Výročná správa
obce PREČÍN
za rok 2011

1. Základná charakteristika obce Prečín
Obec Prečín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 potreby jej obyvateľov.
1.1.

Identifikačné údaje :

Názov:
Poštová adresa:
IČO:
DIČ:
Právna forma :

Obec Prečín
Obecný úrad Prečín, č. 304, PSČ 01815
00317691
2020684743
právnická osoba

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.
1.2.

Geografické údaje :

Obec Prečín sa nachádza v Trenčianskom kraji v okrese Považská Bystrica, susedí s obcami
Bodiná, Počarová, Domaniža a mestom Považská Bystrica.
Celková rozloha obce /katastra/: Prečín: 1420,4272 ha
Zem.Závada: 342,6647 ha
Nadmorská výška: stred obce Prečín je 335 m n.m.
1.3.

Demografické údaje:

Počet obyvateľov:
1383 obyvateľov k 31.12.2011
Národnostná štruktúra obyvateľov: prevažuje slovenská národnosť – 99% (podľa posledného
sčítania r.2001).
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania: prevažuje rímsko-katolícke
vierovyznanie – 96 % (podľa posledného sčítania r.2001).
1.4.

Symboly obce :

Erb obce:

V striebornom(bielom) poli štítu na zelenej pažiti čierny medveď, prednými labami sa
opierajúci o zelený vyrastajúci strom s niekoľkými listami.
Vlajka obce: farby vlajky sú biela, zelená a čierna
Pečať obce: vychádza z erbu obce s nápisom Obec Prečín
1.5.
História obce: Prvá písomná zmienka o obci Prečín je z roku 1385. Patrila
zemepánskym rodinám Prečínskovcov, Podmanickovcom a neskôr panstvu považského
hradu .

1.6.
Výchova a vzdelávanie: V obci Prečín je materská škola, ktorá mala v roku 2011 (k
15.9.) - 51 detí, 3 do 30.6.2012 od 1.9.2012 5 pedagogických zamestnancov a 2
nepedagogických zamestnancov. Základná škola mala 57 detí, 6 pedagogických
zamestnancov (s čiastočnými úväzkami) a 1 nepedagogického zamestnanca . Školská jedáleň
mala 117 stravníkov z toho 85 detí a 32 dospelých mala 3 zamestnancov (s čiastočnými
úväzkami) a školský klub mal jedného zamestnanca a 27 detí.
1.6.
Zdravotníctvo: V obci Prečín je zdravotné stredisko, v ktorom ordinovali traja lekári.
Jedna lekárka pre deti a dorast ( MUDr. Gregušová a MUDr. Domagalská) a 2 pre dospelých
(MUDr. Krišťáková a MUDr. Fľak)
1.7.
Sociálne zabezpečenie: Pre starých
odkázaných občanov obec zabezpečuje
opatrovateľskú službu. Agendu nám spracováva Spoločná úradovňa Jasenica. V roku 2011
opatrovateľskú službu zabezpečovali 2 opatrovateľky a opatrovali 2 odkázané osoby.
1.8.
Kultúra: V obci je kultúrny dom, v ktorom sa poriadajú rôzne akcie poriadané obcou,
alebo miestnymi zložkami, ako tradičný Prečínsky ples, 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. 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, taktiež sa v priestoroch KD cvičí zumba.
Šport: 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, vlastných fin.prostriedkov a sponzorsky.
1.9.
Hospodárstvo:
Služby v obci poskytujú:
Predajne potravín : Koruna, Jednota COOP
Predajňa Mäsa ( momentálne zatvorená)
Súkromné pohostinstvá : Orávik - Dolná krčma, Krčma v Majeri, Horná krčma
Autoopravovne : p. Daniž Miroslav, p. Šíp Vladimír a Pneu-car s.r.o.
Priemysel v obci:
V obci Prečín sa nachádzajú súkromné firmy: stolárstvo: Stolárstvo p. Špánik Michal,
Stolárstvo p. Bútora Pavol. V miestnej časti Zem. Závada – Plastivo s.r.o.
Poľnohospodárska výroba :
SHR Lazový Milan, SHR Ľudmila Lagíňová, SHR Ing. Kaššák Alojz
1.10. Organizačná štruktúra obce: do komunálnych volieb
Starosta obce:
Anton Lagíň
Zástupca starostu obce:
Ing. Jozef Mamis
Hlavný kontrolór obce:
Ing. František Blaško
Obecné zastupiteľstvo obce je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov zvolených
v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010 na obdobie 4 rokov. Dvaja
poslanci sú za miestnu časť Zemianska Závada a 7 poslancov za obec Prečín.
Poslanci obecného zastupiteľstva: p. Vojtech Gajdošík, p. Ľubomír Klúčiar, p. Jaroslav Kopáč,
Ing.Jozef Mamis, Ing.Milan Novák, Ing.Poliček Anton, p. Miroslav Poliček
za miestnu časť Zem.Závada boli zvolení p. Vladislav Fapšo a p. Jozef Pilár.

