedenom prameni sa píše aj o postavení kostola kráľovnou
Beatríciou. Ak teda fara existovala pred rokom 1239, obec musela byť založená ešte skôr.
Skutočnosť, že pomerne dosť vzdialená obec dostala faru a kostol, naznačuje, že Tŕnie
bola významná dedina, ktorá okolité obce prevyšovala svojím významom a postavením.
Jej vznik možno položiť pred rok 1200, čo nasvedčuje aj ďalší záznam v kanonickej vizitácii,
ktorý hovorí, že okolité vrchy boli spolu s údoliami už dlhšiu dobu obývané.
Súčasťou obce Tŕnie sú aj dve miestne časti – Budička a Kašova Lehôtka a usadlosť Hrabiny.

4.5

Pamiatky obce

Kostol sv. Martina – gotický kostol: V roku 1696 renesančná úprava, v r. 1725 zbarokizovaný
a pristavaná veža. V r. 1936 rozšírený. Z pôvodnej gotickej stavby je zachovaná gotická
krížová klenba v sakrystii, výklenkové ostfórium a bohato profilovaný gotický portál na južnej strane. Výmaľba z roku 1936 od J. Jelínka. Vnútorné zariadenie v historizujúcom slohu
je z 1. tretiny 20. storočia a moderné z roku 1936.
Zvonica drevená – Tŕnie časť Hrabiny – nehnuteľná kultúrna pamiatka: Umiestnená uprostred zelene. Je to drevený osemuholník postavený na ôsmich štvrť oblúkových podperách. Má štyri polkruhovo ukončené zvukové okná. Stabilitu udržujú štyri hranaté podpory.
Bez rebríka je nedostupná. V interiéry je zvon. Zastrešená plechovou prilbicou s dreveným
krížom.

4.6

Výchova a vzdelávanie v obci

V roku 2016 obec Tŕnie prerobila priestory kultúrneho domu (dolná sála) pre účely Materskej školy z prostriedkov dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú
získala ešte v roku 2015.
Materská škola v Tŕní a spolu s ňou školská jedáleň bola zriadená a uvedená do prevádzky
ku dňu 01.09.2016.
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4.7

Zdravotníctvo

Primárna zdravotná starostlivosť občanov je zabezpečovaná ambulanciami v zdravotnom stredisku neďalekej obce Budča, prípadne ambulanciami v okresnom meste Zvolen.

4.8

Kultúra a šport

Spoločenský, kultúrny a športový život v obci je realizovaný vďaka významnej podpore zo
strany kultúrnej a športovej komisie pri obecnom zastupiteľstve v Tŕni a dobrovoľníkov zo
strany občanov. Obecný úrad podporuje ich činnosť po finančnej či materiálovej stránke.
Počas celého roka sa v obci organizuje množstvo športových a kultúrnych akcií pre miestnych obyvateľov obce.

4.9

Inštitúcie v obci

1.

Detský domov Ratolesť

-

adresa: Tŕnie č. 90, 962 34 Tŕnie

-

tel. číslo: 045/53 910 60

-

riaditeľ: Mgr. Ján Paľuch

2.

Slovenská pošta

-

adresa: Tŕnie č. 54, 962 34 Tŕnie

-

tel. číslo: 045/53 971 20

-

vedúca pošty: Mgr. Jana Kozáková

3.

Potraviny „U Katky“

-

adresa: Tŕnie č. 54, 962 34 Tŕnie

-

vedúca predajne: Katarína Ponická

4.

Farský úrad

-

adresa: Tŕnie č. 59, 962 34 Tŕnie

-

tel. číslo: 045/53 97 126

-

správca farnosti: Mgr. Jaroslav Kadlec

4.10 Organizačná štruktúra obce
Starostka obce: Mgr. Martina Kubincová
Zástupca starostu obce: Marian Krajči
Hlavný kontrolór obce: PhDr. Dana Vargová
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Obecné zastupiteľstvo tvorí zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov: Eduard Kubinec, Daniela Madarászová, Marian Krajči, Ing.Štefan Boroš, Ing. Ľubomír Ivan, PhD.
Komisie v obci a ich predsedovia:
-

Kultúrna komisia, predseda: Daniela Madarászová

-

Športová komisia, predseda: Ing. Štefan Boroš

-

Poriadková komisia, predseda: Eduard Kubinec

-

Finančná komisia, predseda: Ing. Ľubomír Ivan, PhD.

