Konsolidovaná výročná správa
(uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)

Obce Trenčianske Stankovce
za rok 2017
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1. Úvodné slovo starostu obce
Obec Trenčianske Stankovce sa rozprestiera v prekrásnom prostredí Stredného Považia
medzi riekou Váh a Inoveckým pohorím 8 km juhovýchodne od Trenčína na ploche 2 450
hektárov. Hraničí s 5 obcami. Naša obec má pomerne krátke trvanie, ale už viac ako 800 ročné historické korene. Vznikla v roku 1972 administratívnym zlúčením štyroch susediacich
obcí - Sedličná, Malé Stankovce, Rozvadze a Veľké Stankovce. Najstaršia písomná zmienka
z roku 1212 je o obci Rozvadze. V bývalej obci Sedličná sa narodil a zomrel 2. najvýznamnejší
kartograf Uhorska a vojenský odborník slovenského pôvodu Ján Lipský (1766 – 1826), náš
najslávnejší rodák. V septembri 2016 sa uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 250.
výročia narodenia J. Lipského. V súčasnosti v obci žije 3 325 obyvateľov.
V obci je kompletná občianska vybavenosť - spádová základná škola s materskou
školou, zdravotné stredisko, pošta, kostoly, reštaurácie, obchody, športovo-relaxačný areál.
V obci pôsobia rôzne organizácie a spolky. Dlhoročnú históriu má najmä Dobrovoľný hasičský
zbor, ktorý bol založený v bývalej obci Veľké Stankovce v roku 1885 a divadelný ochotnícky
súbor. Ďalej aktívne v obci pôsobí zväz chovateľov, jednota dôchodcov a folklórne tradície
rozvíja folklórny súbor Rozvadžan a detský súbor Stankovčan. Svojimi úspechmi sa môžu
pochváliť i naši športovci, najmä futbalisti. V obci pôsobí 5 urbárskych spoločenstiev.
Kultúrno-spoločenské a športové aktivity sú súčasťou nášho života v priebehu celého roka Stankovská zabíjačka, tradičné Obecné dni, Hudobné leto, Vianočný koncert, májové oslavy,
programy pre deti a ďalšie podujatia oslovili našich občanov.
Obec sa rozvíjala postupne od zlúčenia štyroch pôvodných obcí v roku 1972. Najväčší
progres nastal po roku 2003, kedy bol schválený doplnok k územnému plánu obce. Do obce
vstúpili veľkí významní investori. Výrazne vrástol stavebný ruch, s tým spojená zamestnanosť,
rozšírili sa služby. Nový územný plán schválený v roku 2011 umožnil využiť ďalšie územie
a prispel k rozvoju obce.
V roku 2017 obec pokračovala v oprave, rekonštrukcii a zhodnocovaní svojho majetku.
Zrekonštruovala sa miestna komunikácia a chodník v časti obce Veľké Stankovce – Priehrada,
pričom v rámci tejto akcie sa zrekonštruoval aj vodovod vrátane prípojok. Taktiež sa
zrekonštruovala miestna komunikácia v časti obce Sedličná – Homolky, pričom vedľa
komunikácie sa vybudoval nový chodník. V časti obce Malé Stankovce smerom od
kvetinárstva k parku J. Lipského sa zrekonštruoval chodník. Uskutočnila sa I. etapa
rekonštrukcie okolia budovy obecného úradu, vytvorilo sa 16 nových parkovacích miest
a rampa – bezbariérový vstup pre imobilných do budovy obecného úradu. V tomto roku sa
uskutočnila tiež I. etapa rekonštrukcie budovy spoločenského domu pozostávajúca z výmeny
okien, zateplenia obvodového plášťa budovy, rekonštrukcie terás a sociálnych zariadení
v reštaurácii a pri veľkej sále vrátane vybudovania WC pre imobilných. V rámci projektu
financovaného z európskych fondov sa uskutočnila rekonštrukcia budovy materskej školy
pozostávajúcej zo zateplenia obvodového plášťa, strechy, výmeny skiel, rekonštrukcie
elektroinštalácie vrátane vnútorného osvetlenia, rekonštrukcie vykurovania a vybudovania
rekuperácie. V rámci ďalšieho projektu financovaného z európskych fondov sa zakúpili stroje
na OPS: traktor s prívesom, čelným nakladačom kontajnerov, stroje na spracovanie biologicky
rozložiteľného odpadu a nové kontajnery o objeme 7m3 a 20m3. V rámci zlepšenia možností
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pre trávenie voľného času sa vybudovali dve workoutové ihriská a to v parku J. Lipského a za
budovou zdravotného strediska.
V roku 2018 bude obec pokračovať v rekonštrukcii a oprave obecných budov,
plánovaná je II. etapa rekonštrukcie spoločenského domu (vzduchotechnika, vykurovanie),
rekonštrukcia a prístavba budovy hasičskej zbrojnice. Pri budove obecného úradu sa
v súvislosti s pripomenutím si 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny vybuduje a odhalí
pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny. Naplánovaná je aj II. etapa rekonštrukcie okolia
obecného úradu a rekonštrukcia mantinelového systému a povrchu na multifunkčnom ihrisku
na oddychovom centre v Rozvadzoch.
V roku 2018 sa očakáva podpísanie zmluvy o NFP na zaobstaranie kompostérov a na
technické vybavenie odborných učební ZŠ. Predpokladá sa aj posun v rámci európskeho
projektu na rozšírenie kapacity materskej školy, kde by mohlo dôjsť k zmene pôvodného
rozhodnutia o nepridelení NFP. Obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie na budovanie
systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania, v rámci ktorého je riešená okrem iného
aj otázka rekonštrukcie rozhlasu. Obec podala aj žiadosť o dotáciu na rozšírenie kamerového
systému.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Trenčianske Stankovce
Sídlo: 913 11 Trenčianske Stankovce 362
IČO: 00312100
Štatutárny orgán obce: JUDr. Martin Markech, starosta obce
Telefón: 0326576633
Webová stránka: www.trencianskestankovce.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: JUDr. Martin Markech
Zástupca starostu obce: Ing. Martin Kudla, PhD.
Prednosta obecného úradu: Mgr. Ľubica Ďurišová
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Jozef Lipták
Obecné zastupiteľstvo: má 9 poslancov - Ing. Eva Beňovičová, Jaroslav Križan, Ing. Martin
Kudla, PhD., Ing. Jozef Mojžiš, Dušan Pevný, Ing. Martin Poruban, JUDr. Simona Račková,
PaedDr. Oľga Šmatláková, Patrik Tomík
Komisie: pri obecnom zastupiteľstve pracuje 7 komisií
Komisia finančná a správy obecného majetku
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Komisia výstavby, územného plánovania, investícií
Komisia kultúry, školstva a športu
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
Komisia na ochranu verejného poriadku
Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia Zboru pre občianske záležitosti
Obecný úrad: je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje
organizačné a administratívne činnosti. Vnútorná organizácia obecného úradu je upravená
organizačným poriadkom obecného úradu, schváleným obecným zastupiteľstvom.
Rozpočtová organizácia obce:
Názov: Základná škola Jána Lipského s materskou školou
Sídlo: 913 11 Trenčianske Stankovce 405
IČO: 31201440
Štatutárny orgán: Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka
Telefón: 0326496326
Webová stránka: www.zs.trencianskestankovce.sk
Hodnota majetku (brutto): 1 720 795,25 EUR (budova školy je v správe)
Vlastné imanie a záväzky: 792 117,83 EUR
Výsledok hospodárenia 2017: 61,44 EUR

