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1. Úvodné slovo starostu obce  

Vážení spoluobčania,  

Výročná správa obce Prenčov za rok 2015 je sumarizáciou významných rozhodnutí 

obecného zastupiteľstva v Prenčove resp. vedenia obce Prenčov a v konečnom dôsledku aj 

sumarizáciou významných investičných a kultúrno-spoločenských podujatí.   

Vzhľadom na personálny a technický potenciál Obecného úradu v Prenčove sme reagovali 

na všetky dostupné a pre nás možné výzvy ministerstiev a ďalších fondov, na získanie 

finančných prostriedkov či už na investičné akcie alebo zvýšenie zamestnanosti v obci.  

Rok 2015 bol pre vedenie obce a obecného úradu rokom hektickým. Bol síce prvým rokom 

volebného obdobia 2014-2018, ale zosypala na nás realizácia všetkých projektov ktoré sme 

získali v rokoch 2010-2014 

Realizovali sme 5 investičných projektov, komunikovali sme so 6 dodávateľmi a piatimi 

fondami, ktoré nám poskytli prostriedky na realizáciu našich projektov v celkovej hodnote 

viac ako 1 milión EURO. Celý systém riadenia týchto projektov od prípravy, realizácie, 

vyúčtovania a monitorovania sme  realizovali vlastnými silami, tým sme na externom 

manažmente ušetrili čiastku minimálne 40 000,- €. Súčasne sme realizovali dva dopytové 

projekty cez operačný program Ľudské zdroje, kde sme zamestnali 11 pracovníkov 

a pracovalo sa s ďalšími 25 občanmi, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní alebo inak 

znevýhodnení. Vďaka týmto projektom sa v obci vybudovali chodník a spevnené plochy, 

terénne úpravy, altánky a prístrešky. Jednoducho povedané naša samospráva, ako vždy sa aj 

v roku 2015 zapojila do všetkých programov, aby ponúkla možnosti na zlepšenie situácie 

znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie. A oceňujem, že za svoju ústretovosť obec aj 

získala, je vždy upravená, čistá, rozkvitnutá a má čisté, vymaľované, opravené priestory 

budov.  

V obci sa nám podarilo posilniť sociálnu oblasť. Máme zaregistrované dve nové služby: 

prepravná a služba a komunitné centrum.  
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Pre školstvo bol rok 2015 veľmi národný jednak preto, že základnú školu navštevovalo len 

19 žiakov čo sa odzrkadlilo na znížených dotáciách zo štátneho rozpočtu, ale aj preto, že 

budova školy a zariadenie prešlo kompletnou rekonštrukciou.  

Aktívnou bola aj Samospráva klubu dôchodcov, ktorá svoju činnosť realizovala z vlastných 

členských príspevok a z dotácie z rozpočtu obce. 

Nezaostávala ani činnosť kultúry, nechýbalo ani jedno tradičné kultúrne podujatie. 

Vrcholnou kultúrnou udalosťou sú Podsitnianske dni hojnosti – V Prenčove na rínku. 

Jubilejný 15. ročník si všetci budú pamätať ako neskutočne horníci. Teploty nad 33 stupňov 

C sa podpísali na nižšej návštevnosti hlavnej v odpoludňajších hodinách, ale k večeru 

prilákal návštevníkov kultúrny program, ktorý bol pestrý a kvalitný. Za úspechom festivalu 

stoja desiatky  obetavých ľudí, ktorých nevidieť na javisku, ale starajú sa o návštevník, aby 

sa zabavil, najedol, aby mi nič nechýbalo. Pri spomínaní na históriu PDH boli ocenení ľudia, 

bez ktorých ba tento festival nebol tým čím je.  

Aj šport má v našej obci svojich priaznivcov. Futbalový oddiel okrem toho, že síri dobré 

meno našej obce má aj svojho správcu, ktorý sa stará o areál a ihrisko 

Rok 2015 priniesol aj mnoho nového do činnosti obecného úradu. Jednak vstúpili do 

platnosti nové zákony ako každoročne, na ktoré treba reagovať. Ale pohli sa aj veci v oblasti 

elektronizácie verejnej správy. Pre lepšiu informovať občanov obce zaviedla posielanie 

miestnych oznamov formou SMS. 

Obecné zastupiteľstvo v prvom roku svojej činnosti spravidla zasadlo každý posledný 

štvrtok v mesiaci a účasť poslancov na zasadnutiach bo 90 %. K zmene došla aj v osobe 

hlavnej kontrolórky na 6-ročné funkčné obdobie bola zvolená Katarína Frčková . 

Rok 2015 bol národný alebo dobrý rok, bohatý na udalosti aj na rozvojové aktivity v obci. 

Teší ma, že sme ich úspešne zvládli, za čo patrí úprimné ďakujem všetkým, ktorí sa na 

tomto úspechu podieľali. 

