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1. Úvodné slovo starostu obce
V roku 2015 v mesiaci október sa konalo Stretnutie rodákov obce Prečín. Stretnutia sa
zúčastnilo 105 rodákov. Pri tejto príležitosti obec Prečín vydala monografiu obce
v počte 1000 výtlačkov v hodnote 13 727 €. Monografia bola hradená zo sponzorských
fin. prostriedkov a z vlastných prostriedkov obce.
Ďalšou investičnou akciou obce bolo realizovanie stavby rozšírenie kanalizácie
v lokalite Lúky spolu s výstavbou vodovodu. Na akciu sme získali dotáciu
z Environmentálneho fondu vo výške 100 000 € spoluúčasť obce bola 5 263,16 €.
Vodovod bol financovaný z prostriedkov obce v hodnote 17 662,94 €. V lokalite
Záhumnie bolo vybudované predĺženie verejného osvetlenia. Obec Prečín má zámer
vybudovať pred kultúrnym domom spevnenú plochu. V roku 2015 bola vykonaná
prekládka telefónneho stĺpu, zameraný polohopis, výškopis a spracovaná projektová
dokumentácia. Prebieha spracovanie územného plánu obce Prečín a miestnej časti
Zemianska Závada. Na spracovanie sme získali v roku 2015 dotáciu vo výške 8 544 €.
V miestnej časti Zemianka Závada bola opravená miestna komunikácia po povodniach
z roku 2014. Na opravu sme získali dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 5 000
€. Boli zrekonštruované aj miestne komunikácie Lúky (výtlky) a pri Orávikovcoch.
Bola spracovaná aj projektová dokumentácia na tok Líščí potok, kde sme cez program
obnovy dediny získali dotáciu vo výške 3 500 €.
Pre skvalitnenie a modernizáciu vyučovacieho procesu v základnej škole boli zakúpené
notebooky a vymaľované priestory školy. V budove materskej školy boli vymaľované
priestory kuchyne. V budove zdravotného strediska prebehla výmena kotla a ohrievača.
V budove obecného úradu boli vymenené gamaty. Obec Prečín sa zapája do projektov
Úradu práce soc. vecí a rodiny prostredníctvom aktivačných pracovníkov zabezpečuje
čistenie a údržbu budov vo vlastníctve obce, cintorínov, miestnych komunikácii
a ostatných priestorov.
Farský úrad zabezpečil rekonštrukciu ozvučenia vo farskom kostole Narodenia Panny
Márie obec prispela dotáciou vo výške 3 000 €. V kultúrnej oblasti svojimi
vystúpeniami dobré meno obce šírila folklórna skupina LIMBORA, pri ktorej vznikol
detský súbor Limboráčik. Športovci sú hlavne hrdí na futbalistov, ktorí dosahujú
vynikajúce výsledky v súťažiach dospelých, dorastu aj žiakov. Poslanci obecného
zastupiteľstva, členovia komisií a zamestnanci obce na svojich zasadnutiach operatívne
riešili jednotlivé podnety, ktoré súviseli so zabezpečením riadneho chodu obce
a svojimi rozhodnutiami sa snažili zvýšiť štandard života v našej obci tak, aby sme
mohli plniť všetky zmluvné záväzky. Obec nie je zadlžená a je v dobrej finančnej
kondícii.

2. Identifikačné údaje obce
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Názov:

Obec Prečín

Sídlo:

Prečín č. 304, 018 15

IČO:

00317691

Štatutárny orgán obce: Anton Lagíň – starosta obce
Telefón:

042 / 439 70 58

Mail:

obecprecin@precin.eu

Webová stránka: www.precin.eu

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

Anton Lagíň

Zástupca starostu obce:

Vladislav Fapšo

Prednosta obecného úradu: --Hlavný kontrolór obce:

Ing. František Blaško

Obecné zastupiteľstvo:

Martin Bírošík, Milan Gabriel, Jaroslav Kopáč, Ing. Anna
Maková, MBA, Mgr. Radoslav Orávik, Miroslav Poliček, Ľubica
Svrčková, Ing. Miroslav Tučník, PhD.