4. 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.
4.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec Trenčianske Stankovce sa nachádza v západnej časti horskej
sústavy Západné Karpaty. V podrobnejšom členení je situovaná na severovýchode
Trenčianskej kotliny, ale svojím katastrom zasahuje aj do ďalšej geomorfologickej jednotky Považského Inovca. Jej katastrom preteká najdlhšia slovenská rieka Váh. Z obce môžeme
na severe vidieť juhozápadné výbežky hornatiny Strážovských vrchov a na západe oblé
kontúry Bielych Karpát. Kataster obce však do týchto jednotiek nezasahuje. Administratívne
sa nachádza v západnej časti Slovenskej republiky a patrí do Trenčianskeho kraja. Leží asi
7,5 km na JV od krajského mesta Trenčín.
Susedné mestá a obce: Selec, Trenčianska Turná, Bierovce, Opatovce, Krivosúd- Bodovka
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Celková rozloha obce: katastrálne územie Trenčianskych Stankoviec zaberá rozlohu 2 450 ha
Nadmorská výška: 208 m n.m.
4.2 Demografické údaje
Hustota obyvateľov: 135,71 obyv./km2
Počet obyvateľov k 31.12.2017: 3 325
Vývoj počtu obyvateľov v roku 2017:
narodení

56

zomrelí

29

prisťahovaní 83
odsťahovaní 49
Vývoj počtu obyvateľov predchádzajúce roky:
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016