Mgr. Alena Ciglanová 

starostka obce 

   

2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov: Obec Prenčov 

Sídlo: 969 73 Prenčov č. 300 

IČO: 00320943 
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Štatutárny orgán obce: Mgr. Alena Ciglanová 

Telefón: 045/6726244 

Mail: prencov@prencov.sk 

Webová stránka: www.prencov.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce: Mgr. Alena Ciglanová 

Zástupca starostu obce: Pavel Kondek 

Hlavný kontrolór obce: od 1.4.2015 Katarína Frčková 

Obecné zastupiteľstvo: v novembrových voľbách r. 2014 na 4-ročné volebné obdobie boli 

zvolení nasledovní poslanci: Ján Lúdik, Pavel Kondek, Peter Krieger, Janka Frčková, Ing. 

Matin Slávik, Branislav Konečný, Zuzana Krajčovicová 

Komisie:  

Komisia pre rozvoj obce – predseda Pavel Kondek 

Lúdik Ján Prenčov 148 (poslanec) 

Ečeková Dominika Prenčov 227  (zamestnanec OcU) 

Paučo Peter Prenčov 236 

Veselovský Pavel Prenčov 200 

Lipovská Janka Prenčov 84 

Bartolovicová Miroslava Prenčov 221 

Mešťan Ján  Prenčov 225 

 

Komisia pre občianske aktivity – predseda Peter Krieger 

Frčková Janka (poslankyňa) 

Krajčovicová Zuzana (poslankyňa) 

Kriegerová Anna (zamestnanec OcU) 

Dolinský Ján Prenčov 102 

Brnáková Vilma Prenčov 98 

Bačíková Janka Prenčov 202 

 

Finančná komisia – predseda Ing. Martin slávik 

Konečný Branislav (poslanec) 

Leleková Lýdia (zamestnanec OcU) 

Ing. Lúdiková Martina Prenčov 148 

Lipovská Monika Prenčov 84 

 

Obecný úrad:  

Zamestnanci k 31.12.2015 

Administratívny pracovníci: 
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Lýdia Leleková, Anna Kriegerová, Dominika Ečeková, Mgr. Eliška Vasiľová, Mgr. Hana 

Kollárová – do 31.8.2015 Mgr. Matúš Ferianc do 31.10.2015 

Údržbár, kurič: Jaroslav Bačík 

Páleničiar: Miroslav Štefanský 

Terénny opatrovatelia: Radka Danielová, Darina Frčková, Zuzana Remiarová, Martina 

Turzová, Ján Stehlík do 31.10.2015 

Zamestnanci Penziónu Senior Park Prenčov: Anna Beňovicová, Janka Danielová, Ľudmila 

Floreková, Viktória Leleková, Janka Salinková, Janka Školiaková, Helena Martinková, 

Adriana Šípková, Ivana Výbochová, Eva Balážová 

Projekt: Podpora tvorby nových pracovných miest pre MRK v obci Prenčov od 1.1.2014 do 

31.12.2015 počet zamestnancov : 7 

Projekt: Skvalitnenie sociálnej situácie obyvateľov MRK v obci Prenčov od 1.10.2014 do 

30.9.2015 počet zamestnancov: 4 

Dohoda s UPSVaR počet zamestnancov k 31.12.2015 - 5 

 

 

Rozpočtová organizácia obce  

Názov: Základná škola s materskou školou 

Sídlo: Prenčov č. 203 

Štatutárny orgán: Mgr. Milena Havranová, 

Počet zamestnancov k 31.12.2015: 9 

Základná činnosť: Základným predmetom činnosti školy je zabezpečenie výchovno-

vzdelávacej činnosti pre  primárne vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakov, práce 

s mládežou na úseku základného školstva, školské stravovanie 

IČO: 37831062 

Telefón: Základná škola 0910533036,  045/6995249 

              Materská škola 0910533037 

e-mail: zakladnaskola@zsprencov.edu.sk 

webová stránka: www.zsprencov.sk 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce 

     Obec Prenčov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 

združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za 

http://www.zsprencov.sk/
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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.  

 

Vízie obce 

Obec sa nachádza neďaleko vrchu Sitno v údolí riečky Štiavničky, 12 km južne od mesta 

Banská Štiavnica, ktoré je pre svoj historické a kultúrne kvality zaradené do svetového 

kultúrneho dedičstva UNESCO. Celý Banskoštiavnický región poskytuje množstvo 

turistických atrakcíí.  

                  

        Obyvatelia obce  majú vytvorené dostatočné možnosti na realizáciu voľno časových 

aktivít. V obci je športový komplex s futbalovým ihriskom a multifunkčným ihriskom, 

komunitné centrum s modernou prístavbou.  Možnosti kultúrno-spoločenského a športového 

vyžitia sú v obci Prenčov na vysokej úrovni.  

        

       Zabezpečená je aj starostlivosť o starých a nevládnych v zriadenom Penzióne pre seniorov 

v obci s komplexnou opatrovateľskou službou.  

       

      Záujem o dianie v obci a jej rozvoj neustále stúpa a to hlavne v radoch mladej a strednej 

generácie, ktorá sa stáva hybnou silou rozvoja obce. Komunikácia s vedením obce prináša 

svoje ovocie a spoločnými aktivitami prispievajú k neustálemu zvyšovaniu kvality života v 

obci  

Cieľom obce je budovať infraštruktúru v Prenčove tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, 

ekonomickú, kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci .  

Poslaním obce je formovať Prenčov ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, 

materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov. 

