Konsolidovaná výročná správa
Obce Prenčov
za rok 2016
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
Výročná správa obce Prenčov za rok 2016 je sumarizáciou významných rozhodnutí
obecného zastupiteľstva v Prenčove resp. vedenia obce Prenčov a v konečnom dôsledku aj
sumarizáciou významných investičných a kultúrno-spoločenských podujatí. Naša obec
v roku 2016 oslávila 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci. História je svedectvo
času, svetlo pravdy, život pamäti, učiteľka života i zvestovateľka dávnych dôb. V duchu
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tejto myšlienky sa nieslo celé slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstvo dňa 12.8.2016,
ktoré som ako starostka obce zvolala, aby sme spolu oslávili tak významnú udalosť akou
bolo 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci. V archívoch zaznamenaná trištvrtetisícročná história vydáva svedectvo o tom kto a ako žil v kraji pod Sitnom, ktorému sa dnes
hovorí Prenčov. Obec, ktorá má bohaté tradície a šťastie na ľudí s veľkým srdom
a nepokojným duchom . Počnúc Andrejom Kmeťom, ktorý žil v obci 32 rokov a končiac
posledným neznámym obyvateľom obce, po ktorom minulosť zanechala stopy v krásnych
piesňach, pozostatkov sústav vodných mlynov, kováčskych dielní , hlinených nádob,
vyrezávaných štítov na strechách domov, či prekrásnych výšivkách na odevoch. Ale aj
hrdinov nedávnych čias, nenápadných ľudí no vzácnych svojou srdečnosťou, šikovnosťou
a obetavosťou pre svoj rodný kraj, svoju dedinu a spoluobčanov. Dnes môžeme s hrdosťou
povedať, že sme sa o túto históriu zaujímali, odhalili ju, zapísali tak aby bola zaujímavá pre
súčasníka. Aj Prenčov sa dočkal svojej prvej ucelenej pamätnici – monografie s názvom:
„PRENČOV – stopy v histórii“, ktorá bola na slávnostnom zasadnutí OZ uvedená do života
lupeňmi kvetov občanmi Prenčova Pavlom Adámym st. a žiakom základnej školy Matejom
Slávikom. Na slávnostnom zasadnutí OZ boli ocenení ľudia výnimoční, ktorých krédom sa
stala láska k práci, k životu, k histórii, kultúre a k športu. Ktorí svojou usilovnosťou
a obetavosťou odovzdávali a odovzdávajú veľké posolstvo o histórii, šíria osvetu a môžu
byť inšpiráciou pre mnohých.
Obecná samospráva funguje od roku 1990. Prenčov za toto obdobie opeknel. Výsledky
miestnej samosprávy sú viditeľné všade okolo nás a svedčia o tom, že sme si počínali veľmi
dobre. Investície do majetku obci za posledných 5 rokov predstavovali čiastku 3,5 milión
EUR, najväčší podiel finančnej podpory bol z eurofondov.
Ak naša obec slávi úspech, majú na tom veľký podiel poslanci obecného zastupiteľstva,
ktorí ma podporujú pri napĺňaní mojich vízií rozvoja našej obce, v konštruktívnych
debatách vždy hľadajú tie najlepšie riešenia pre všetkých, sú odvážni, rozhodní, prezieraví
a ochotní niesť váhu svojich rozhodní, často riskantných s neistým koncom. Ďalej moji
spolupracovníci, ktorí prispievajú k zrealizovaniu stanovených cieľov vďaka vysokému
pracovnému nasadeniu, odbornosti a ochote učiť sa rýchlo a dobre nové veci, vedúci
spolkov a záujmových skupín a ich členovia, ktorí robia z našej obce družnú pospolitosť
a významnou mierou prispievajú k bohatému kultúrno-spoločenskému životu, ktorým naša
obec žije.
Mgr. Alena Ciglanová
starostka obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Prenčov
Sídlo: 969 73 Prenčov č. 300
IČO: 00320943
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)
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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 31.12.2016
Administratívny pracovníci:
Lýdia Leleková, Anna Kriegerová, Dominika Ečeková,
Údržbár: Jaroslav Bačík
Páleničiar: Miroslav Štefanský v jarnej sezónne, Peter Paučo v jesennej sezóne
Terénny opatrovatelia: Radka Danielová, Darina Frčková, Martina Turzová, Ján Stehlík, Mária
Ečeková, Viera Palášthyová, Zuzana Antošíková
Zamestnanci Penziónu Senior Park Prenčov: Anna Beňovicová, Janka Danielová, Ľudmila
Floreková, Viktória Mičíková , Janka Salinková, Janka Školiaková, Helena Martinková,
Adriana Šípková, Ivana Výbochová, Eva Balážová, Monika Kondeková, Elena Jakubíková,
Darina Slančíková
Terénny sociálny pracovník: Mgr. Božena Bahledová
Komunitné centrum: Mgr. Eliška Vasiľová, Bc. Ľubica Dubovská, Monika Chovanová