Komisie:

Finančná komisia – Ing. Milan Novák, Ing. František Blaško, Ing.
Miroslav Tučník, PhD, Ing. Anna Maková, MBA, Anna
Kľúčiková, Ľubica Svrčková, Dana Lagiňová
Stavebná komisia – Ing. Ján Lagiň, Ing. Anton Poliček, Martin
Bírošík, Bc. Dušan Kvaššay, Jaroslav Kopáč, Ing. Miroslav
Tučník, PhD., Ing. Daniel Sádecký, Martin Dinga
Sociálna komisia – Mgr. Anna Dubcová, Milan Gabriel, Jolana
Briestenská, Ing. Jozef Mamis, Martin Bírošík
Komisia pre kultúru, šport a školstvo – Mgr. Radoslav Orávik,
Jaroslav Kopáč, Ing. Anna Maková, MBA, Ľubica Svrčková,
Daniela

Beniaková,

Mgr.

Jarmila Tesková,

Ing.

Marcel

Dubec,PhD., Miriam Chudá, Milan Dubec
Komisia zmierovacia a na ochranu verejného poriadku : Milan
Gabriel, Dušan Blaško, Ing. Anton Pavlovič, Ing. Jozef Mamis,
Vladislav Fapšo, Slavomíra Oráviková
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Obecný úrad:

Jolana Briestenská, Dana Lagiňová, Slavomíra Oráviková, Alena
Poličková

Rozpočtové organizácie obce : obec nemá zriadené rozpočtové organizácie
Príspevkové organizácie obce : obec nemá zriadené príspevkové organizácie
Neziskové organizácie založené obcou : obec nemá založené neziskové organizácie
Obchodné spoločnosti založené obcou : obec nemá založené obchodné spoločnosti

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby jej obyvateľov
Vízie a ciele obce: dobudovanie kanalizácie a vodovodu, zabezpečiť pre občanov lepšiu
bezpečnosť vybudovaním chodníkov pozdĺž štátnej cesty, znížiť poplatok za odpady aj
vybudovaním zberného dvora, podporiť záujmové skupiny na zachovávanie a dodržiavanie
zvykov a tradícií, zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom, zameranie sa na
prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie environmentálneho povedomia a kvality
života. Zapájanie sa do výziev o získanie dotácií.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Prečín sa nachádza v Trenčianskom kraji, okrese Považská
Bystrica. Leží v sústave Strážovské vrchy, podcelku Súľovské skaly, Súľovskoprečínska
kotlina na sútoku riek Domanižanka a Bodianka.
Susedné mestá a obce : Obec Prečín susedí s mestom Považská Bystrica, miestnou časťou
Praznov a Zemiansky Kvašov, s obcami Bodiná, Domaniža, Počarová. Kataster susedí aj
s Malými Lednicami.
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Celková rozloha obce : obec Prečín 1 420,4271 ha, miestna časť Zemianska Závada 342,6647
ha.
Nadmorská výška : stred obce Prečín je 337 m.n.m. na 49˚518,76 ˝ N severnej zemepisnej šírky
a 18˚3119,54˝E východnej zemepisnej dĺžky. Najnižšia poloha v obci je 332 m.n.m. a najvyššia
poloha v obci je 837 m.n.m.
5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov : Počet obyvateľov k 31.12.2015 bol 1434
Národnostná štruktúra : Podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2011 prevažuje
slovenská národnosť 93,58 %.
Štruktúra

obyvateľstva

podľa

náboženského

významu

:

prevažuje

rímsko-katolícke

vierovyznanie 82,87%.
Vývoj počtu obyvateľov :