Pre dosiahnutie cieľov a plnenie poslania uplatňuje obec Prenčov nasledovné zásady: 

 otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a 

ostatným zainteresovaným stranám, 

 plnenie právnych a ostatných požiadaviek, 

 neustále zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom, 

 dodržiavanie kvality služieb a produktov vyžaduje obec aj od svojich partnerov, 

 zvýšenie záujmu a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných, 

 zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie 

environmentálneho povedomia a kvality života, 

 

5. 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. 
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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 sa nachádza neďaleko vrchu Sitno v údolí riečky Štiavničky, 12 km južne od mesta 

Banská Štiavnica, ktoré je pre svoj historické a kultúrne kvality zaradené do svetového 

kultúrneho dedičstva UNESCO. 

 

Susedné mestá a obce:  

Svätý Anton, Beľuj, Kráľovce-Krnišov, Hontianske Nemce, Žibritov 

Celková rozloha obce : 2450 ha (24,5 km2) 

Nadmorská výška : 298 m 

 

5.2 Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov : 27,1 obyvateľa/km2 

Národnostná štruktúra : Slováci 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko-katolíci a evanjelici 

Vývoj počtu obyvateľov : 

 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 ROK 2014 ROK 2015 

prihlásení 13 42 30 22 14 

odhlásení 2 7 11 10 15 

Umretí: 2 3 5 9 11 

Živonarodené 

deti 

6 2 9 3 11 

Počet 

obyvateľov 

k 31.12. 

595 629 652 658 657 

 

 

5.3 Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci  

Rok  2011 2012 2013 2014 2015 

Miera nezamestnanosti  22,26%  26,25%  25,99% 18,59 20,32  
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5.4 Symboly obce 

Erb obce: 

- v modrom štíte medzi striebornými  sklonenými privrátenými pluhovými radlicami – 

lemešom a čerieslom – strieborný džbán na zlatom hrnčiarskom kruhu 

 

Vlajka obce : 

- pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, modrej, žltej, červenej, 

žltej, modrej a bielej. Vlajka má pomer strán 2 . 3 a ukončená je tromi cípmi t.j. dvomi 

zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

5.5 História obce  

 

Prvá zmienka o obci Prenčov sa spomína v písomnostiach už v roku 1266. Obec sa objavuje 

pod menom Princh, čo je odvodené od mena lokátora územia stredovekej osady. 

V minulosti život ľudí v obci nebol ľahký. Väčšinou sa venovali poľnohospodárstvu, práci v 

lese, kováčstvu, mäsiarstvu, hrnčiarstvu a mlynárstvu. 

Práve mlynárstvo  bolo jedným z najdlhšie udržiavaných remesiel. Udržalo sa od 14. storočia 

až do roku 1950, kedy bolo zakázané živnostníctvo. V našej obci sa v minulosti nachádzali tri 

mlyny. Z nich sa do súčasnosti zachoval iba jeden - valcový mlyn. 

Dôležité bolo aj roľníctvo. Až do polovice 19. storočia sa na oranie používal ako nástroj „orací 

hák“, ktorý bol vlastne polo-železným pluhom. Najviac pestovanými obilninami bola pšenica, 

raž, jačmeň a ovos. 

         Koncom 19. storočia  bolo v obci Prenčov rozšírené paličkovanie 

čipiek a výroba hrnčiarskeho riadu zo škriabavým dekórom, veršovanými nápismi a s 

ľudovými motívmi.  V okolí Prenčova sa nachádzali viaceré hliniská, z ktorých sa hlina vozila 

aj do Banskej Štiavnice. Tu  sa z nej vyrábali fajky Zacharky, ktoré sa stali známe nielen v 

Rakúsko – Uhorsku, ale aj na celom svete. Pre nezáujem o hrnčiarske výrobky museli 

remeselníci prácu zanechať a živiť sa nádenníckou prácou. 

 

5.6 Pamiatky  

Súsošie Kalvária , ktoré patrí do okruhu vplyvu banskoštiavnickej Kalvárie. Typovo patrí do 

kategórie „Ukrižovaní“ je to redukovaná 3 figurálna skupina na spoločnom podstavci – s 

ukrižovaným Ježišom Kristom a pod krížom s Pannou Máriou a sv. Jánom evanjelistom, pred 

č. p. 56. Rekonštrukcia bola finančne podporená z prostriedkov Ministerstva kultúry vo výške 

13.010,- € a obec spolufinancovala rekonštrukciu sumou 690,- €. Práce vykonal Mgr. Vlastimil 

Plekanec. Odborné posudky k rekonštrukcii vypracoval Krajský pamiatkový úrad.  

Z roku 1736 je v obci zachovaný rímsko-katolícky kostol Sv. Mikuláša a zvlášť jeho barokový 

oltár.  

Od roku 1900 je postavený evanjelický kostol v novogotickom slohu.  

Kamenná socha / pred č.p. 61/ znázorňujúca korunováciu Sv. Štefana – uhorského kráľa je 

jednou z troch zachovaných sôch v Európe 

 

5.7 Významné osobnosti obce  

S Prenčovom je bytostne spätá osobnosť slovenského národného a vedeckého života, 

zakladateľa Muzeálnej slovenskej spoločnosti a viacerých charitatívnych spolkov – Andreja 
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Kmeťa. Narodil sa 19.11.1884 v Bzenici a umrel 16.2.1908. Pochovaný je na Martinskom 

národnom cintoríne. V Prenčove pôsobil ako rim.-kat. farár takmer 30 rokov.  