Rozpočtová organizácia obce
Názov: Základná škola s materskou školou
Sídlo: Prenčov č. 203
Štatutárny orgán: Mgr. Milena Havranová,
Počet zamestnancov k 31.12.2016: 9
Základná činnosť: Základným predmetom činnosti školy je zabezpečenie výchovnovzdelávacej činnosti pre primárne vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakov, práce
s mládežou na úseku základného školstva, školské stravovanie
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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
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
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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.
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 približne 15 km južne od historického mesta Banská Štiavnica, ktoré je
zapísané na listine USESCO. Leží v Prenčovskej kotline, južne od vrchu Sitno najvyššieho
vrchu Štiavnických vrchov v údolí potoka Štiavnica.
Susedné mestá a obce:
Svätý Anton, Beľuj, Kráľovce-Krnišov, Hontianske Nemce, Žibritov
Celková rozloha obce : 2450 ha (24,5 km2)
Nadmorská výška : 298 m
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5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 26,65 obyvateľa/km2
Národnostná štruktúra : Slováci
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko-katolíci a evanjelici
Vývoj počtu obyvateľov :
Rok 2012

Rok 2013

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

prihlásení

42

30

22

14

9

odhlásení

7

11

10

15

15

Umretí:

3

5

9

11

10

Živonarodené 2

9

3

11

12

652

658

657

653

deti
Počet

629

obyvateľov
k 31.12.

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

Miera nezamestnanosti 26,25% 25,99% 18,59 20,32 11

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.
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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.
Prenčov sa dostal do intenzívnejšej pozornosti historiografie v 19. storočí. Jeho historický
vývoj a ďalšie problematiky z oblasti prírody, demografie, duchovného a kultúrneho života sa
objavovali v prácach so širším územným zameraním, najmä na región Sitna. Známy etnograf
Andrej Kmeť, ktorý pôsobil v obci ako rim.-kat. kňaz takmer 30 rokov si všímal etnicitu
stredovekého obyvateľstva Prenčova a skonštatoval, že pamiatky na nemecky hovoriacich
obyvateľov, ktorí zasídlovali Slovensko ešte pred vpádom Tatarov,

sa v rôznej forme

zachovali aj v okolí Prenčova ako napríklad miestny názvy Štamberk (Steinberg – Kincelov
vrch), priezviská Remiar – Riemer.
Prenčov v 18. storočí býval dedinou s potočnou zástavbou sústredenou po pravej časti,
prevažovali domy-usadlosti postavené z hliny a kameň. V dedine prevládalo roľníctvo
a povozníctvo. Z remesiel vysokú kvalitu dosahovalo hrnčiarstvo a darilo sa aj pivovarníctvu.
V 19.storočí sa rozšírilo mäsiarstvo, kováčstvo a mlynárstvo.
20. storočie bolo poznamenané nielen dvomi svetovými vojnami, ale aj rozsiahlymi reformami.
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.
V roku 1902 krajinu v okolí, obyvateľov v krojoch maľoval počas pobytu v Prenčov
akademický maliar Jaroslav Augusta. Podobne neskôr námety tu čerpal aj svätoantonský rodák
akademický maliar Jozef Chovan.
Začiatkom 30. rokov 20-teho storočia ľudové zvyky, piestne, život na dedine skúmal národný
umele Karol Plicka a v 50. a 60 rokoch témami zvykov, odievania v Prenčove sa zaoberala
neter profesora Plicku, známa entologičky a fotografka Este Plicková.
Prenčov ako rodisko uvádza aj spisovateľ a typograf Edurad Bertan, ktorý sa narodil v roku
1882 v Prenčove a zomrel v r. 1939 v Liptovskom Mikuláši používal pseudonmy E.
Podsitniansky.