Komisie:
Komisia pre ekonomiku a správu obecného majetku : Ing.Milan Novák
Ing.František Blaško, Vladislav Fapšo, Vojtech Gajdošík, Zdena Blašková
Komisia pre kultúru, šport a školstvo : Jaroslav Kopáč
Vladislav Fapšo, Mgr. Tatiana Lieskovská, Mgr. Jarmila Tesková, Milan Dubec, Radoslav
Orávik, Ing. Marcel Dubec PhDr.
Komisia zmierovacia, na ochranu verejného poriadku a sociálna :Ing.Jozef Mamis
Vojtech Gajdošík, Jozef Pilár, Miroslav Poliček, Ľubomír Kľučiar, Alena Gabrielová,
Mgr.Anna Dubcová
Stavebná komisia : Ing. Anton Poliček
Ing.Ján Lagíň, Martin Dinga, Bc.Dušan Kvaššay, Vladislav Fapšo
Pracovníci obecného úradu: Jolana Briestenská, Zdena Blašková, Alena Gabrielová, Alena
Poličková
Pracovníci Základnej školy : Mgr. Tesková Jarmila - riaditeľka, Mgr. Ľubica Oráviková,
Mgr. Miroslava Gaššová, Mgr. Katarína Kardošová, Mgr. Katarína Masarikova, Mgr.
František Kvašňovský, Eva Kopáčová, do 30.6.2011 Mgr.Valach a do 31.7.2011 Mgr.
Bieliková
Pracovníci školského klubu : Perinová Milada
Pracovníci Materskej školy : Mgr. Tatiana Lieskovská – riaditeľka, Mgr. Anna Šaradínová
Daniela Beniaková, Martina Dubcová, Beáta Slížová, Anna Vančová, do 31.3.2011 Helena
Krabáčová potom Anna Nováková
Pracovníci školskej jedálne : Jarmila Briestenská – vedúca šj, Jolana Šípová, Ľudmila
Dubcová

2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie
Pre rok 2011 obec zostavila rozpočet, ktorý slúžil ako základný podklad pre hospodárenie
a činnosť v obci. Obec vytvorila programový rozpočet, ktorý mal 11 programov – vo
výdavkovej časti . V danom roku bol rozpočet menený podľa úprav vyplývajúcich z prísunu
finančných prostriedkov z príslušných ministerstiev (ministerstvo financií, ministerstvo
školstva, ministerstvo vnútra) v príjmovej časti, z toho taktiež vyplývali zmeny rozpočtu vo
výdavkovej časti. O činnostiach súvisiacich z rozpočtom a hospodárením sú pravidelne
oboznamovaní poslanci OZ pri prerokovávaní a schvaľovaní štvrťročných účtovných
uzávierok.
Pre rok 2011 boli rozpočtované:
príjmy celkom bežné aj kapitálové/spolu vo výške 545 292,63 €. Skutočnosť bola vo
výške 472 046,25 € (86,57 %)
výdavky celkom spolu vo výške 545 292,63 €. Skutočnosť bola vo výške 432 492,44 €
79,31%).
Zostatok fin.prostriedkov v pokladni k 31.12.2011 bolo 235,56 €.
Na účtoch obce k 31.12.2011 je 97 910,51 €, peniaze na ceste 0 € z toho rezervný fond je vo
výške 50 416,19 €, depozit 6 710,09 €, účet sociálneho fondu má zostatok 224,41 €, účet
školskej jedálne 1 181,57 €, účet TKR 5 471,60 €.