 

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola s materskou školou  

A takýto je úvod o základnej škole na oficiálnej internetovej stránke školy  

Naša škola je postavená v peknom prostredí, ďalej od hlavnej cesty v obci Prenčov. Obec leží v 

juhovýchodnej časti Štiavnických vrchov, v doline potoka Štiavnička, tečúceho stredom 

horného chotára. Severne od obce leží starobylé mesto Banská Štiavnica.  

 

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1266, kedy sa obec volala Princh. Patrila Hunt-

Pazmanovcom, po nich Coburgovcom. V Prenčove pôsobil v rokoch 1878-1905 Andrej Kmeť 

– kňaz, argeológ,botanik a etnograf.  

 

 

 

 

- Čo je škola nám? 

Blahodárny chrám, 

sláva!ktorý ju miluje, 

jarné kvietky v nej pestuje, 

slnko naše nezapadne, 

keď nám školský svet nezvädne. 

 

F.V.Sasinek  

 

Základná škola s materskou školou od roku 2010 poriada Detské olympijské hry 

Popri aktivitách vyplývajúcich z akčného plánu sa naše spoločenstvo Zelenej školy venuje aj 

mnohým pravidelným každoročným činnostiam: 

Starostlivosť sa o školský areál počas celého roka 

Prikrmovanie lesnej zvery ,kosba trávy, sušenie sena 

V zime sa starostlivosť o vtáčiky, vyrábanie kŕmidiel a búdkov, príprava Vianoc pre zveratká 

Zábavnou formou vzdelávanie mladších kamarátov , nácvik  poučného divadielka, vyrábaním 

leporel 

Zber starého papiera 

Kompostovanie 

Separovanie ,tvorba z odpadu 

Čistenie okolitej prírody CHKO Štiavnické vrchy, likvidácia čiernych skládok 

 

A takýto je úvod o materskej škole  na oficiálnej internetovej stránke školy  
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-  

- Materská škola v Prenčove je jednotriedna môžu ju 

navštevovať deti od 2 - do 6 rokov.  

-  Škola sa nachádza v strede obce pri Obecnom úrade a v 

blízkosti budovy Základnej školy. Budova MŠ je 

vynovená novými peknými farbami modrou a žltou, 

ktoré sú charakteristické pre našu obec už aj v minulosti.  

 

Naša materská škola žije čulým kultúrno-spoločenským životom. V spolupráci so 

základnou školou a rodičmi uskutočňujeme rôzne aktivity a podujatia.  

 

Materská škola v rámci výchovne — vzdelávacieho procesu pracuje podľa projetku Škola 

podporujúca zdravie zameraná na regionálnu výchovu a aktívne spolupracuje so 

Základnou školou, a teda je tiež zapojená do medzinárodného projektu Zelená škola. 

Počas celého pobytu v škole cieľavedome pestujeme vzťah detí k prírode a zdravému 

životnému štýlu. Rozvíjame telesnú zdatnosť a psychomotoriku.  

Regionálnym zameraním vedieme deti, aby sa naučili vážiť si hodnoty, ktoré majú 

doma.Nadväzujeme a oživujeme s deťmi tradície, kultúru a ľudové zvyky, ktoré sa v našej 

obci eštezachovávajú, poznávame staré remeslá. Častým pobytom v prírode vychádzkami 

poznávame zaujímavé miesta v okolí, rozvíjamelásku k rodnému kraju, vštepujeme deťom 

povinnosť chrániť prírodu.  

 

Zdravotníctvo 

V obci sa nenachádza zdravotné stredisko. Ambulancie lekárov sú umiestnené v susednom 

meste Banská Štiavnica, kde sú k dispozícii ambulancie všeobecných lekárov, detský 

lekári, ambulancie zubných lekárov a ambulancie ďalších špecialistov. 

   

6.2.  Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby obec zabezpečuje vo svojom zariadení pre seniorov „Penzión Senior Park“ 

s kapacitou 26 klientov. Zároveň bola podaný návrh na rozšírenie kapacity na 30 klientov 

od roku 2016 

Senior park Prenčov je kombinovaným zariadením: 
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1. Zariadenie opatrovateľskej služby v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách. 

2. Zariadenie pre seniorov v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

V auguste 2012 bol vykonaný zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb 

Banskobystrického kraja, so začiatkom prevádzkovania od 1. januára 2013. Zriaďovateľom je 

obec Prenčov. 

Ďalej sociálne služby boli poskytované prostredníctvom terénnych opatrovateliek 6 občanom. 

 

6.3.  Kultúra 

1. Pravidelne každý rok sa organizuje kultúrne podujatie pod názvom „Podsitnianske dni 

hojnosti“, ktoré sa konajú v rámci Mikroregiónu Južné Sitno. V roku 2015 sa konal už 15. 

ročník. 

Sedliak son ja ľúbim pole vien robiť, scénický programe v ktorom nás FSk Prenčovan, znovu 

presvedčila o svojich kvalitách.  