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 Prenčov č. 203
Základná škola: od roku 2015 nie je už zapojená do programu zelená škola, ale aj naďalej
pokračuje v environmentálne zameraní , ktoré vnáša nielen do mimoškolskej činnosti ale
hlavne do vyučovacieho procesu. V posledných dvoch rokoch sa vo vyučovacom procese
zameriava hlavne na rozvoj samostatnosti žiakov a ich čitateľských a prezentačných zručností.
Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci bola škola veľmi pozitívne
hodnotená návštevníkmi na otvorenom dni.
Materská škola – podobne ako v základnej škole aj v materskej škole bezprostredným
pozorovaním a poznávaním okolitej prírody prebúdzajú v deťoch environmentálne cítenie.
V oblasti regionálnej výchovy vytvorili projekt „Viem kam patrím“ a úlohy z neho
zapracovávali do výchovno-vzdelávacích plánov Snahou pedagógov v materskej škole bolo
posilňovať vzťah detí k rodnej dedine, zoznámiť sa s jej súčasnosťou, spoločenským
a kultúrnom životom, poznávať jej históriu a osobnosti, ktoré v minulosti prispeli k jeho
rozvoju.
Školský klub detí ŠKD je rovnocennou súčasťou školskej výchovno-vzdelávacej sústavy
a jeho pôsobnosť je orientovaná najmä na oblasť výchovy a záujmovej činnosti v čase mimo
vyučovania.
Cieľom práce ŠKD je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného sebamotivácie
k celoživotnému vzdelávaniu.
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Činnosť je smerovaná tak, aby sa žiaci učili tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť
problémy. Hlavným cieľom je organizovať činnosť tak, aby bola pre deti zaujímavá, pestrá,
aby sa dosiahlo to, že sa do športovej, hudobnej, estetickej, prírodovednej činnosti zapojilo čo
najviac detí.

6.2. 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.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby obec zabezpečuje vo svojom zariadení pre seniorov „Penzión Senior Park“
s kapacitou 30 klientov.
Senior park Prenčov je kombinovaným zariadením:
1. Zariadenie opatrovateľskej služby v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách. V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. V tomto roku bola kapacita 16 klientov
2. Zariadenie pre seniorov v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
VZPS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je
odkázaná na pomoci inej fyzickej osoby. V tomto roku bola kapacita 14 klientov.
Príjmy od klientov a dotácia z MPSVR ako aj výdavky na prevádzku zariadenia sú súčasťou
rozpočtu obce.
Zúčtovanie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby poskytnutého na obdobie od
1.1.2016 do 31.12.2016 z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a príjmy od klientov
podľa jednotlivých zariadení:
Zariadenie
seniorov

pre Zariadenie
opatrovateľskej
služby

Výška dotácie

53 760,00

61 440,00
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Príjmy od klientov

40 143,90

33 921,43

Príjmy spolu

93 903,90

95 361,43

Ekonomicky oprávnené náklady (výdavky)