Upravený rozpočet obce k 31.12.2011
Rozpočet obce v €:
Príjmy celkom
Výdavky celkom

545292.63
545292.63

z toho :
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

460338.63
419125.63
41213

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

1600
126167
-124567

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

83354
0
83354

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €
Rozpočet na rok 2011
545292,63

Skutočnosť k 31.12.2011
472046,25

% plnenie
86,57 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
460338,63

Skutočnosť k 31.12.2011
445698,13

% plnenie
96,82 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 268847 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 253135,7 €, čo predstavuje plnenie na
94,16 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13198 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 12036,52 €, čo je
91,20 % plnenia. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 5080,38 € , dane zo stavieb boli vo
výške 6956,14 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 750 € bol skutočný príjem 735,91 €, čo predstavuje 98,12 %.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Rozpočet bol 80 € , skutočnosť 110 €, čo predstavuje 137,5 %.
e) Daň za nevýherné hracie prístroje
Rozpočet bol vo výške 0 € a plnenie vo výške 0 €.
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Táto položka bola rozpočtovaná vo výške 33024 €, plnenie k 31.12.2011 bolo 32129,05 € čo
je 97,29 %.
g) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 10964 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 6924,01 €, čo je
63,15% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 48,93 € a príjem z
prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 6875,08 €.

h) Administratívne poplatky, iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky: z rozpočtovaných 2450 € bol skutočný príjem k
31.12.2011 vo výške 2911,7 €, čo je 118,84 % plnenie.
Časť príjmov tvoria príjmy za prevádzku TKR - rozpočet vo výške 10500 €, plnenie vo výške
10287,72 €. Ďalším príjmom je poplatok za vyhotovenie fotokópii - rozpočet vo výške 70 €,
plnenie je vo výške 60,87 €, poplatok za poskytovanie opatrovateľskej služby rozpočtovaných bolo 361 €, plnenie bolo vo výške 1489,13 €, poplatok za vyhlásenie
v miestnom rozhlase rozpočet bol 1200 €, plnenie je vo výške 1205 €, poplatok za nové
smetné nádoby rozpočtovaných 400 €, plnenie vo výške 477,72 €, poplatok za služby
v školskej jedálni k 31.12.2011 je vo výške 5537,91 €, rozpočet bol 5000 €, príjem
z recyklačného fondu rozpočet bol vo výške 470 €, príjem bol vo výške 760 € a poplatok za
pobyt detí v materskej škole a v školskom klube rozpočtovaných bolo 2200 € plnenie je vo
výške 2940,85 €. Ďalším príjmom bol príjem za ROEP. Táto položka nebola rozpočtovaná,
ale príjem bol 3,47 €.
i) Úroky z vkladov
Rozpočtovali sme 80 € plnenie bolo vo výške 70,54 €.
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10
11
12
13

Poskytovateľ
ÚPSVaR
Obvodný úrad Pov.Bystrica
Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad Pov. Bystrica
ÚPSVaR Pov. Bystrica
Obvodný úrad Pov. Bystrica
Krajský úrad živ.prostredia
Krajský školský úrad
Obvodný úrad Pov.Bystrica
Lekári a obce
Sponzori
Poisťovňa

Suma v €
5391,04
461,34
1373,99
95394
2784,15
1574,01
187
159,4
1842
1372
2390,72
150
621,42

Účel
Aktivační pracovníci
Evidencia obyvateľstva
Spoločný stavebný úrad
Školstvo - bežné výdavky,VVP, cestovné

Matrika
Stravné a školské potreby pre deti v HN

Na skladníka CO
Na agendu životného prostredia
MŠ na výchovno-vzdelávací proces
Voľby
Na chod zdravotného strediska
Na materskú školu
Na kd

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
1600

Skutočnosť k 31.12.2011
1600

% plnenie
100%

a) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 1600 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 1600 €, čo predstavuje
100 % plnenie.
V roku 2011 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1