Milo prekvapila aj detská skupina „Širinka“, kde deti svojim sebaistým vystupovaním všetkým 

ukázali, že na javisku sú už doma. 

 

2. Ďalšie kultúrne podujatia – Novoročný koncert, Oslavy oslobodenia obce, stavanie mája, 

deň matiek, deň detí, vatra, futbalový turnaj, uvítanie detí, posedenie s dôchodcami, mikulášsky 

večierok 

 

 

Do kultúry nepochybne patria naše dobre fungujúce spoločenské organizácie:  

 

1. Futbalový oddiel – Futbal v roku 2014 prechádzal mnohými zmenami, jednou z 

najzákladnejších je zmena fungovania formou elektronického systému s názvom ISSF, 

prostredníctvom ktorého prebieha registrácia hráčov, vypisovanie zápisov futbalových stretnutí 

a celá administratíva v súčasnosti prebieha práve prostredníctvom tohto systému, čo viedlo k 

vybaveniu kancelárie o PC vybavenie s internetom a tlačiarňou.  
Futbalová sezóna 2014/2015 bola ukončená v júni 2015 a priniesla pre OFK Prenčov umiestnenie na 5. 

mieste v tabuľke v súťaži II. Trieda JUH dospelí a 5. miesto v súťaži Oblastných majstrovstiev Errea 

(Malý futbal žiakov).  Nová sezóna 2015/2016 sa pre dospelých začala úspešnými víťazstvami a jesenná 

časť súťaže sa ukončila umiestnením na 4 mieste v tabuľke.  V roku 2015 prešiel futbalový klub veľkou 

zmenou, ktorej výsledky budú viditeľné až v roku 2016.  
 

 

2. Klub dôchodcov – vznikol v roku 2006, jeho členovia sa stretávajú pravidelne každý druhý 

týždeň a využívajú na svoju činnosť priestory v zrekonštruovaných priestoroch 

„Remeselníckeho domu“ bývalá stolárska dieľňa. Členovia sa aktívne zapájajú do prípravy 

Podsitnianskych dní hojnosti a smi si pripravujú posedenia pri príležitosti narodením a menín 

jednotlivých členov. Do svojej členskej základne prijali aj klientov Penziónu Senior Park . 

 

3. Folklórno-divadelná skupina Prenčovan – Vznik prvej ženskej, dedinskej folklórnej 

skupiny, spadá do obdobia príprav na prvé folklórne slávnosti, PODHORIE 1976, ktoré začalo 

pripravovať osvetové stredisko, Žiar nad Hronom.  Vtedy sa začalo so zbieraním ľudových 

piesní z Prenčova. Navštevovali sa známe dedinské speváčky, zapisovali sa texty piesní, učili 

sa vinše.                                                                           
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       V septembri 2015 bola folklórna skupina Prenčovan vybraná na súťažnú prehliadku 

folklórnych skupín Banskobystrického kraja ako „NOSITELIA TRADÍCIÍ“ autentického 

dedinského folklóru. Súťažná prehliadka sa konala dňa 27.9.2015 v Dobre  Nive, kde skupina 

vystúpila s pásom „Priadky“, za čo získali „Zlaté pásmo nositeľov tradícií“.  

24.10.2015 sa  zúčastnili prehliadky speváckych skupín a sólistov spevákov v speve ľudových 

piesní s názvom: „Spievam, spievaš, spievame...“ vo Voznici, kde získali „Zlaté pásmo“ 

s postupom na krajskú prehliadku, ktorá sa bude konať v roku 2016 

Barbora Borošková – sólový spev 

Drahomíra Prieberová a Renáta Bukovinská – duet 

Barbora Borošková a Mária Borošková – duet 

Ďalej spevácka skupina Prenčovan na tomto podujatí získala titul „Laureát festivalu“ 

s postupom na krajskú prehliadku v roku 2016 a tiež „Cenu za uchovávanie regionálneho 

autentického folklóru“.  

               

6.4.  Hospodárstvo  

Poskytovatelia služieb v obci: 

- RD Sitno Prenčov a.s. 

- Pošta Prenčov 

- COOP Jednota 

- živnostníci 

 

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  

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014  uznesením č .10 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 28.5.2015 uznesením č. 32 

- druhá zmena schválená dňa 24.9.2015 uznesením č. 58 

 

 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2014 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 13395571,00 1902389,00 1895755,76 99 
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z toho :     

Bežné príjmy 690 610,00 731 566,00 735 585,45  101 

Kapitálové príjmy 629 500,00 925 122,00 923 104,14 100 

Finančné príjmy 12 461,00 238 701,00 229 064,36 96 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
7 000,00 7 000,00 8 001,81 

115 

Výdavky celkom 1 339 571,00 1 902 389,00 1 869 585,66 98 
z toho :     

Bežné výdavky 546 400,00 609 196,00 602 434,23 99 

Kapitálové výdavky 683 500,00 993 422,00 989 691,56 100 

Finančné výdavky 19 000,00 207 600,00 174 930,85 84 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
90 671,00 92171,00 102 529,02 

111 

Rozpočet obce  0,00 0,00 26170,10  

 