3 122
3 114
3 143
3 172
3 184
3 234
3 264

Národnostná štruktúra: slovenská (98,85 %), česká (0,81%), iné (0,34%)
4.3 Symboly obce
Erb obce:

Vlajka obce: pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/8), bielej (1/8),
žltej (2/8), bielej (1/8) a červenej (2/8). Ukončená je tromi cípmi.
Pečať obce:
Každá zo štyroch pôvodných obcí vlastnila svoju pečať.
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Veľké Stankovce mali v obraze svojej pečate na zemi postavený snop obilia a po jeho bokoch
delený letopočet 17-33. Obec túto pečať používala až do roku 1872. V druhej polovici 19. stor.
používala aj nápisovú pečať, ale len s iniciálkami W. Sz. (Welké Sztankovce). Ďalšia obrazová
pečať zistená na písomnosti z roku 1889 nie je identifikovateľná.
Malé Stankovce na písomnosti z roku 1770 použili pečať prsteňového typu s iniciálkami M. S.
Táto pečať je doložená na písomnostiach do roku 1852. Na ďalšej pečati, zistenej
na písomnosti z roku 1881, nie je možné rozoznať detaily v pečatnom poli.
Sedličná nikdy nepoužívala obrazovú pečať. Pečať, doložená na písomnostiach z rokov 1854 1873 má v troch riadkoch legendu: Osada Szedlicsna.
Obec Rozvadze má historickú pečať z roku 1733. V jej obraze je sv. Juraj na koni, zabíjajúci
draka.
Autor genealogicko-heraldickej rešerše a návrhu erbu Trenčianskych Stankoviec PhDr. Jozef
Karlík celkom prirodzene pre erb obce uprednostnil historický symbol Veľkých Stankoviec.
Napokon zo všetkých zlúčených obcí sú v súčasnom názve obce obsiahnuté len Stankovce.
4.4 História obce
Obec Trenčianske Stankovce má svoje vzácne špecifiká. Svojou polohou patrí k prímestským
obciam a zároveň sa rozprestiera v prekrásnom prostredí Stredného Považia medzi riekou Váh
a Inoveckým pohorím. Vzácne je teda to, že zostáva obcou so všetkým, čo k tomu patrí. Hory,
voda, krásna príroda, história, pamiatky i rozvinutá infraštruktúra.
Pôvodné územie obce bolo osídlené už v dobách predhistorických, čo je doložené nálezmi
štiepaných nástrojov z obdobia mladého paleolitu (približne pred 25 000 rokmi). Toto
osídlenie sa koncentrovalo západne od obce v polohe „Zadné kopanice“ (kataster Veľkých
Stankoviec). Odtiaľto pochádza aj výnimočný nález hrotu s vrubom z radiolaritu.
Z pôvodných
štyroch obcí, ktoré sa zlúčili v r. 1972, sa stala prosperujúca súčasť
trenčianskeho regiónu. Najstaršia z obcí Rozvadze sa vyskytuje v písomných prameňoch v r.
1212, Malé Stankovce a Veľké Stankovce sa spomínajú v r. 1345. Prvá správa o obci Sedličná
je z r. 1403. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, chovom dobytka a obchodom
s drevom a drevenými výrobkami. Obyvateľov bývalých obcí sa nepriaznivo dotkli rozličné
udalosti a pohromy. V r. 1663 prišli na Považie turecké vojská. Počas posledného uhorského
protihabsburgského povstania Františka II. Rákociho a jeho porážky pri Hámroch v r. 1708
v priestoroch bývalých obcí operovali, alebo sa v bojoch stretli cisárske i kurucké vojská.
Dôkazom týchto bojov je drevený kríž v katastri Rozvádz v smere od obce Krivosúd –
Bodovka. Kríž bol obnovený v roku 1934. Dediny zasiahli aj početné povodne. Obyvatelia
bývalých obcí sa trvale zapísali svojou účasťou do slovenských revolučných národných
pohybov v r. 1848 – 1849. Angažovali sa v bojoch za slovenské národné práva. Stankovčania
nechýbali ani na vzbure príslušníkov 71. trenčianskeho pešieho pluku v Kragujevaci v r. 1918
proti nezmyselnosti 1. svetovej vojny. Trenčianske Stankovce si zasluhujú pozornosť aj
z pohľadu existencie svojráznej ľudovej kultúry. Bývalé obce vynikali kedysi
architektonickými pamiatkami. Poslednými zvyškami tohto prejavu sú zvyšky mlynov, sýpky
a staršie zvony a zvonice. Svojou krásou vynikal stankovský ľudový kroj.
Zlúčenie obcí do jednej v roku 1972 bol prirodzený jav, odvtedy sa úspešne formuje súčasná
podoba Trenčianskych Stankoviec - obec sa modernizuje, plynofikuje sa, rekonštruujú sa
budovy, budujú sa nové ulice, kanalizácia, čistička odpadových vôd,... Najväčší progres nastal
po roku 2003, kedy bol schválený doplnok k územnému plánu obce, ktorý umožnil i vstup
veľkých investorov do obce. Výrazne vzrástol stavebný ruch, s tým spojená zamestnanosť,
rozširovali sa služby. V roku 2011 sme uskutočnili dva veľké projekty – Rekonštrukciu budovy
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Základnej školy Jána Lipského s materskou školou a Regeneráciu centrálnej zóny obce
financované z prostriedkov Európskej únie, štátu spolu so spolupodieľaním sa obce. Obecné
zastupiteľstvo schválilo naposledy v máji 2011 nový územný plán obce, ktorý napomáha
jej ďalšiemu rozvoju.
4.5 Pamiatky
Najstaršou zachovanou pamiatkou obce je socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá sa nachádza
v záhrade rodiny Minárikovcov (oproti zdravotného strediska). Socha je umiestnená na
pieskovcovom podstavci, na jej prednej strane je vytesaný erb viažúci sa k šľachtickým
majiteľom kaštieľa a kúrie (šľachtické rody Barssony, Ruttkay, Trstiansky a i.)
rozprestierajúcej sa v tejto lokalite. Po stranách podstavca sú chronostiká viažúce sa k rokom
1753 a 1755. V Malých Stankovciach je klasicistický evanjelický kostol z roku 1784, vo
Veľkých Stankovciach sa nachádza murovaná zvonička vežového typu z roku 1859,
v Rozvadzoch bola v roku 1867 postavená neskoroklasicistická zvonica s kamennou plastikou
a klasicistickým zvonom (zvon zasvätený sv. Martinovi, zvon má výšku 45 cm, jeho spodný
priemer je 55 cm), v Sedličnej v 2. polovici 18. storočia murovaná klasicistická zvonica
vežového typu. Dominantou obce sa stal v r. 1994 katolícky kostol postavený v modernom
slohu.
4.6 Významné osobnosti obce
Úžasné a neprekonateľné dielo vytvoril rodák zo Sedličnej, významná osobnosť v Uhorsku Ján
Lipský, kartograf a vojenský odborník. Jeho Generálna mapa Uhorska, pozostávajúca z 12
listov a k nej v r. 1808 pripojený Reportium-register, ktorý obsahoval 33 000 hesiel vo
viacerých jazykoch, je právom pýchou obce. Ján Lipský je pochovaný v rodinnej hrobke
v parku, pod pomníkom je jeho busta. Súčasťou parku je aj viac ako päťstoročná lipa. Ďalším
chýrnym rodákom bol organár Ján Pevný z Rozvádz. V dejinách slovenskej vedy a kultúry sú
zapísaní i evanjelický kňaz a poštúrovský spisovateľ Štefan Križan Žiranský, básnik a národný
buditeľ Michal Kišš, jezuita František Gabriel Omasta, ako aj františkán Benignus Štefan
Pribiš. S obcou sa viažu mladé roky slovenského národovca a buditeľa Štefana Závodníka,
ktorý navštevoval začiatkom 19. storočia ľudovú školu vo Veľkých Stankovciach.

5. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola Jána Lipského
s materskou školou. Základnú školu navštevuje 387 žiakov a do materskej školy chodí 103 detí.
5.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci zastrešujú dve všeobecné lekárky pre dospelých, jedna lekárka
pre deti a dorast a zubná ambulancia v budove Zdravotného strediska. Táto budova je
majetkom Obce Trenčianske Stankovce.
5.3 Sociálne zabezpečenie
Obec poskytuje opatrovateľskú službu (v roku 2017 ju využíval len jeden obyvateľ obce). Na
základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na výstavbu penziónu pre dôchodcov.
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5.4 Kultúra a šport
V obci je spoločenský dom s veľkou a malou sálou, kde sa organizujú rôzne kultúrne
a spoločenské podujatia. Možnosť športových aktivít poskytuje Oddychové centrum
s moderným ihriskom (futbal, volejbal), tenisovým kurtom, reštauráciou i ubytovaním. Pri
zdravotnom stredisku a v Parku Lipského sa nachádzajú workoutové ihriská. Deti sa môžu
zabaviť na detských ihriskách. V obci pôsobí Obecný športový klub, TJ Sokol, ale aj folklórny
súbor Rozvadžan. Územie je vhodné pre pešiu turistiku i cykloturistiku - cez obec prechádza
Važská cyklomagistrála, pohorie Považského Inovca poskytuje vhodné podmienky pre pešiu
turistiku a poľovníctvo. Rybníky v blízkosti obce ponúkajú možnosť pre športový rybolov.
5.5 Hospodárstvo
Obec zo svojho územia vyčlenila lokality určené pre priemyselné účely, v k.ú. Sedličná, kde
vyrástla výrobná hala spoločnosti VAILLANT GROUP (r. 2004) určená na výrobu
komponentov do plynových kotlov, zamestnáva viac ako 600 zamestnancov. Je potrebné
spomenúť tiež ďalších zamestnávateľov tohto regiónu, firmu Europin, ktorá sa zaoberá
výrobou zdravotnej techniky, veľkosklad bicyklov značky Author – Universe, baliareň zeleniny
AGREL, Empíria – veľkoobchod s vodoinštalačným materiálom, Schmolz Bickenbach strojárska firma s ťažiskom v automobilovom priemysle, spoločnosť KVK -výroba plastového
nasávacieho potrubia, Stavebniny Monolit, spoločnosť DAMO - oprava a predaj
poľnohospodárskej techniky, Proreco – povrchové úpravy podláh, betónové podlahy, K-TEX –
bavlnené tkaniny a bytový textil, Kveta – veľkoobchod s umelými a živými kvetmi, KMF –
výroba plechových montovaných dielov, Feroplech a iné. Poľnohospodársku výrobu
zabezpečuje Poľnohospodárske družstvo INOVEC.