Obecný úrad – ekonomická časť a administratíva: Ing. Jana Puškárová

5. Informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2017.
Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný 138 090,00 EUR. Na konci roka bol upravený ako prebytkový, kde celkové príjmy
boli upravené na 188 350,00 EUR a celkové výdavky na 180 850,00 EUR.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č.
102/2016 OZ.
V priebehu roka 2017 bol schválený rozpočet upravený dvakrát:
P.č.

Dátum schválenia OZ

Názov zmeny

Číslo uznesenia

Predkladateľ

1.

Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1

16.08.2017

123/2017 OZ

Ing. Puškárová

2.

Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2

12.12.2017

135/2017 OZ

Ing. Puškárová

Rozpočet po úprave za rok 2017:
Schválený (€)

Úprava rozpočtovým
opatrením č. 1 (€)

RO č.1

Výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Celkom výdavky

Úprava rozpočtovým
opatrením č. 2 (€)

138 090,00

151 128,00

180 050,00

800,00

14 800,00

800,00

138 890,00

165 928,00

180 850,00

150 382,45

165 292,45

Príjmy
Bežné príjmy

138 890,00
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Kapitálový príjem

0,00

30,00

7 542,00

Finančné operácie

0,00

15 515,55

15 515,55

138 890,00

165 928,00

188 350,00

Celkom príjmy

5.1 Plnenie príjmov za rok 2017 v €
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

188 350,00

194 545,71

103 %

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

135 123,50

140 437,50

96 %

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

20 211,00

22 118,95

109 %

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

9 958,00

8 931,72

89 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

3) Bežné príjmy – ostatné príjmy:

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR

Účel

1.

Ministerstvo vnútra

142,89 Evidencia obyvateľov

2.

Ministerstvo vnútra

122,00 Register adries

3.

Okresný úrad

4.

Ministerstvo dopravy

402,69 Spoločný stavebný úrad

5.

Ministerstvo dopravy

18,71 Spoločný stavebný úrad

6.

Ministerstvo vnútra

7.

Združenie ADELA

40,46 Starostlivosť o životné prostredie

568,30 Voľby
1 300,00 Dotácia na detské ihrisko
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8.

Okresný úrad Zvolen

30,00 Refundácia odmeny skladníka
CO

9.

Dobrovoľná požiarna
ochrana SR

10.

Ministerstvo vnútra SR

11.

Ministerstvo financií SR

1 400,00 Dotácia na DHZ Tŕnie
435,00 Príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ
3 471,67 „Podpora zamestnávateľa UoZ“
– Aktivita č. 2 podľa § 54 ods.1
písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti zo zdrojov Európskeho soc. Fondu a ŠR SR

12.

Ministerstvo kultúry SR

1 000,00 „Akvizícia knižnice“ projekt financovaný z Fondu na podporu umenia

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

7 542,00

7 542,00

100

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

15 515,55

15 515,55

100

5) Príjmové finančné operácie:

5.2 Čerpanie výdavkov za rok 2017 v €
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

180 850,00

172 878,00

95 %

Rozpočet na rok 2016

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

180 050,00

172 878,00

96 %

1) Bežné výdavky:

v tom :
Funkčná klasifikácia
Všeobecné verejné služby

Rozpočet
80 121,00
10

Skutočnosť
77 417,17

% plnenia
96

Verejný poriadok a bezpečnosť

2 154,00

1 945,63

90

Ekonomická oblasť

18 636,00

17 473,99

93

Ochrana životného prostredia

13 240,00

12 888,53

97

Bývanie a občianska vybavenosť

8597,00

7 065,25

82

Zdravotníctvo

-

-

Rekreácia, kultúra a náboženstvo

6 690,00

5 069,99

76

Vzdelávanie - predškolská výchova

34 512,00

34 404,84

99

Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie - školské stravovanie

-

-

16 100,00

Sociálne zabezpečenie

-

Spolu

-

-

16 557,60

103

-

180 050,00

-

172 878,00

95 %

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

800,00

0

0

v tom :
Funkčná klasifikácia

rozpočet

Výdavky verejnej správy

skutočnosť

% plnenia

800,00

0

0

Ekonomická oblasť

-

-

-

Ochrana životného prostredia

-

-

-

Bývanie a občianska vybavenosť

-

-

-

Zdravotníctvo

-

-

-

Rekreácia, kultúra a náboženstvo

-

-

-

Vzdelávanie - predškolská výchova

-

-

-

Vzdelávanie - základné vzdelanie

-

-

-

Vzdelávanie - školské stravovanie

-

-

-

Sociálne zabezpečenie

-

-

-

800,00

0

0

Spolu
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5.3 Plán rozpočtu na roky 2018 - 2020
Príjmy celkom