Poskytovateľ dotácie
Alianz

Suma v €
1600

Investičná akcia
Kapitál.transfer na radary

3) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
83354

Skutočnosť k 31.12.2011
24748,12

% plnenie
29,69

Vo finančných operáciach je v rozpočte prebytok hospodárenia za rok 2010 , plnenie je vo
výške 24748,12. Tieto finančné prostriedky boli skutočne čerpané na kapitálové výdavky.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v €
Rozpočet na rok 2011
545292,63

Skutočnosť k 31.12.2011
432492,44

% plnenie
79.31

Skutočnosť k 31.12.2011
399818,53

% plnenie
95.39%

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2010
419125,63
v tom : v €
Program
Plánovanie, manažment, administr.,
kontrola
Propagácia
Interné služby
Služby občanom
Bezpečnosť, právo poriadok
Odpadové hospodárstvo
komunikácie
vzdelávanie
Kultúra a šport
Prostredie pre život
Sociálne služby

Rozpočet
96141

Skutočnosť
90705,86

% plnenie
94,35

1000
22250
15833
1900
32612
5300
216399
5145
16880,63
5665

995,76
27180,76
15389,04
953,79
27129,29
4877,36
203005,47
5188,66
17615,61
6776,93

99,57
122,16
97,19
50,20
83,19
92,03
93,81
100,01
101,04
101,19

Spolu

419125,63

399818,53

Prostriedky bežných výdavkov je skutočné čerpanie na mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania všetkých pracovníkov obce (OcÚ, matriky, životného prostredia,
aktivačných pracovníkov, pracovníkov základnej školy, materskej školy, jedálne a školského
klubu), odvody poistného zo miezd zamestnávateľa. Sú tu zahrnuté prevádzkové náklady
všetkých stredísk obce, cestovné náklady, energie, materiál, údržba, nájomné, tovary a služby,
dotácie. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na zneškodňovanie komunálneho odpadu, údržbu
verejných priestranstiev, miestnych komunikácii, chodníkov, cintorínov, zabezpečenie
požiarnych zborov, poriadanie kultúrnych, športových akcií, údržba verejného osvetlenia,.
Taktiež sú tu zahrnuté výdavky na opatrovateľskú službu, pre deti ktoré žijú v rodinách a sú
v hmotnej núdzi. Ďalšími výdavkami boli finančné prostriedky vynaložené na zabezpečenie
a priebeh volieb.
Program 1 – Plánovanie, manažment, administratíva a kontrola (90705,86 €). Sú tu
výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania všetkých pracovníkov
obce, zabezpečenie chodu obecného úradu, obecného zastupiteľstva, poplatky banke,
audítorské služby, transfery pre stavebný úrad a sociálne služby, transfery a členské príspevky.
Obci Prečín zabezpečuje úsek stavebného poriadku Spoločný obecný úrad Jasenica. Tento
program zahŕňa i vyhotovenie geoplánov.