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2016 uznesením č. 71/2016.
Rozpočet bol zmenený šestnásťkrát:
-

prvá zmena – zapojenie PFO – nevyč. prostriedky ZŠ
druhá zmena schválená dňa 7.4.2017 uznesením č. 15/2017
tretia zmena schválená dňa 7.6.2017 uznesením č. 21/2017
štvrtá zmena schválená dňa 7.6.2017 uznesením č. 22/2017
piata zmena schválená dňa 7.6.2017 uznesením č. 23/2017
šiesta zmena schválená dňa 24.8.2017 uznesením č. 36/2017
siedma zmena schválená dňa 24.8.2017 uznesením č. 37/2017
ôsma zmena schválená dňa 24.8.2017 uznesením č. 38/2017
deviata zmena schválená dňa 24.8.2017 uznesením č. 39/2017
desiata zmena schválená dňa 24.8.2017 uznesením č. 40/2017
jedenásta zmena schválená dňa 24.8.2017 uznesením č. 41/2017
dvanásta zmena schválená dňa 24.8.2017 uznesením č. 42/2017
trinásta zmena schválená dňa 29.11.2017 uznesením č. 48/2017
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-

štrnásta zmena schválená dňa 29.11.2017 uznesením č. 49/2017
pätnásta zmena schválená dňa 13.12.2017 uznesením č. 66/2017
šestnásta zmena vykonaná v kompetencii starostu

6.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017 (v celých eur)

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou (len vlastné)

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

Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

2 277 975

2 965 843

2 879 765

97

1 892 475
0
360 500
25 000

2 096 809
331 043
500 403
37 588

2 132 653
331 701
377 822
37 588

102
100
76
100

2 270 308

2 950 973

2 717 206

92

728 100
587 200
25 000
930 008

718 619
1 198 090
25 000
1 009 264

633 596
1 081 686
0
1 001 925

7 667

14 870

162 558

88
90
0
99

6.2 Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

-

2 170 241,72
2 132 653,42
37 588,30
1 635 520,49
633 595,33
1 001 925,16
534 721,23
331 701,00
331 701,00
1 081 685,51
1 081 685,51
749 984,51
215 263,28
21 351,84
236 615,12
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Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

377 821,86
377 821,86
2 879 764,58
2 717 206,00
162 558,58
- 21 351,84

Upravené hospodárenie obce

141 206,74

Schodok rozpočtu v sume – 215 263,28 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, bol v rozpočtovom roku 2017
vysporiadaný:
- z finančných operácií v sume – 215 263,28 EUR
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa upravuje – zvyšuje o:
a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo štátneho
rozpočtu v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 20 526,41 EUR a to na:
o dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ vo výške 528,65 EUR
o vzdelávacie poukazy ZŠ s MŠ vo výške 1 497,34 EUR
o prenesené kompetencie ZŠ s MŠ vo výške 18 500,42 EUR
b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na akvizíciu knižného fondu poskytnuté
z fondu na podporu umenia v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 825,43
EUR
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu predstavuje sumu – 236 615,12 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 377 821,86 bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 236 615,12 EUR.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 141 206,74 EUR, bol použitý na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 141 206,74 EUR.
Na základe uvedených skutočností skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2017 je vo
výške 141 206,74 EUR.