93 911,40

95 548,40

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 šiestych terénnych opatrovateliek
Obec sa zapojila do Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ trvanie projektu
od 7/2016 do 4/2018
Terénna sociálna práca
Cieľom terénnej sociálnej práce je motivácia a aktivizácia jednotlivcov na riešenie problémov
prostredníctvom spoločnej aktivity s pomocou a podporou terénneho sociálneho pracovníka.
Obec sa zapojila do národného projektu „Terénna sociálna práca“ trvanie projektu 9/2016 –
6/2019
Komunitné centrum
Prioritou komunitného centra je poskytovanie sociálneho poradenstva. Obec sa zapojila do
národného projektu „podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej
úrovni“ trvanie projektu 3/2016 – 6/2019
6.4. Kultúra
1. Pravidelne každý rok sa organizuje kultúrne podujatie pod názvom „Podsitnianske dni
hojnosti“, ktoré sa konajú v rámci Mikroregiónu Južné Sitno. V roku 2016 sa konal už 16.
ročník. V roku 2016 toto podujatie bolo spojené s oslavami 750. výročia prvej písomnej
zmienky o obci.
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
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3. Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri príležitosti 750. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Prenčov
A/ Ocenenie občanov v zmysle Štatútu obce
Obec poriada od roku 1991 každých 5 rokov oslavy pri príležitosti prvej písomnej zmienky
o obci a pri tejto príležitosti od roku 2001 udeľuje ocenenia, sú to poslanci bývali predsedovia
MNV a prvá poprevratová starostka obce, občania ktorí sa zapájajú do kultúrnych, športových
podujatí atď. Čestné občianstvo bolo udelené osobnostiam, ktoré svojou angažovanosťou
a spoluprácou s obcou napomáhali rozvoju obce. Aby sa nadviazalo na predchádzajúce
nominácie, aj v roku 2016 boli ocenení občania, ktorým záleží na rozvoji obce, ktorí sa snažia
priložiť pri tom ruku k dielu, nielen vo funkcii poslancov alebo členov komisií ale aj ako radoví
občania. Na slávnostnom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo v piatok 12.8.2016, boli v zmysle
Štatútu obce udelené ocenenia nasledovným občanom
CENA OBCE
Jánovi Lúdikovi bytom Prenčov č. 148 za verejno-prospešnú činnosť, hospodársku a kultúrny
rozvoj obce
Jánovi Feriancovi ml bytom Prenčov č. 52 za verejno-prospešnú činnosť, hospodársky
a kultúrny rozvoj obce
Mgr. Milene Havranovej bytom Podhorie 119 za verejno-prospešnú činnosť v oblasti školstva
Vilme Brnákovej bytom Prenčov č. 98 za kultúrny rozvoj obce
Štefanovi Šulekovi ml. Bytom Prenčov č. 14 za vynikajúce športové výkony a propagáciu obce
CENA OBCE
Mgr. Alene Ciglanovej bytom Prenčov č. 135 za verejno-prospešnú činnosť, hospodársku
a kultúrny rozvoj obce
Obecné zastupiteľstvo pod vedením zástupcu starostu na svojom mimoriadnom zasadnutí
konanom dňa 21.7.2016 rozhodlo o udelení Ceny obce Mgr. Alene Ciglanovej, terajšej
starostky obce. V návrhu na udelenie Ceny obce je uvedené. Mgr. Alena Ciglanová bola od
roku 1986 bola poslankyňou MNV a členkou Rady MNV až do roku 1990. V roku 1994 kedy
bola v komunálnych voľbách zvolená za starostku obce pracuje v tejto funkcii až dodnes.
Venuje sa ochotníckemu divadlu a v súčasnosti je jeho režisérkou. Počas svojho pôsobenia vo
funkcii starostky obce urobila kus dobrej roboty a realizovala množstvo projektov, ktoré
posúvali a aj naďalej posúvajú Prenčov stále vpred. V celoslovenskej súťaži dedina roka v roku
2009 obec jej zásluhou získala II. miesto. Počas 22 ročného pôsobenia vo funkcii starostky
obce boli zrekonštruované všetky objekty vo vlastníctve obce. Vo verejných funkciách pôsobí
30 rokov.
CENA STAROSTU OBCE
Emílii Cútovej bytom Prenčov č. 268 za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce, ktorá sa
svojimi tvorivými výkonmi poetky vo významnej miere zaslúžila a šírenie dobrého mena
o obci a jej propagáciu
Danielovi Beňovicovi bytom Prenčov č. 204, Kamilovi Chovanovi st. bytom Prenčov č. 196,
Jaroslavovi Štefánikovi bytom Prenčov č. 131 pri príležitosti 45. výročia založenie
Telovýchovnej jednoty Štart Prenčov za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce
Anne Beňovicovej bytom Prenčov č. 204, Jánovi Bartolovicovi bytom Prenčov č. 12, Ing.
Renáte Bukovinskej bytom Prenčov č. 54 pri príležitosti 40. výročia založenia Folklórnej
skupiny Prenčovan za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce
Mgr. Drahomíre Prieberovej bytom Prenčov č. 80, Bc. Katarína Kriegerovej bytom Prenčov č.
190, Milošovi Dubovskému bytom Prenčov č. 246 pri príležitosti 5. výročia založenia detskej
folklórnej skupiny Širinka za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
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Čestné občianstvo obce
Ing. Jánovi Adamovicovi bytom Bratislava Mlynarovičova 8
MUDr. Igorovi Martuliakovi bytom Banská Bystrica Astrová 4
B/ Monografia o obci Prenčov s názvom Prenčov – stopy v histórii“
Na slávnostnom zasadnutí bola monografia uvedená do života. Zásluhu na tom že archívy
vydali svoje svedectvo má p. PhDr. Mikuláš Čelko riaditeľ štátneho archívu, ktorý v knihe
spracoval známu históriu až do roku 1989, p. Čelková históriu kostolov, Dr. Labuda ako
archeológ a obdivovateľ A. Kmeťa prispel kapitolami svojho výskumu. P. Elena Kašiarová
rodáčka Prenčova obohatila publikáciu málo poznanou históriou baníctva. P. Kriegerová Anna
spracovala zvykoslovie a odievanie p. Ečeková Dominika a Dolinský Ján 45. ročnú históriu
telovýchovnej jednoty, Bačíková janka spracovala nedávnu minulosť od roku 1990 a p.
Prieberová Drahomíra prispela fotodokumentáciu od odbčanov. Publikácia má neobvyklých
300 strán.
4. Obecné noviny „Prenčovan“
Obec ako občastník Obce Prenčov vydáva obecné noviny s názvom „Prenčovan“, dva až
štyrikrát do roka už od roku 1996.
Do kultúry nepochybne patria naše dobre fungujúce spoločenské organizácie:
1. Futbalový oddiel – V roku 2015 prešiel futbalový klub veľkou zmenou, ktorej výsledky boli
viditeľné v roku 2016. Obecný futbalový klub bol zaradený do skupiny A a po poslednom kole MFZ
30.1.02016 sa umiestnila na 3. mieste v tabuľke.
Sobota 30. júl 2016 sa do histórie prenčovského futbalu zapísala veľkými čiernymi písmenami.
Pôvodne už X. ročník Memoriálu Jozefa Chovana, pri príležitosti, ktorého sa malo oslavovať aj 45.
výročie založenia Telovýchovnej jednoty v obci Prenčov sa skončil predčasne veľkou tragédiou. Rady
prenčovských futbalistov navždy a predčasne vo veku nedožitých 48 rokov života opustil dlhoročný
aktívny hráč Albert Boroška.