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015   

Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2015 
 

  Bežný 
rozpočet 

Kapitálový 
rozpočet 

Spolu Finančné 
operácie 

Výsledok 
rozpočtového 
hospodárenia 

Obecný 
úrad 

príjmy 735 585,45 
 

923 104,14 1 658 689,59 229 064,36 1 887 753,95 

výdavky  
602 434,23 

 
989 691,56 

 
1 592 125,79 

 
174 930,85 

 
1 767 056,64 

ZŠ s MŠ príjmy  
8 001,81 

 
0 

 
8 001,81 

 
0 

 
8 001,81 

výdavky  
102 529,02 

 
0 

 
102 529,02 

 
0 

 
102 529,02 

Rozdiel 
medzi 
príjmami a 
výdavkami 

  
+38624,01 

 
-66587,42 

 
-27963,41 

 
54 133,51 

 
+26170,10 

 

 

Schodok  rozpočtu v sume -27 963,41 € je 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 

 

7.3 Rozpočet na roky 2015 - 2017      

 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Rozpočet  na 

rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Príjmy celkom 1 895 755,76 534 460,00 510 300,00 510 300,00 

z toho :     

Bežné príjmy 737 585,45 519 460,00 495 300,00 495 300,00 

Kapitálové príjmy 923 104,14    

Finančné príjmy 229 064,36    
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
8 001,81 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

 



 15 

 Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Rozpočet  na 

rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Výdavky celkom 1 869 585,66 534 460,00 510 300,00 510 300,00 

z toho :     

Bežné výdavky 602 434,23 385 900,00 362 540,00 362 540,00 

Kapitálové 

výdavky 
989 691,56    

Finančné výdavky 174 930,85 43 647,00 42 847,00 42 847,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
102 529,02 104 913,00 104 913,00 104 913,00 

 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 

 

8.1 Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Predpoklad 

na rok 2016 

Predpoklad 

na  rok 2017 

Majetok spolu 4402180,88 5139981,36 5160395,00 5160395,00 

Neobežný majetok spolu 4232132,14 4839432,13 4960395,00 4960395,00 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 90,58 90,58 90,00 90,00 

Dlhodobý hmotný majetok 4114061,56 4721361,55 4842325,00 48442325,00 

Dlhodobý finančný majetok 117980,00 117980,00 117980,00 117980,00 

Obežný majetok spolu 169981,14 298775,73 130100,00 130000,00 

z toho :     

Zásoby 104,78 82,94 100,00 100,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 41338,65 213842,03 50000,00 50000,00 

Dlhodobé pohľadávky 11109,54 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  16699,06 21986,02 10000,00 10.000,00 

Finančné účty  100729,11 62864,74 70000,00 70000,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.     

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.     

Časové rozlíšenie  67,60 1773,50 0,00 0,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Predpoklad 

na rok 2016 

Predpoklad 

na  rok 2017 
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Majetok spolu 4429114,35 5168582,95 5481740,00 5481740,00 

Neobežný majetok spolu 4286892,19 5066695,56 5281740,00 5281740,00 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 90,58 90,58 90 90 

Dlhodobý hmotný majetok 4168821,61 4948624,98 5163670,00 5163670,00 

Dlhodobý finančný majetok 117980,00 117980 117980,00 117980,00 

Obežný majetok spolu 142154,56 100113,89 88500,00 88500,00 

z toho :     

Zásoby 540,83 920,09 500,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0   

Dlhodobé pohľadávky 11109,54 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  20545,94 27675,72 15000,00 15000,00 

Finančné účty  109958,25 71518,08 73000,00 73000,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  67,60 1773,50 0,00 0,00 

 

8.2 Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Skutočnosť 

k  31.12.2015 

Predpoklad 

na rok 2016 

Predpoklad 

na  rok 2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4402180,88 5139981,36 4650000,00 4700000,00 

Vlastné imanie  1006574,80 1042680,51 1200000,00 1250000,00 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0  0 0 

Fondy 0    

Výsledok hospodárenia  1006574,80 1042680,51 1200000,00 1250000,00 

Záväzky 1369019,61 1265912,70 122277,00 1136383,00 

z toho :     

Rezervy  6281,06 1000,00 600,00 700,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 36237,97 1758,84 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 1095336,72 1057250,00 1058336,00 1021336,00 

Krátkodobé záväzky 94327,10 37887,95 27000,00 27000,00 

Bankové úvery a výpomoci 136836,76 168016,03 136836,00 87347,00 

Časové rozlíšenie 2026586,47 2831388,13 2206500,00 2406500,00 
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b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Skutočnosť 

k  31.12.2015 

Predpoklad 

na rok 2016 

Predpoklad 

na  rok 2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4429114,35 5168582,95 4653000,00 4703000,00 

Vlastné imanie  1005755,79 1042861,49 1201000,00 1251000,00 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0,00    

Fondy 0,00    

Výsledok hospodárenia  1005755,79 1042861,49 1201000,00 1251000,00 

Záväzky 1383352,36 1280913,60 1230772,00 1144383,00 

z toho :     

Rezervy  6281,06 1000,00 600,00 700,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 36237,97 1758,84 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 1095453,57 1057250,00 1058336,00 1021336,00 