6.3 Rozpočet na roky 2018 - 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2017
2 879 765

Rozpočet
na rok 2018
2 483 714

Rozpočet
na rok 2019
2 314 024

Rozpočet
na rok 2020
2 374 024

2 132 653

2 149 824

2 209 824

2 269 824
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Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

331 701
377 822
37 588

0
240 200
93 690

0
10 200
94 000

0
10 200
94 000

Skutočnosť
k 31.12.2017
2 717 206

Rozpočet
na rok 2018
2 482 895

Rozpočet
na rok 2019
2 278 678

Rozpočet
na rok 2020
2 185 678

633 596
1 081 686
0
1 001 925

843 498
571 020
0
1 068 377

849 991
360 000
0
1 068 687

856 991
260 000
0
1 068 687

Príjmy RO s právnou
subjektivitou (vlastné)

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou (celkové)

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
7.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2016
6 816 771,00

Skutočnosť
k 31.12.2017

7 725 655,68

5 237 453,53

6 406 591,54

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

0

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

3 883 097,53

5 052 235,54

Dlhodobý finančný majetok

1 354 356,00

1 354 356,00

Obežný majetok spolu

1 574 225,68

1 313 831,42

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

4 509,79
769 261,15
0

4 222,35
692 856,20
-

39 287,52

35 345,67

761 167,22

581 407,20

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

-

Časové rozlíšenie

5091,79

5 232,72
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b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2016
6 909 714,22

Skutočnosť
k 31.12.2017
7 824 917,31

6 010 763,68

7 103 496,74

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

4 656 407,68

5 749 140,74

Dlhodobý finančný majetok

1 354 356,00

1 354 356,00

893 662,16

715 983,96

7 697,29

6 664,70

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

39 287,52

35 345,67

846 677,35

673 973,59

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

5 288,38

5 436,61

Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

7.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2016
6 816 771,00

Skutočnosť
k 31.12.2017

7 725 655,68

5 000 831,48

5 269 129,28

z toho :
Oceňovacie rozdiely

0

-

Fondy

0

-

Výsledok hospodárenia
Záväzky

5 000 831,48

5 269 129,28

55 977,95

471 778,53

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

0
28 570,51
487,46

21 351,84
135,82
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Krátkodobé záväzky

26 919,98

Bankové úvery a výpomoci

0

Časové rozlíšenie

1 759 961,57

448 226,87
0,00
1 984 747,87

b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2016
6 909 714,22

Skutočnosť
k 31.12.2017
7 824 917,31

5 000 837,52

5 269 196,76

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

5 000 837,52

5 269 196,76

144 675,58

566 787,27

0

2 064,00

28 570,51

21 351,84

8 963,62

4 035,38

107 141,45

539 336,05

0

0

1 764 201,12

1 988 933,28

Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

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

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Dlhodobý hmotný majetok sa zvýšil:
o zaradenie:
rekonštrukcia SD – I.etapa (258 561,82), rekonštrukcia chodníka pri Parku Lipského
(19 976,87), rekonštrukcia vozovky a chodníka Priehrada (84 266,93), rekonštrukcia chodníkov
Kveta-Lekáreň (8 241,86), rekonštrukcia vozovky a chodníka Sedličná-Homôlky (117 087,68),
rekonštrukcia priestranstva okolia OcÚ (101 154,15), vybudovanie Workoutových ihrísk
(14 979,57), krovinorez FS 94 C (449,00), informačný panel pre meranie rýchostí (3 700,00),
kamerový systém v obci – I. etapa (14 429,50), kamerový systém v obci – II. etapa (4 643,00),
notebook pre stavebný úrad (470,88), univerzálny stroj na údržbu zelene (42 130,00),
modernizácia Multicar (17 320,98), vážiaci systém TW do kuka vozu (5 046,00), stroje OPS
(179 148,00), (štiepkovač Pezzolato, drvič Zago, kontajnery Abrol, mulčovač), dopravné
prostriedky OPS (192 851,00 - kolesový traktor Deutz Fahr, trakt.náves Pronar, čelný nakladač
Sigma, trakt.nosič Cargo Hook), Kúpa pozemku p.č. 290/124 (1,20)
Dlhodobý hmotný majetok sa znížil:
o vyradenie:
predaj pozemku p.č. 1781/26 (5,56), predaj pozemku p.č. 1781/27 (4,21).
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Prírastky a úbytky, týkajúce sa budov a stavieb, zaúčtované na strane MD aj D účtu 021
v rovnakej sume 397 190,44 €, sú spôsobené preúčtovaním majetku na iné analytické účty, ako
v m.r. Nejedná sa o skutočné prírastky a úbytky majetku.