V sobota 2.júla 2016 sa v obci konal premiérový ročník Letného turnaja žiakov.
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 –
FS Prenčovan dňa 13.8.2016 krstila 4. hudobné CD, ktoré bolo venované všetkým
folkloristom, ktorí za štyridsať rokov uchovávali prenčovské piesne a zvyky pre ďalšie
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generácie. CD uviedli do života tri folklórne sudičky – Janka Chovanová, Ida Binderová
a Angela Báťová, ktoré mu zapriali aby bolo uchu lahodiace, duši pohladiace a srdcu
potešujúce. Detská folklórna skupina Širinka oslávila 5 výročie od svojho založenia
4. Dobrovoľný hasičský zbor obce
18. február 2016 bol dňom, keď do obce zavítal podpredseda vlády a minister vnútra SR p.
JUDr. Rober Kaliňák, ktorý odovzdal prenčovským požiarnikom novú požiarnu techniku –
požiarne vozidlo IVECO DAILY CAS spolu s prívesným protipovodňovým vozíkom.
6.5. Hospodárstvo
Poskytovatelia služieb v obci:
-

RD Sitno Prenčov a.s.

-

Pošta Prenčov

-

COOP Jednota

-

Živnostníci

6.6 Životné prostredie
Odpadové hospodárstvo
Nový zákon o odpadoch ukladá povinnosť občanom triediť komunálny odpad na jednotlivé
zložky a to papier, sklo, plasty, tetrapaky. Odvoz týchto odpadov zabezpečila obec raz mesačne
prostredníctvom Technických služieb na zberný dvor do Banskej Štiavnice. Z tohto dôvodu
boli v obci vybudované stojiská – I. v dolnej časti obce za zastávkou, II. pri budove COOP
Jednota, III. pri Remeselníckom dome, IV. pri bytovkách n časti Štrát. Vo všetkých stojiskách
sú umiestnené farebné kontajneri na triedený odpad.
Ďalšou skupinou odpadov je bioodpad, na ktorý obec zabezpečila kompostéri, ktoré zakúpila
z rozpočtu obce a boli zmluvne odovzdané do každej domácnosti na predchádzanie vzniku
bioodpadu.
Ochrana vôd
Čistiareň odpadových vôd pre 200 Q – stavba bola zaradená v hodnote 462 052,02 € v 12/2016
Malé domové čistiarne odpadových vôd – obec už prevádzkuje 46 malých domových čistiarní
odpadových vôd. Daním do užívania II. etapy sa odkanalizovali 2 ulice Štrát a Čistá voda cca
200 obyvateľov a vybudoval sa kanalizačný zberač.
Celoobecný vodovod – obec prevádzkuje vodovod od roku 1998, z ktoré je zasobovaných
pitnou vodou cca 95 % obyvateľov.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2016. Obec v roku 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením č .71
Zmeny rozpočtu:
-

prvá zmena schválená dňa 25.5.2016 uznesením č. 22

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Rozpočet

Príjmy celkom

Skutočné

% plnenia

Rozpočet

plnenie príjmov/

príjmov/

po zmenách

čerpanie výdavkov

% čerpania

k 31.12.2016

výdavkov

534 460,00

734 446,00

775 700,11

106

519 460,00

641 659,00

686 870,99

107

Kapitálové príjmy

0

75 000,00

74 983,38

100

Finančné príjmy

0

2 787,00

3 393,46

122

15 000,00

15 000,00

10 452,28

z toho :
Bežné príjmy

Príjmy RO s právnou

70

subjektivitou

Výdavky celkom

534 460,00

734 446,00

768 978,88

105

385 900,00

492 080,00

494 530,01

94

0

82 700,00

86 783,49

105

43 647,00

50 147,00

69 668,13

139

104 913,00

109 519,00

117 997,25

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou

108

subjektivitou

Rozpočet obce

0,00

0,00

6721,23

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2016
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Obecný
úrad
ZŠ s MŠ