Krátkodobé záväzky 108543,00 52888,73 35000,00 35000,00 

Bankové úvery a výpomoci 136836,76 168016,03 136836,00 87347,00 

Časové rozlíšenie 2040006,20 2844807,86 2226500,00 2426500,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 

Prírastky majetku: 

Revitalizácia verejných priestranstiev obydlí MRK:  414600,50 € 

Multifunkčné komunitné centrum: 171005,27 € 

Regulačný uzol: 10920,23 € 

Chodníky Štrát, pred KD a asfaltovanie zastávok: 44797,29 € 

Modernizácia verejného osvetlenia: 105666,98 € 

Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy: 179353,63€ 

 

8.3 Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2014 

Zostatok 

k 31.12 2015 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   27808,60 21986,02 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2014 

Zostatok 

k 31.12 2015 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   31655,48 27675,72 

Pohľadávky po lehote splatnosti     
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8.4 Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2014 

Zostatok 

k 31.12 2015 

Záväzky do lehoty splatnosti   1369019,61 1265912,72 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2014 

Zostatok 

k 31.12 2015 

Záväzky do lehoty splatnosti   1383352,36 1280913,60 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

9. Hospodársky výsledok  za 2015 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2014 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Predpoklad 

rok 2016 

Predpoklad 

rok 2017 

Náklady 719184,73 844483,05 672720,00 672720,00 

50 – Spotrebované nákupy 67597,15 145371,50 70000,00 70000,00 

51 – Služby 93053,22 86426,41 93000,00 93000,00 

52 – Osobné náklady 294956,03 322073,43 220000,00 220000,00 

53 – Dane a  poplatky 0,00 0 0,00 0,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
11730,89 20236,67 9000,00 9000,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

166862,09 172483,14 200000,00 200000,00 

56 – Finančné náklady 26634,86 29354,44 2700,00 2700,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
58336,86 68537,46 78000,00 78000,00 

59 – Dane z príjmov 13,63 39,55 20,00 20,00 

Výnosy 744191,33 880630,12 670630,00 672730,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
38513,74 28280,48 40000,00 40000,00 

61 – Zmena stavu 0,00 0 0,00 0,00 
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vnútroorganizačných služieb 

62 – Aktivácia 6313,80 22779,23 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
183686,92 208369,18 185000,00 190000,00 

64 – Ostatné výnosy 124487,40 122402,24 125000,00 125000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

6784,28 6281,06 600,00 700,00 

66 – Finančné výnosy 24,67 56,88 30 30 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

384380,52 492461,05 320000,00 320000,00 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

25006,60 36107,52 2090,00 3010,00 

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 36107,52 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov  

51 – materiál – navýšenie o 77774,35 v roku 2015 oproti roku 2014.  

Najvýznamnejšie položky: 

Vybavenie Komunitného centra: 40880,62 

Vybavenie základnej školy: 19920,-  

52 – osobné náklady – navýšenie o 95447,80 v roku 2015 oproti roku 2014 je z dôvodu 

zvýšeného počtu zamestnancov a to v zmysle dohody uzatvorenej z UPSVR Banská Štiavnica  

 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov – najvýznamnejšou položkou sú tzv. 

podielové dane, ktoré v roku 2014 boli 144029,64 € a v roku 2015 163214,08 € č.j. rozdiel 

19184,44 €. 

69 – Výnosy transferov rozpočtových príjmov – najväčší podiel na zvýšení v roku 2015 oproti 

roku 2014  

Najvýznamnejšie položky tvoria: Dotácia na zariadenie komunitného centra, dotácia na 

zariadenie základnej školy, dotácia na komunitné centrum zamestnanci 
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b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2014 

Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Predpoklad 

rok 2016 

Predpoklad 

rok 2017 

Náklady 794056,79 921708,08 760020,00 760020,00 

50 – Spotrebované nákupy 103184,61 184045,44 105000,00 105000,00 

51 – Služby 96136,00 89302,47 95000,00 95000,00 

52 – Osobné náklady 382429,29 411203,28 300000,00 300000,00 

53 – Dane a  poplatky 0,00 0 0,00 0,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

11730,89 20236,67 11000,00 11000,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

171699,51 179333,39 220000,00 220000,00 

56 – Finančné náklady 26634,86 26354,44 27000,00 27000,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

2228,00 8232,39 2000,00 2000,00 

59 – Dane z príjmov 13,63 39,55 20,00 20,00 

Výnosy 820072,86 958855,14 803630,00 800630,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

73163,67 65433,11 73000,00 70000,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 6313,80 22779,23 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

183686,92 208369,18 185000,00 190000,00 

64 – Ostatné výnosy 124487,40 122402,24 125000,00 125000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

8718,28 6281,06 600,00 700,00 

66 – Finančné výnosy 24,67 56,88 30,00 30,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0 0  

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

423678,12 533533,44 420000,00 420000,00 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

26016,07 37107,51 43610,00 40610,00 
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Analýza nákladov a výnosov tak ako sú vysvetlivky pri materskej organizácii, pretože rozdiely, 

ktoré vznikli v roku 2015 oproti roku 2014 sú prevažne v materskej orgnaizácii 

 

Ostatné  dôležité informácie  

 

9.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2015 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery: 

bežné 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR 2 512,00 Na stravné pre deti v HN 

MPSVaR 99 840.00 Na Penzión 

ÚPSVaR 19 369,02 Osobitný príjemca 

IA MPSVR 49 345,61 Projekt „Skvalitnenie...“ 

ÚPSVaR 32 187,83 Dohody UPSVR 

IA MPSVR 18 676,00  Projekt“Podpora opatrovateľskej.. 