Stav obyvateľov k 31.12.2014

- 1423

Stav obyvateľov k 31.12.2013

- 1413

Stav obyvateľov k 31.12.2012

- 1409

Stav obyvateľov k 31.12.2011

- 1383

Stav obyvateľov k 31.12.2010

- 1388

Stav obyvateľov k 31.12.2009

- 1382

Hustota obyvateľov : Hustota osídlenia je 78 obyvateľov na 1km2.
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : Stav dlhodobo nezamestnaných v 12/2015 bol 72 obyvateľov čo
predstavuje 5% z celkového počtu občanov.
5.4. Symboly obce
Erb obce : V striebornom (bielom) poli štítu na zelenej pažiti čierny medveď, prednými labami
sa opierajúci o zelený vyrastajúci strom v niekoľkými listami.
Vlajka obce :

farby vlajky sú biela, zelená a čierna

Pečať obce :

vychádza z erbu obce s nápisom Obec Prečín

5.5. História obce
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1385 ako Terra Prichen. Na území obce sa našli
sídliskové nálezy helštatskej a púchovskej kultúry, z doby aténskej a rímskej, slovanské z doby
veľkomoravskej z 10. -12. storočia. Prvá písomná zmienka o obci Prečín je z roku 1385. Patrila
zemepánskym rodinám Prečínskovcov, Podmanickovcom a neskôr panstvu považského hradu.
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Pamiatky
Kultúrne: V obci je Rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie, pôvodne gotický,
koncom 16.storočia a začiatkom 17.storočia renesančne upravený, v rokoch 1737-1798
barokovo prestavaný, v 19.storočí prístavba predsiene, baroková kaplnka z roku 1758,
upravená koncom 18.storočia. Na budove základnej školy sa nachádza pamätná tabuľa SNP.
V obci sa nachádza vodný mlyn ktorý je prestavaný na malú vodnú elektráreň.
Prírodné: V roku 1994 bola vyhlásená ako prírodná pamiatka Prečínska skalka, ktorá slúži na
ochranu morfologicky hodnotného systému skalných útvarov vyvetrávajúcich do tvaru
skalných veží, bášt, stĺpov, výklenkov. V miestnej časti Zemianska Závada sa nachádzajú
skalné útvary s malými jaskyňami.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola má k dátumu 15.9.2015 48 detí. Základná škola má 5 pedagogických
zamestnancov a jednu upratovačku na plný úväzok, a jedného zamestnanca na 0,13
úväzku.
Materská škola mala k 15.9.2015 zapísaných 55 detí. Materská škola mala za rok 2015 6
pedagogických zamestnancov, 1 nepedagogického zamestnanca na plný úväzok a jeden
zamestnanec bol na 0,5 úväzku.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: jedna lekárka pre deti a dorast (MUDr. Domagalská)
a 2 lekári pre dospelých (MUDr. Krišťáková a MUDr. Fľak).
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci : obec poskytuje opatrovateľskú službu. V roku 2015boli opatrované 4
osoby. Agendu nám spracováva Spoločná úradovňa Jasenica. Dôchodci sa môžu stravovať
v školskej jedálni.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje: v obci je kultúrny dom, v ktorom sa
uskutočňujú rôzne akcie poriadané obcou, alebo miestnymi zložkami, ako fašiangy, Veľká noc,
Stavanie a váľanie májov, oslavy Dňa matiek, Annovské hody, akcie ZPOZ-u ako sobáše,
uvítanie detí do života, jubilejné sobáše – strieborné, zlaté, diamantové, posedenie s prestárlymi
občanmi obce, Limborácka kapustnica, Poľovnícky ples. Kultúrny dom sa prenajíma i na
poriadanie tanečných zábav, prednášok a predajných akcií, svadieb, rodinných osláv a karov.
Kultúrny dom využívajú deti z MŠ a ZŠ na divadlá, karnevaly a akcie poriadané školou. Slúži
pre spevácku skupinu LIMBORA, ktorá využíva KD na nacvičovanie svojich vystúpení.
V zimných mesiacoch využívajú KD deti a mládež na stolný tenis.
V roku 2015 sa konalo Stretnutie rodákov obce Prečín, táto akcia mala veľmi dobrý ohlas
medzi našimi občanmi aj našimi rodákmi.
V obci máme futbalové ihrisko, časť areálu ihriska je vo vlastníctve obce a na časť obec
uzatvorila dlhodobú nájomnú zmluvu s vlastníkmi. Obec má vo vlastníctve budovu šatní.
V roku 2009 vybudovala multifunkčné ihrisko, ktoré bolo financované z Úradu vlády SR,
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vlastných fin. prostriedkov a sponzorsky. Futbalisti našej obce - muži hrajú IV. ligu
severozápad, dorast V. liga sever, západoslovenského futbalového zväzu, žiaci hrajú 1.triedu
oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica a najmladší žiaci hrajú prípravku. V obci sa
každoročne organizuje „Trojkráľový stolnotenisový turnaj“, minifutbalový Vianočný turnaj –
MEMORIAL Ivana Polička, minifutbalový turnaj na Hájoch, futbalový turnaj počas
Annovských hodov, Novoročný výstup na vrch Hradisko. Cez obec vedú cyklotrasy.
6.5. Hospodárstvo
Poskytovatelia služieb v obci : Slovenská Pošta, a.s., Predajne potravín : Koruna, Jednota
COOP, Predajňa Mäsa, súkromné pohostinstvá : Orávik - Dolná krčma, Krčma v Majeri,
Horná krčma, Autoopravovne : p. Daniž Miroslav, p. Šíp Vladimír a Pneu-car s.r.o.,
autoopravovňa Hradňanský Milan.
Priemysel v obci : v obci Prečín sa nachádzajú súkromné firmy : stolárstvo : Stolárstvo Špánik
Michal, Stolárstvo Bútora Pavol.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : SHR Milan Lazový, SHR Ľudmila
Lagíňová, SHR Ing. Alojz Kaššák , SHR Miroslav Poliček, SHR Mgr. Zuzana Tučníková.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2015. Obec v roku 2015 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 vyrovnaný/prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozdiel bol dorovnaný finančnými operáciami.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.3.2015 uznesením č.45/2015
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 28.5.2015 uznesením č. 60/2015
- druhá zmena schválená dňa27.8.2015 uznesením č. 92/2015
- tretia zmena schválená dňa 24.9.2015 uznesením č. 104/2015(opatrenie č. 3,4/2015)
- štvrtá zmena schválená dňa 26.11.2015 uznesením č. 121/2015
- piata zmena schválená dňa 17.12.2015 uznesením č. 132/2015 (opatrenie č. 6,7/15)
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