Bežný
rozpočet

Kapitálový
rozpočet

Spolu

Finančné
operácie

príjmy

686 870,99

74 983,38

761 854,37

3 393,46

výdavk
y
príjmy

494 530,01

86 783,49

581 313,50

69 668,13

10 452,28

0

10 452,28

0

117 997,25

0

117 997,25

0

117 997,25

+84 796,01

-11800,11

+72 995,90

-66 274,67

+6721,23

výdavk
y
Rozdiel
medzi
príjmami a
výdavkami

Výsledok
rozpočtového
hospodárenia
765 247,83
650 981,63
10 452,28

Prebytok rozpočtu v sume 72 995,90 € 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
z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté na :
- cestovné pre deti v základnej škole v sume 23,36 EUR
b( tvorba fondu opráv za rok 2016 vo výške 6612,69 EUR
Prebytok rozpočtu v sume 66 359,85 EUR 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 :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % = 6 636,00 EUR
Zostatok-schodok 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 – 66274,67 EUR, a schodok kapitálového rozpočtu vo
výške -11 800,11bol vysporiadaný z prebytku bežného rozpočtu za rok 2016

7.3 Rozpočet na roky 2016 - 2017

Príjmy celkom

Skutočnosť

Rozpočet na

Rozpočet

Rozpočet

k 31.12.2016

rok 2016

na rok 2017

na rok 2018

775 700,11

734 446,00

510 300,00

510 300,00

686 870,99

641 659,00

500 300,00

500 300,00

74 983,38

75 000,00

0,00

0,00

3 393,46

2 787,00

0,00

0,00

10 452,28

15 000,00

10 000,00

10 000,00

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

Rozpočet na

Rozpočet

Rozpočet

k 31.12.2016

rok 2016

na rok 2017

na rok 2018

768 978,88

734 446,00

510 300,00

510 300,00

Bežné výdavky

494 530,01

492 080,00

362 540,00

362 540,00

Kapitálové

86 783,49

82 700,00

0,00

0,00

69 668,13

50 147,00

42 847,00

42 847,00

117 997,25

109 519,00

104 913,00

104 913,00

Výdavky celkom
z toho :

výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

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

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2015

k 31.12.2016

na rok 2017

na rok 2018

Majetok spolu

5139981,36

5153867,32

5660395,00

5660395,00

Neobežný majetok spolu

4839432,13

4867652,83

4960395,00

4960395,00

90,58

90,58

90,00

90,00

Dlhodobý hmotný majetok

4721361,55

4749230,25

5342325,00

5342325,00

Dlhodobý finančný majetok

117980,00

117980,00

117980,00

117980,00

Obežný majetok spolu

298775,73

283516,49

130100,00

130000,00

82,94

235,68

100,00

100,00

213842,03

203006,28

50000,00

50000,00

0

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

21986,02

21387,80

10000,00

10.000,00

Finančné účty

62864,74

58886,73

70000,00

70000,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

1773,50

2698,00

0,00

0,00

b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2015

k 31.12.2016

na rok 2017

na rok 2018

Majetok spolu

5168582,95

5186842,85

5481740,00

5481740,00

Neobežný majetok spolu

5066695,56

5084080,51

5281740,00

5281740,00

90,58

90,58

90

90

Dlhodobý hmotný majetok

4948624,98

5084080,51

5663670,00

5663670,00

Dlhodobý finančný majetok

117980,00

117980,00

117980,00

117980,00

Obežný majetok spolu

100113,89

100064,34

88500,00

88500,00

920,09

1363,50

500,00

500,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

27675,72

28810,05

15000,00

15000,00

Finančné účty

71518,08

69890,79

73000,00

73000,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0,00

0,00

1773,50

2696,00

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2015

k 31.12.2016

na rok 2017

na rok 2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

5139981,36

5139981,36

5289652,00

5346166,00

Vlastné imanie

1042680,51

1042680,51

1200000,00

1250000,00

0

0

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

1042680,51

1054855,90

1200000,00

1250000,00

Záväzky

1265912,70

1195208,97

1113436,00

1043536,00
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z toho :
Rezervy

1000,00

1000,00

600,00

700,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

1758,84

23,36

0,00

0,00

1057250,00

981354,56

900000,00

830000,00

37887,95

75994,29

76000,00

76000,00

168016,03

136836,76

136836,00

136836,00

2831388,13

2903802,45

2976216,00

3052630,00

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2015

k 31.12.2016

na rok 2017

na rok 2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

5168582,95

5186842,85

5419436,00

5489536,00

Vlastné imanie

1042861,49

1055036,85

1201000,00

1251000,00

Výsledok hospodárenia

1042861,49

1055036,85

1201000,00

1251000,00

Záväzky

1280913,60

1214583,82

1208436,00

1138536,00

Rezervy

1000,00

1000,00

600,00

700,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

1758,84

23,36

0,00

0,00

1057250,00

981377,66

900000,00

830000,00

52888,73

95346,04

171000,00

171000,00

168016,03

136836,76

136836,00

136836,00

2844807,86

2917222,18

3010000,00

3100000,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Prírastky majetku:
Kanalizácia a ČIV II. etapa: 462 631,52
Zberný dvor – čiastková realizácia projektu:

38.661,76

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
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Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok

Zostatok

k 31.12 2015

k 31.12 2016

21986,02

21387,80

Zostatok

Zostatok

k 31.12 2015

k 31.12 2016

27675,72

28810,05

Zostatok

Zostatok

k 31.12 2015

k 31.12 2016

1265912,72

1195208,97

Zostatok

Zostatok

k 31.12 2015

k 31.12 2016

1280913,60

1214583,82

Pohľadávky po lehote splatnosti
b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
b) za konsolidovaný celok
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12. 2015

k 31.12.2016

rok 2017

rok 2018

Náklady

844483,05

787720,05 848720,00

848720,00

50 – Spotrebované nákupy

145371,50

124756,15 150000,00

150000,00

86426,41

60613,18 93000,00

93000,00

322073,43

280096,55 300000,00

300000,00

51 – Služby
52 – Osobné náklady
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53 – Dane a poplatky

0

54 – Ostatné náklady na

0,00 0,00

0,00

20236,67

21962,38 25000,00

25000,00

172483,14

199387,58 200000,00

200000,00

29354,44

27969,97 2700,00

prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej

a finančnej

činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady

0

58 – Náklady na transfery

68537,46

0,00 0,00
72924,27 78000,00

2700,00
0,00
78000,00

a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

39,55

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a

6,49 20,00

20,00

880630,12

813294,31 670630,00

672730,00

28280,48

20865,16 40000,00

40000,00

tovar
61

–

Zmena

stavu

0

0,00 0,00

0,00

22779,23

27833,02 0,00

0,00

vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy

208369,18

228895,14 230000,00

230000,00

122402,24

142967,55 125000,00

125000,00

a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej

6281,06

1000,00 600,00

700,00

a finančnej

činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

56,88

67 – Mimoriadne výnosy
69

–

Výnosy

a rozpočtových

z transferov

0
492461,05

40,97 30
0,00 0,00

30
0,00

10452,28 320000,00

320000,00

25567,76 2090,00

3010,00

príjmov

v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok

36107,52

/ + kladný HV, - záporný HV
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/
Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 25567,76 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 – zníženee o 20615,35 v roku 2016 oproti roku 2015.
Najvýznamnejšie položky:
dovybavenie komunitného centra strojmi do posilovne: 2820,00
publikácia o obci Prenčov: 10970,00
nákup nádob na separovaný odpad: 10155,00
elektrická energia + nákup palivového dreva: 24425,00
52 – osobné náklady – zníženie o 41977,00 v roku 2016 oproti roku 2015 je z dôvodu
zníženého 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 2015 = 163214,08 a v roku 2016 = 180728,58€ č.j. rozdiel
24514,50 kým v roku 2015 oproti roku 2014 bolo navýšenie len o 19184,44 €.
69 – Výnosy transferov rozpočtových príjmov – najväčší podiel na zvýšení v roku 2016 oproti
roku 2015
Najvýznamnejšie položky tvoria: Dotácia na základné školstvo
b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12. 2015

k 31.12.2016

rok 2017

rok 2018

921708,08

881049,28

760020,00

760020,00

184045,44

170248,42

105000,00

105000,00

89302,47

63878,48

95000,00

95000,00

411203,28

383198,62

300000,00

300000,00

0

0

0,00

0,00

20236,67

21962,38

11000,00

11000,00

179333,39

210233,31

220000,00

220000,00

prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej

a finančnej
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činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

26354,44

57 – Mimoriadne náklady

27969,97

0

58 – Náklady na transfery

27000,00

27000,00

0,00

0,00

8232,39

3558,10

2000,00

2000,00

39,55

6,49

20,00

20,00

958855,14

906623,53

803630,00

800630,00

65433,11

68179,83

73000,00

70000,00

0

0,00

0,00

0,00

22779,23

27833,02

0,00

0,00

208369,18

228895,14

185000,00

190000,00

122402,24

142967,55

125000,00

125000,00

6281,06

1000,00

600,00

700,00

56,88

40,97

30,00

30,00

0

0,00

0

533533,44

440707,02

420000,00

420000,00

43610,00

40610,00

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

a rozpočtových

z transferov
príjmov

v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok

37107,51

25567,76

/ + kladný HV, - záporný HV
/
Analýza nákladov a výnosov tak ako sú vysvetlivky pri materskej organizácii, pretože rozdiely,
ktoré vznikli v roku 2015 oproti roku 2016 sú prevažne v materskej orgnaizácii
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Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
bežné
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