Program 2 – Propagácia (995,76 €). V tomto programe sú finančné prostriedky vynaložené
na údržbu web stránky obce a vedenie kroník.
Program 3 – Interné služby (27180,76 €). Výdavky na energie, údržbu, revízie
a zabezpečenie chodu budov OÚ, KD , PZ, ZS, TJ, činkárne a budove v Zem.Závade, ďalej
výdavky na školenia, právne služby, výdavky spojené s voľbami.
Program 4 – Služby občanom (15389,04 €). V tomto programe sú zahrnuté výdavky na
činnosť matriky. Do matričného obvodu spadajú obce Prečín, miestna časť Zemianska
Závada, Bodiná, Počarová . V matričnom obvode boli za rok 2011 uzatvorené 2 sobáše z toho
1 bol občiansky, zapísaných bolo 14 úmrtí. Ďalej boli vydávané potvrdenia a povolenia na
uzavretie manželstva v cudzine. Z matričného úradu boli podávané žiadosti občanov SR
o zápisy vzniknutých matričných udalostí mimo územia SR na zápis do Osobitnej matriky
Bratislava. Taktiež boli vykonávané dodatočné zápisy do matričných kníh.
V tomto programe sú výdavky na evidenciu obyvateľov. Obec Prečín mala k 31.12.2011 počet
obyvateľov 1383. Narodených bolo 15 občanov, zomrelých 16 občanov. Do obce Prečín sa
prisťahovalo 15 občanov a odsťahovalo sa 11 občanov. Ďalej sú to výdavky na chod domov
smútku (Prečín, Zem.Závada), údržbu cintorínov (Prečín, 2 ZZ), na prevádzkovanie a údržbu
káblovej televízie, výdavky na knižnice, na akcie ZPOZ-u a ROEP.
Program 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok (953,79 €). V tomto programe sú zahrnuté
výdavky na civilnú ochranu obyvateľstva a zabezpečenie chodu Požiarnych zborov.
Program 6 - Odpadové hospodárstvo (27129,29 €). Sú tu výdavky na zabezpečenie
likvidácie komunálneho odpadu, vývoz plastov - raz do mesiaca, vývoz kuka nádob, ktorý je
zabezpečovaný každé 2 týždne, vývoz veľkorozmerových kontajnerov, ktoré sú umiestnené
na cintorínoch a pri kultúrnom dome, vyvážajú sa podľa potreby. Taktiež sú tu poplatky za
uloženie odpadu.
Program 7 – Komunikácie (4877,36 €). Bežné výdavky boli vynaložené na údržbu opravy
miestnych komunikácii, vykášanie priekop, zimnú údržbu - posyp a ohŕňanie MK. Ohŕňanie
snehu na MK a verejných priestranstvách cez zimné obdobie zabezpečujeme cez zmluvne
dojednaného dodávateľa podľa potreby.
Proram 8 - Vzdelávanie (203005,47 €). Sú tu výdavky na základnú školu, materskú školu,
školský klub a školskú jedáleň. Materská škola mala 3 a od 1.9.2012 5 učiteľiek, 1 školníčku
a 1 upratovačku, ktorá bola zamestnaná sčasti prostredníctvom Úradu práce soc.vecí a rodiny
Pov.Bystrica v rámci VPP. Pre materskú školu bola poskytnutá dotácia na zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu z Ministerstva školstva Slovenskej republiky a bola určená
pre deti, ktoré majú 1 rok pred školskou dochádzkou. Z týchto finančných prostriedkov boli
zakúpené školské a učebné pomôcky. Materská škola získala i sponzorské fin.prostriedky.
Nakoľko je predškolská výchova originálnou kompetenciou ostatné náklady na chod
materskej školy boli poskytnuté z rozpočtu obce. Pre základnú školu, ktorú k dátumu
15.9.2011 navštevovalo 57 detí bola poskytnutá dotácia z ministerstva školstva. Dotácia bola
čerpaná na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, odvody za zamestnávateľa, energie, poistné ,
učebné pomôcky, všeobecný materiál, údržby budovy (oprava elektroinštalácie, maľovanie) a
informačnej techniky, školenia, revízie, zneškodňovanie komunálneho odpadu...
Taktiež bola poskytnutá dotácia na výchovno-vzdelávacie poukazy. Sú to finančné prostriedky
určené na krúžkovú a mimoškolskú činnosť. Pre deti, ktoré navštevujú základnú školu –
dochádzajú autobusmi boli poskytnuté finančné prostriedky na cestovné. Taktiež boli
poskytnuté fin.prostiedky pre deti zo soc. slabších rodín. V základnej škole k dátumu
31.12.2011 bolo 6 pedagogických zamestnancov, 1 nepedagogický zamestnanec .
Školský klub k 15.9.2011 navštevovalo 27 detí. V tomto programe sú zahrnuté výdavky na
mzdu pre družinárku.
Školskú jedáleň v roku 2011 navštevovalo 85 detí a cudzích stravníkov 32. Je tam jedna
vedúca jedálne, jedna hlavná kuchárka a jedna pomocná kuchárka . Finančné prostriedky boli
vynaložené na chod školskej jedálne na mzdy, odvody, kancelárske potreby, čistiace
prostriedky...
Program 9 – Kultúra a šport (5188,66 €). V tomto programe sú výdavky na poriadanie
kultúrnych a športových akcií v obci. V zmysle VZN obec poskytla futbalovému klubu
dotáciu, ktorá bola v stanovenom termíne zúčtovaná. Fin. prostriedky použili na zakúpenie
športových potrieb. V zmysle nájomnej zmluvy obec zaplatila vlastníkom nájom ihriska.