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

Výdavky celkom
z toho :

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

656 153

799 780

734 727,05

91,86

552 418
0
103 735
---

578 001
118 044
103 735
---

587 530,61
118 044,00
29 152,44

101,65
100,00
28,10

656 153

799 780

670 171,14

83,79
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Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

552 418
103 735
0
---

578 001
221 779
0
---

523 834,67
146 336,47
0,00

90,63
65,98
0,00

Rozpočet obce

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015

587 530,61
587 530,61
0,00

523 834,67
523 834,67
0,00

63 695,94
118 044,00
118 044,00
0,00

146 336,47
146 336,47
0,00

-28 292,47
35 403,47

29 152,44
0

29 152,44
734 727,05
670 171,14
64 555,91
0,00
64 555,91

Prebytok rozpočtu v sume 64 555,91 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, navrhujeme použiť na:
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-

tvorbu rezervného fondu v sume 64 555,91 EUR.

7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2015
734 727,05

Rozpočet
na rok 2016
759 625,00

Rozpočet
na rok 2017
695 330,00

Rozpočet
na rok 2018
649 390,00

587 530,61
118 044,00
29 152,44
0,00

611 931,00
0,00
147 694,00
0,00

630 775,00
0,00
64 555,00
0,00

639 390,00
10 000,00
0,00
0,00

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2015
670 171,14

Rozpočet
na rok 2016
759 625,00

Rozpočet
na rok 2017
695 330,00

Rozpočet
na rok 2018
649 390,00

523 834,67
146 336,47

611 931,00
147 694,00

630 775,00
64 555,00

639 390,00
10 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

Skutočnosť
k 31.12.2014
1 228 187,22
1 032 487,78

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 336 905,14
1 107 330,46

1 650,00
846 349,30
184 488,48
192 968,61

5 655,00
921 176,98
180 498,48
227 128,61

1 190,02
350,05
0,00
7 229,63

723,05
0,00
0,00
4 660,63
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Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