Skutočnosť
k 31.12.2017
Príjmy celkom

Plán na rok
2018

Plán na rok
2019

Plán na rok
2020

194 545,71

160 100,00

161 500,00

163 500,00

171 488,16

159 500,00

161 500,00

163 500,00

7 542,00

0

0

0

15 515,55

600,00

0

0

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
Skutočnosť
k 31.12.2017
Výdavky celkom

Plán na rok
2018

Plán na rok
2019

Plán na rok
2020

172 878,00

160 100,00

161 500,00

163 500,00

172 878,00

159 300,00

161 500,00

163 500,00

Kapitálové výdavky

0,00

800,00

0

0

Finančné výdavky

0,00

0

0

0

z toho :
Bežné výdavky

6. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017

Bežné príjmy spolu

171 488,16

Bežné výdavky spolu

172 878,00

Bežný rozpočet

-

Kapitálové príjmy spolu

1 389,84
7 542,00

Kapitálové výdavky spolu

0,00
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Kapitálový rozpočet

7 542,00

Príjmy z finančných operácií

15 515,55

Výdavky z finančných operácií

0,00

Rozdiel finančných operácií

15 515,55

PRÍJMY SPOLU

194 545,71

VÝDAVKY SPOLU

172 878,00

Hospodárenie obce

21 667,71

Vylúčenie z prebytku (pre účely odvodu do rezervného
fondu)

568,81

Upravené hospodárenie obce

21 098,90

Prebytok rozpočtu v sume 21 667,71 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín v sume 568,81 EUR navrhujeme použiť
na:
tvorbu rezervného fondu vo výške 10 %, t. j. 2 109,89 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady na výrub drevín poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 568,81 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2017 vo výške 10 %, t. j. 2 109,90EUR.

3.1 Zostatky disponibilných zdrojov obce k 31.12.2017
Disponibilné zdroje obce k 31.12.2017 v €:
Bežný účet – VÚB, a. s.

22 228,40

Bežný účet – VÚB, a. s. (školská jedáleň)

670,63

Bežný účet – Prima banka, a. s.

59,71

Grantový účet – Prima banka, a. s.

3,50

Rezervný fond

27 120,33

Sociálny fond

368,57

Pokladňa

1 034,10

Spolu

51 485,24
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
7.1 Majetok
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť Predpoklad na
k 31.12.2016 k 31.12.2017
rok 2018
562 727,68
559 354,34
559 354,34

Neobežný majetok spolu

518 504,92

504 484,42

504 484,42

0,00

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

459 514,92

445 494,42

445 494,42

Dlhodobý finančný majetok

58 990,00

58 990,00

58 990,00

Obežný majetok spolu

43 545,64

54 515,85

54 515,85

108,84

249,96

249,96

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0,00

1026,52

1026,52

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

0,00

537,09

1 773,75

1 773,75

42 899,71

51 465,62

51 465,62

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0,00

677,12

354,07

354,07

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

7.2 Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
Skutočnosť Predpoklad na
k 31.12.2016
k 31.12.2017
rok 2018
562 727,68
559 354,34
559 354,34

Vlastné imanie

333 693,30

352 181,83

352 181,83

1 398,55

1 398,55

1 398,55

0,00

0,00

0,00

332 294,75

350 783,28

350 783,28

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
-

Nevysporiadaný z min . rokov

157 814,16

344 997,39

344 997,39

-

Za účtovné obdobie

174 480,59

5 785,89

5 785,89

7 579,61

10 789,89

10 789,89

500,00

500,00

500,00

Záväzky
z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0,00

0,00

0,00

689,97

1 433,36

1 433,36

6 389,64

8 856,53

8 856,53

0,00

0,00

0,00

221 454,77

196 382,62

196 382,62

8. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách
8.1. Pohľadávky
Pohľadávky