UPSVaR 2 956,20 Dohoda UPSVR miesto pre 

základnú školu 

IA MPSVR 10 927,32 Projekt „Terénny soc. pracovník 

IA MPSVR 52 181,82 Projekt „Podpora nových prac.m. 

Agentúra MŠ 5 625,52 Projekt „Vzdelávanie... 

MF SR  1432,02 Preplatenie DPH závlaha ihrisko 

MV SR 217,47 Dotácia na evidenciu obyvateľst. 

MV SR 1 864,69 Dotácia na matričnú činnosť 

M ŽP 641,34 Dotácia na stavebnú úradovňu 

MV SR 640,00 Dotácia na voľby 

OU odbor školstva 1 031,00 Dotácia na MŠ 

OU odbor školstva 558,00 Dotácia na vzdelávacie poukazy 

OU odbor školstva 43 430,00 Dotácia na základné školstvo 

OU odbor školstva 199,76 Dotácia na cestovné deti v ZŠ 

OU odbor školstva 777 00 Dotácia na deti zo SZP 

ÚPSVaR 332,00 Dotácia na školské pomôcky 

OU odbor školstva 77.00 Dotácia na učebnice pre ZŠ 

MP SR - PPA  9 546,80 Preplatenie TJ šatne 

IA MPSVR 21 302,69 Dotácia KC-zamestnanci 

 

Kapitálové+výdavky na zariadenie 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Ministerstvo pôdohospodárstva 159 071,51 Výstavba komunitného. centra 

Envirofond 120 000,00 Výstavba centrálnej ČOV 

Ministerstvo pôdohospodárstva 174 057,24 Rekonštrukcia a zníženie ener. 

náročnosti budovy základnej 

školy 

MPSVR 9 000,00 Nákup osobného automobilu 

Ministerstvo pôdohospodárstva 384 189,12 Revitalizácia verejných 
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priestranstiev obydlí MRK 

Ministerstvo hospodárstva 105666,98 Modernizácia verejného 

osvetlenia 

 

1. Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy s MŠ – 

financované z prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidiek SR – 

Regionálny operačný program: Infraštruktúra vzdelávania  

2. Modernizácia verejného osvetlenia v obci Prenčov financované z Ministerstva 

hospodárstva SR Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodárstva rast  

3. Revitalizácia verejných priestranstiev obydlí MRK v obci – financované z Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka – Regionálny operačný program: Regenerácia sídiel  

Spolufinancovanie uvedených projektov bolo riešené formou krátkodobého úveru, ktorý 

bol poskytnutý Primabankou Slovensko a.s. vo výške 170.000,00, z ktorých bolo 

skutočne čerpané 168095,49. V roku 2015 bol krátkodobý úver splatený vo výške 

136 916,22. Zostatok 31179,27 bude splatné až v roku 2016 po uhradený všetkých 

finančných prostriedkov o ktoré bolo žiadané v záverečných platbách.  

 

9.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce:  

Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Účelové určenie 

dotácie 

Klub dôchodcov na činnosť 38,82 EUR Na bežnú činnosť 

 

9.3 Významné investičné akcie v roku 2015 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015: 

1. Tri investičné akcie sú uvedené už pri bode kapitálové výdavky 

2. Projekt prístavbu ku kultúrnemu domu s názvom „Vybudovanie multifunkčného 

komunitného centra v obci Prenčov“ Finančné prostriedky v sume 208963,70 boli poskytnuté  

z Regionálneho operačného programu.  

 

9.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie na rok 2016 

Výstavba obecného kamerového systému – predmetom projektu je vybudovanie kamerového 

systému v obci prostredníctvom optického kábla, pozostávajúce zo 7 kamier, monitorujúcich 

strategické miesta v obci.  

Športom k aktívnemu využitiu voľného času – predmetom projektu je kompletná 

rekonštrukcia multifunkčného ihriska pozostávajúca z výmeny povrchu ihriska a ochranných 

sietí, ako aj bránkových sietí.  

Sadovnícke úpravy verejných priestranstiev – predmetom projektu je úprava priestranstiev 

pri kultúrnom dome, materskej škole, tržnici autobusovej zastávke, pri soche sv. Floriána.  
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Prenčov – kanalizácia a ČOV, II časť – v rámci uvedeného projektu bude dokončená 2. časť 

výstavby kanalizácie a ČOV v obci.  

Materská škola – zobytnenie podkrovia – projekt počíta s rekonštrukciou podkrovia budovy 

materskej školy , kde by sa vytvoril priestor pre oddelenie spálne od triedy, ďalej kancelárie 

a umyvárka.  

 

9.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

Vypracoval:  Lýdia Leleková                                 Schválil: Mgr. Alena Ciglanová 

                     Sam.odb.ref.                                                      starostka obce 

 

 

V Prenčove dňa 6.4.2016 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  