184 198,91
0,00
0,00
2 730,83

221 744,93
0,00
0,00
2 446,07

Do majetku v roku 2015 bola zaradená na účte 019 – projektová dokumentácia na toku Líščí
potok (4 272 €), na účte 021 bol prírastok v sume 4 559,05 € predĺženie verejného osvetlenia
v lokalite Záhumnie. Úbytky na účtoch 028, 029,022 boli z dôvodu vyradenia nepotrebného,
morálne zastaraného a poškodeného inventáru. Na účte 042 obstaranie dlhodobého hmotného
majetku boli účtované : výstavba kanalizácie a vodovodu v lokalite Lúky v hodnote
(105 263,16 € + 17 662,94 €), rúry na detské ihrisko v Zem. Závade (1 425,60 €), spracovanie
územného plánu obce Prečín a miestnej časti Zem .Závada (10 680 €), spevnená plocha pri
kultúrnom dome (3 673,714 €+1 800 €)
Obec Prečín v roku 2015 odpredala akcie Prima banky, ktorých zostatková cena bola 3 990 € zníženie účtu 063.
8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2014
1 228 187,22
795 526,49

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 336 905,14
817 045,82

0,00
0,00
795 526,49
33 225,58

0,00
0,00
817 045,82
39 097,37

500,00
0,00
492,01
32 233,57
0,00
399 435,15

500,00
0,00
525,45
38 071,92
0,00
480 761,95

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Záväzky dlhodobé - účet sociálneho fondu, krátkodobé záväzky voči zamestnancom
a zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia a daňového úradu.
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2014

7 229,63

Zostatok
k 31.12 2015

4 660,63

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015
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Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

32 725,58

38 597,37

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- Pohľadávky – daň z nehnuteľnosti 1 377,37 €. Daň za psa 16,50 €. Poplatok za odpad 1
175,29 €, poplatok za TKR 459,33 €, za opatrovateľskú službu 128 €, za sociálne
služby
- Záväzky – rezerva na spracovanie auditu (500 €), účet SF(525,45 €), dodávatelia
(7 009,20 €), preplatok na strave v školskej jedálni (118,63 €), zamestnanci (15 352,13
€), zúčtovanie s inštitúciami zdrav. a soc. zabezpečenia , daňový úrad (11 528,38 €)

9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
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
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO

Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

555 745,87
93 531,34
80 615,25
287 529,89
3 447,56
7 748,00

623 473,95
105 373,82
111 979,80
312 294,49
321,74
13 366,43

74 940,70

68 003,79

3 372,52
0,00
4 538,76

7 769,85
0,00
4 364,03

18,97
596 840,55
61815,39

56,29
640 395,87
66 307,35

0,00

0,00

0,00
378 077,96

0,00
411 492,28

438,04
19 338,45

1 689,34
8,00

112,77
0,00
137 057,94

6 297,66
0,00
154 601,24
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zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

41 097,56

16 865,63

Hospodársky výsledok /kladný/, v sume 16 865,63 EUR bol zúčtovaný na účet 428 021 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
ÚPSVaR
Okresný
Trenčín

úrad

ÚPSVaR
Okresný
úrad
Trenčín
Ministerstvo
financií SR

Účelové určenie grantov a transferov
Dobrovol. služba, Šanca na zamestnanie
Výchova a vzdelávanie pre materské školy
Hmotná núdza
ROEP Zem. Závada
Údržba miestnej komunikácie Zem. Závada

Okresný úrad Materiálno technické zabezpečenie volieb
Pov. Bystrica
Okresný úrad Refundácia skladníka CO
Pov. Bystrica
Okresný
úrad Refundácia výdavkov na povodne Prečín
Trenčín
a Zem. Závada
Ministerstvo
Dotácia na matriku
vnútra SR
Ministerstvo
Dotácia pre základné školy, dopravné,
školstva SR
výchovno - vzdelávacie poukazy
Ministerstvo
Dotácia evidencia obyvateľov
vnútra SR
Ministerstvo
Dotácia pre vojnové hroby
vnútra SR
Ministerstvo ŽP Úsek starostlivosti o ŽP
SR
Recyklačný fond