Stav

Stav

k 31.12 2016

k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

161,00

1 254,85

Pohľadávky po lehote splatnosti

376,09

518,90

8.2 Záväzky
Záväzky

Stav

Stav

k 31.12 2016

k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

0,00

8 856,53

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

9. Hospodársky výsledok v eurách
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2016
127 650,67

Skutočnosť Predpoklad na
k 31.12.2017
rok 2018
197 886,42
197 886,42

50 – Spotrebované nákupy

29 833,27

38 014,58

38 014,58

51 – Služby

23 176,63

37 844,15

37 844,15

52 – Osobné náklady

54 638,45

86 620,56

86 620,56

53 – Dane a poplatky

915,08

735,75

735,75

3 900,17

316,21

316,21

12 351,74

30 617,12

30 617,12

984,13

1 638,63

1 638,63

0,00

0,00

0,00

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
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58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
Výnosy

1 851,20

2 099,42

2 099,42

302 131,26

203 672,31

203 672,31

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

10 245,59

17 289,10

17 289,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

95 794,57

143 264,74

143 264,74

164 768,00

8 292,24

8 292,24

500,00

500,00

500,00

4,56

0,00

0,00

36,45

0,00

0,00

68 – Výnosy z transferov a rozp.
príjmov v štát. rozp. org. a príspevkových org.

620,00

0,00

0,00

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 /

30 162,09

34 326,23

34 326,23

174 480,59

5 785,89

5 785,89

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy

Hospodársky výsledok /kladný / v sume 5 785,89 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10.Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.

Poskytovateľ

Suma v EUR

Účel

1.

Ministerstvo vnútra

142,89 Evidencia obyvateľov

2.

Ministerstvo vnútra

122,00 Register adries

3.

Okresný úrad

4.

Ministerstvo dopravy

402,69 Spoločný stavebný úrad

5.

Ministerstvo dopravy

18,71 Spoločný stavebný úrad

6.

Ministerstvo vnútra

40,46 Starostlivosť o životné prostredie

568,30 Voľby
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7.

Združenie ADELA

8.

Okresný úrad Zvolen

9.

Dobrovoľná požiarna
ochrana SR

10.

Ministerstvo vnútra SR

11.

Ministerstvo financií SR

1 300,00 Dotácia na detské ihrisko
30,00 Refundácia odmeny skladníka
CO
1 400,00 Dotácia na DHZ Tŕnie
435,00 Príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ
3 471,67 „Podpora zamestnávateľa UoZ“
– Aktivita č. 2 podľa § 54 ods.1
písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti zo zdrojov Európskeho soc. Fondu a ŠR SR

12.

Ministerstvo kultúry SR

1 000,00 „Akvizícia knižnice“ projekt financovaný z Fondu na podporu umenia

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

10.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. a v súlade v VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tŕnie.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť

Suma poskytnutých finančných
prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

-2-

-3-

- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3
)

-4-

INTEXCOM s. r. o.(bežné výdavky na mzdy

20,00 EUR

20,00 EUR

0

30,00 EUR

30,00 EUR

0

80,00 EUR

80,00 EUR

0

10,00 EUR

10,00 EUR

0

20,00 EUR

20,00 EUR

0

20,00 EUR

20,00 EUR

0

a prevádzku CVČ)

CVČ Základná škola sv. Dominika
Savia(bežné výdavky na mzdy a prevádzku
CVČ)

Domino, Mesto Zvolen (bežné výdavky na
mzdy a prevádzku CVČ)

KGŠM (bežné výdavky na mzdy a prevádzku
CVČ)

CVP – Súkromné centrum voľného času,
Budča (bežné výdavky na mzdy a prevádzku
CVČ)

SCVČ QUO VADIS, Zvolen (bežné výdavky na
mzdy a prevádzku CVČ)
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K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

10.3 Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
-

Oprava miestnych komunikácií Budička a Kašova Lehôtka

-

Rekonštrukcia kultúrneho domu - výmena knižnice s kuchynkou

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Rekonštrukcia kultúrneho domu – sála KD
- Revitalizácia verejného priestranstva obce
- Revitalizácia vodného zdroja pitnej vody v osade Kašova Lehôtka
- Vybudovanie prístupovej cesty k cintorínu Budička

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

Vypracoval: Ing. Jana Puškárová
Schválil: Mgr. Martina Kubincová – starostka obce
V .........Tŕní....... dňa .....21.02.2017.....

Prílohy:


Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky



Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

18