Program 10 - Prostredie pre život (20468,15 €). Sú tu výdavky na verejné osvetlenie
energie, údržbu, na agendu na úseku ŽP, boli tu čerpané poskytnuté fin.prostriedky zo
štátneho rozpočtu na mzdy, odvody, všeobecný materiál a poštovné. Výdavky na aktivačných
pracovníkov boli z časti hradené z poskytnutej dotácie z ÚPSVaR a z časti z vlastných
fin.prostriedkov.
Program 11 – Sociálne služby (6776,93 €). Úsek opatrovateľskej služby administratívne je
zabezpečovaný cez spoločný obecný úrad. V obci Prečín boli v roku 2011 opatrovaní 2
občania, tieto služby boli zabezpečované 2 opatrovateľkami. Ďalej sú tu výdavky na
poskytnuté soc. príspevky . Pre deti v hmotnej núdzi ÚPSVaR poskytuje príspevok na stravu
a školské potreby. Žiadosti sa podávajú mesačne a musia sa mesačne i zúčtovávať.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011
126167

Skutočnosť k 31.12.2011
32673,91

v tom : v €
Funkčná klasifikácia
Plánovanie, manažment, administr.,
kontrola
Interné služby
Odpadové hospodárstvo
Komunikácie
Vzdelávanie
Prostredie pre život
Spolu

% plnenie
25,90

rozpočet
480

Skutočnosť
1664

% plnenie
346,6

15167
6799
95721
5000
3000

15166,98
2691,6
5157
5141,79
2852,54

167,51
39,59
5,39
102,83

126167

32673,91

25,89

Kapitálové výdavky
V roku 2011 boli kapitálové výdavky vynaložené na zakúpenie pozemku pod ihrisko
v miestnej časti Zem. Závada (1164 €), bola spracovaná zastavovacia štúdia pre lokalitu Lúky
(480 €), predĺženie VO v lokalite Ohrádky (2852,54 €). Na budove kultúrneho domu bola
vykonaná rekonštrukcia strechy (15166,98 €). Pre kanalizáciu K8,9,10 (1041,6 €) bola
spracovaná PD, žiadosť pre zberný dvor (1650 €). Obec získala dotáciu z Alianz na zakúpenie
radarov (1600 €), z vlastných prostiedkov použila na radary 3557 €, v školskej jedálni bol
zakúpený konvektomat (5141,79 €).
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia
0

2.1. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Obec sa nachádza na ceste II.triedy Rajec – Pov.Bystrica, kde je pomerne veľká premávka,
zámerom je zlepšiť bezpečnosť občanov. Obec chce vybudovať chodník v lokalite Chmelnica
(od mosta cez rieku Domanižanka po č.d. 360), pre túto lokalitu je spracovaná projektová
dokumentácia .
Bola spracovaná žiadosť o pridelenie fin.prostriedkov na dostavbu kanalizačných zberačov na
Environmentálny fond. V prípade pridelenia dotácie obec musí zabezpečiť 10% spoluúčasť.
V obci Prečín prebieha výstavba nových rodinných domov, rozširujú sa lokality zastav.
územia, je potrebné doviesť inžinierske siete k týmto novostavbám. Taktiež je potrebné
zaktualizovať územný plán obce (4980 €). Obec bude vynakladať fin.prostriedky na bežnú
údržbu budov, ktoré má vo vlastníctve. Bola spracovaná žiadosť na rekonštrukciu budovy
Materskej školy kde obec musí zabezpečiť spoluúčasť vo výške 50805 €. V miestnej časti
Zemianska Závada sa v roku 2011 začalo s výkupom pozemkov pod detské ihrisko v ďalšom
období sa počíta s jeho realizáciou.

2.2.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011.
Účtovná závierka bola odovzdaná na Daňový úrad v Považskej Bystrici v zákonom
stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
V Prečíne, dňa 2.mája 2012

Vypracovala: Lagiňová Dana

....................................
Anton Lagíň - starosta obce

Výročnú správu obce Prečín za rok 2011 schválilo OZ Uznesením zo dňa 30.5.2012