7.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016
32 302,45

Zostatok
k 31.12 2017
45 853,10

Pohľadávky po lehote splatnosti

6 985,07

13 119,60

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016
32 302,45

Zostatok
k 31.12 2017
45 853,10

Pohľadávky po lehote splatnosti

6 985,07

13 119,60

Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016
27 407,44

Zostatok
k 31.12 2017
448 325,61

Záväzky po lehote splatnosti

0

37,08

Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016
116 105,07

Zostatok
k 31.12 2017
543 334,35

Záväzky po lehote splatnosti

0

37,08

Pohľadávky

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

7.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Nárast pohľadávok je v roku 2017 mierny. K pohľadávke neoprávnene prevedených
prostriedkov z účtov obce (prebieha vyšetrovanie) v sume 23 158,49 € (iné pohľadávky) bola
v roku 2017 vytvorená opravná položka. Rovnako bola vytvorená opravná položka aj
k pohľadávkam z daňových príjmov v sume 468,54 €.
Vyšší nárast záväzkov je spôsobený najmä dodávateľskou faktúrou za rekonštrukciu materskej
školy.
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8. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12.2016
1 362 543,11

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 392 016,35

50 – Spotrebované nákupy

130 655,00

98 950,38

51 – Služby

168 259,68

128 992,68

52 – Osobné náklady

367 142,20

405 682,41

7 722,44

7 407,41

13 784,73

13 311,58

267 335,67

315 181,96

10 104,41

9 892,68

0

0

397 538,98

412 597,25

299,97

655,68

1 875 421,58

1 660 969,83

66 947,97

53 181,81

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia

0

0

0

0

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

1 221 357,92

1 289 478,17

102 244,69

85 022,77

Názov
Náklady spolu

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prev. činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov (nie je súčasť
nákladov)
Výnosy spolu
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

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

0

0

4 848,94

5 574,37

67 – Mimoriadne výnosy

8 514,18

0

471 507,88

227 712,71

512 578,50

268 297,80

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

Hospodársky výsledok v sume 268 297,80 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Celkové náklady v roku 2017 boli len mierne vyššie ako náklady roku 2016 bez výraznejších
výkyvov, celkové výnosy sa v roku 2017 znížili najmä vplyvom výnosov z transferov a tým bol
nižší aj kladný hospodársky výsledok.
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b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2016
2 114 541,33

Skutočnosť
k 31.12.2017
2 167 943,77

50 – Spotrebované nákupy

283 692,24

251 612,77

51 – Služby

221 785,52

169 035,71

1 166 398,29

1 259 309,77

7 722,44

7 713,41

43 667,39

41 578,90

343 743,67

391 586,91

11 260,09

11 236,30

0

0

36 271,69

35 870,00

299,97

655,68

2 627 932,98

2 436 958,69

170 540,63

156 209,51

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia

0

0

0

0

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

1 221 357,92

1 289 478,17

110 667,46

93 261,96

Názov
Náklady

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov (nie je súčasť
nákladov)
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

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

0

0

4 854,45

5 577,64

67 – Mimoriadne výnosy

8 514,18

0

1 111 998,34

892 431,41

513 091,68

268 359,24

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 /

9. Ostatné dôležité informácie
9.1

Prijaté granty a transfery

V roku 2017 obec prijala nasledovné bežné granty a transfery:
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Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
2 979 Transféry vrámci VS - stavebná
5 340

Ministerstvo vnútra SR

1 269

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR

138
299

Trenčiansky samosprávny kraj

0

činnosť
Transféry vrámci VS - matričná
činnosť
Transféry vrámci VS - register
obyvateľstva
Transféry vrámci VS - komunikácie
a cest. infraštr.
Transféry vrámci VS - životné
prostredie
Dotácia VUC na Obecné dni
a oslavy Lipského
Dotácia - voľby
Dotácia - deti v hmotnej núdzi
Dotácia - osobitný príjemca
Dotácia – knižný fond