Na separáciu odpadu
Škodová udalosť šatní TJ

Slovenská
poisťovňa
Lekári+ obce Výdavky na chod zdravotného strediska
Rodičia detí v Sponzorský dar na maliarsky krúžok
MŠ
Občania,
Sponzorský finančný dar na monografiu obce
sponzori
Environmentálny Výstavba kanalizácie v lokalite Lúky
fond
Ministerstvo
dopravy
a reg.
rozvoja SR

Spracovanie územného plánu obce Prečín
a miestnej časti Zem. Závada

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
4 546,02
2 658
163,32
49,72
5 000,00
963,09
187,20
4 098,32
2 932,74
103 645,00
471,57
32,76
133,79
177,00
490,87
3 118,80
380,00
3 170,25
100 000,00
8 544,00
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Agentúra ŽP

Spracovanie projektovej dokumentácie Líščí
potok

3 500,00

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie
TJ

Partizán

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Na chod a zabezpečenie športových akcií

4 000,00

Rekonštrukcia ozvučenia farského kostola

3 000,00

Prečín

Farský úrad

Dotácie boli zúčtované podľa podmienok VZN a boli použité na daný účel.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
V roku 2015 prebiehala výstavba kanalizácie v lokalite Lúky. Na túto akciu obec získala
dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 100 000 € obec prispievala 5%. Spolu
s kanalizáciou sa budoval aj vodovod bolo použitých 17 662,94 €. Na tok Líščí potok bola
spracovaná projektová dokumentácia, kde 3 500 € sme získali z projektu Obnova dediny a 772
€ bola spoluúčasť obce. Na spracovanie územného plánu obce Prečín a miestnej časti
Zemianska Závada obec získala dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja vo výške 8 544 € , spoluúčasť obce v roku 2015 bola vo výške 2 136 €. Pri kultúrnom
dome v Prečíne bola urobená prekládka sietí pre vybudovanie spevnenej plochy a spracovaná
projektová dokumentácia (3 673,71 €+1 800 €) Po povodniach z roku 2014 bola opravená
miestna komunikácia v Zemianskej Závade na ktorú sme získali dotáciu z Ministerstva financií
SR vo výške 5 000 €, taktiež boli opravené aj miestne komunikácie Lúky (výtlky) a pri
Orávikovcoch (4 520€). V budovách zdravotného strediska bol vymenený kotol a ohrievač
(1844 €) a v budove obecného úradu boli vymenené gamaty (2 365 €).
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
Cieľom je odkanalizovanie celej dediny a dostavba vodovodu, údržba a oprava miestnych
komunikácií a majetkové vysporiadanie postupne všetkých miestnych komunikácií,
rekonštrukcia miestnej komunikácie pri ihrisku, rekonštrukcia kultúrneho domu v Zemianskej
Závade a kuchyne v kultúrnom dome Prečín. Vybudovanie zberného dvora pri kultúrnom
dome, aby sa znížili poplatky za odstraňovanie odpadu. Zapojenie sa obce do programu IROP –
spracovanie zámeru na odkanalizovanie lokality Vlčí kruh a následne aj oprava asfaltového
koberca na tejto ulici. Pre mamičky s deťmi vytvoriť podmienky na zriadenie Materského
centra v budove Zdravotného strediska. Základná škola – odstránenie vlhkosti z múrov
a následná oprava, rekonštrukcia opláštenia budovy. Vybudovanie odstavnej plochy pri dome
smútku v Zem. Závade Údržba a postupná rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce. Výstavba
chodníkov pozdĺž štátnej cesty, aby bola zabezpečená bezpečnosť občanov. Vybudovanie
spevnenej plochy pred kultúrnym domom v Prečíne.
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor .
Vypracoval: Dana Lagiňová

Schválil: Anton Lagíň

V Prečíne dňa 6.5.2016
Prílohy:



Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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