Ministerstvo vnútra SR
1 330
ÚPSVaR
0
ÚPSVaR
739
Fond na podporu umenia
1 000
Krajské riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne
3 000 Dotácia – dobrovoľný hasičský zbor
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Príjem na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva prostredníctvom Okresného
úradu v Trenčíne, Odboru školstva bol v tomto členení:
Účel dotácie
Dotácia na prenesené kompet.- normatívne prostr.
Dotácia na vzdelávanie v MŠ
Dotácia na asistenta učiteľa
Dotácia na vzdelávacie poukazy a učebnice
Dotácia na dopravné pre žiakov
Dotácia na lyžiarsky kurz
Dotácia na vybavenie telocvične
Dotácia na odchodné do dôchodku ZŠ
Transféry v rámci VS-prenesené kompetencie
ZŠ spolu:

Suma v EUR
658 161
5 601
6 272
8 182
18 624
4 650
0
6 802
708 292

Pozn. Zo sumy poskytnutej dotácie pre ZŠ 708 292 EUR škola nevyčerpala 20 526,41 EUR.
V roku 2017 obec prijala nasledovné kapitálové granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
321 043 Dotácia na posilnenie technických
kapacít pre zber triedeného
komunálneho odpadu v obci
z prostriedkov EÚ aj ŠR
10 000 Dotácia na prevenciu kriminality
v obci
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9.2

Poskytnuté dotácie

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov v EUR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov v EUR

Rozdiel
v EUR

12 500

12 500

0

TJ Sokol

4 000

4 000

0

FS Rozvadžan

3 300

3 300

0

100

100

0

Rímskokatolícka cirkev

5 000

5 000

0

Evanjelická cirkev

5 000

5 000

0

Slov. asociácia karate

1 200

1 200

0

Jednota dôchodcov Slovenska

2 000

2 000

0

Detské opatrovateľské centrum SIMA

3 000

2 000

1 000

Radosť pre život

2 500

2 500

0

Obecný športový klub

Kynologický klub Dodix

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2007
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Detské opatrovateľské centrum SIMA vrátilo
nevyčerpanú dotáciu 1 000 EUR v zmysle VZN č. 3/2007.
9.3

Významné investičné akcie v roku 2017

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
- rekonštrukcia chodníka pri Parku Lipského
- rekonštrukcia vozovky a chodníka Priehrada
- rekonštrukcia vozovky a chodníka Sedličná-Homôlky
- rekonštrukcia SD – I. etapa
- rekonštrukcia priestranstva okolia OcÚ
- vybudovanie Workoutových ihrísk
- vybudovanie kamerového systému v obci
- inštalácia panelov pre meranie rýchlostí v obci
- kúpa univerzálneho stroja na údržbu zelene
- modernizácia Multicar, inštalácia vážiaceho systému do kuka vozu
- kúpa strojov na OPS (štiepkovač Pezzolato, drvič Zago, kontajnery Abrol, mulčovač),
a dopravných prostriedkov na OPS (192 851,00 - kolesový traktor Deutz Fahr,
trakt.náves Pronar, čelný nakladač Sigma, trakt.nosič Cargo Hook)
- rekonštrukcia MŠ
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9.4

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

V roku 2018 bude obec pokračovať v rekonštrukcii a oprave obecných budov,
plánovaná je II. etapa rekonštrukcie spoločenského domu (vzduchotechnika, vykurovanie),
rekonštrukcia a prístavba budovy hasičskej zbrojnice. Pri budove obecného úradu sa
v súvislosti s pripomenutím si 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny vybuduje a odhalí
pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny. Naplánovaná je aj II. etapa rekonštrukcie okolia
obecného úradu a rekonštrukcia mantinelového systému a povrchu na multifunkčnom ihrisku
na oddychovom centre v Rozvadzoch.
V roku 2018 sa očakáva podpísanie zmluvy o NFP na zaobstaranie kompostérov a na
technické vybavenie odborných učební ZŠ. Predpokladá sa aj posun v rámci európskeho
projektu na rozšírenie kapacity materskej školy, kde by mohlo dôjsť k zmene pôvodného
rozhodnutia o nepridelení NFP. Obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie na budovanie
systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania, v rámci ktorého je riešená okrem iného
aj otázka rekonštrukcie rozhlasu. Obec podala aj žiadosť o dotáciu na rozšírenie kamerového
systému.
9.5

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
9.6

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec má dva súdne spory, ktoré uvádzame len ako podmienený záväzok (je možné, ale nie je
pravdepodobné, že v budúcnosti dôjde k zníženiu ekonomických úžitkov účtovnej jednotky,
účtovná jednotka o ňom neúčtuje) v sume 25 381,44 € a 103 564,92 €.

Vypracovala: Galina Dobiašová
Schválil: JUDr. Martin Markech
V Trenčianskych Stankovciach, dňa 16.7.2018

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
 Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy
s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou
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