Na stravné pre deti v HN-BV

MPSVaR

Na Penzión-BV

ÚPSVaR

Osobitný príjemca-BV

IA ZaSI

Projekt „Skvalitnenie...“-BV

ÚPSVaR

UP Dohoda 54-BV

39 414,95

39 414,95

IA ZASI

NP “Podpora opatrovateľskej..-BV

12 168,00

12 168,00 0

UPSVaR

UP Dohoda § 50J-BV

466,61

466,61 0

UPSVaR

UP dohoda § 52-BV

3 250,69

3 250,69 0

UPSVaR

UP dohoda pre ZŠ

5 484,53

5 484,53 0

IA MPSVR

NP „Terénny soc. pracovník-BV

1 998,82

1 998,82 0

IA MPSVR

Projekt „Podpora nových prac.m.-BV

10 665,25

10 665,25 0

IA MPSVR

NP Komunitné centrá-BV

20 112,87

20 112,87 0

MV SR

Dotácia na evidenciu obyvateľst.-BV

219,12

219,12 0

MV SR

Dotácia na matričnú činnosť-BV

1 898,82

1 898,82 0

M ŽP

Dotácia na stavebnú úradovňu-BV

646,20

646,20 0

MV SR

Dotácia na voľby-BV

751,68

751,68 0

OU odbor
školstva
OU odbor
školstva
OU odbor
školstva
OU odbor
školstva
OU odbor
školstva
OU odbor
školstva
ÚPSVaR

Dotácia na MŠ-BV

1 085,00

1 085,00 0

704,00

704,00 0

20,00

20,00 0

Dotácia na základné školstvo-BV

51 131,00

51 131,00 0

Dotácia na cestovné deti v ZŠ-BV

280,00

266,68 23,36

Dotácia na deti zo SZP-BV

727,00

727,00 0

Dotácia na školské pomôcky-BV

315,40

315,40 0

Dotácia na vzdelávacie poukazy-BV
Dotácia na učebnice pre ZŠ

2 546,60

2 546,60 0

115 200,00

115 200,00 0

-5-

ÚPSVaR

19 421,95
3 492,25

19 421,95
3 492,25 0
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BBSK

Dotácia na PDH

800,00

800,00 0

Envirofond

Výstavba centrálna ČOV - KV

74 683,38

74 683,38 0

Envirofond

Sadovnícke úpravy

5 000,00

5 000,00 0

MPôdoh.

9 765,90

9 765,90 0

MV SR

Rekonštrukcia a zníženie en.náročnosti
ZŠ - BV
Dotácia – register adries-BV

10,60

10,60 0

MV SR

Dotácia – obecný hasičský zbor - BV

2 000,00

2 000,00 0

Kapitálové+výdavky na zariadenie
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Envirofond

Účel

74 683,38 Výstavba centrálnej ČOV

10.2.Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých

Účelové určenie

finančných

dotácie

prostriedkov
-2-

Klub dôchodcov na činnosť

544,94 EUR

Na bežnú činnosť

10.3.Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
1. „Prenčov - kanalizácia, ČOV II. časť“, investičná výstavba bola realizovaná v rokoch
2014 a ž 2016. Celá stavba bol zaradená do užívania a zaevidovaná v majetku obce hodnote
462 052,02 €
Rozpis výdavkom podľa zdrojov
Rok

Cudzí

zdroj

dotácia Vlastný zdroj

Environmentálny fond
2012 projekty

Rozpočet obce
36 025,73

2014

200 000,00

12 096,40

2015

120 000,00

6 315,79

2016

74 683,40

3 930,70
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Spolu

394 683,40

58 368,62

2. Sadovnícke úpravy verejných priestranstiev
Ozeleňovací projekt, ktorý riešil úpravy verejných priestranstiev sa realizoval v mesiaci máj
2016.

Rastlinný materiál a potreby boli zakúpený v hodnote 5811,- €. Práce realizovali

zamestnanci Obecného úradu pod dohľadom Ing. Piliarov, ktorá úpravu verejných
priestranstiev aj navrhla. Celkové náklady na realizáciu projektu boli takmer 9000,- € pričom
dotácia vo výške 5000,- € bola poskytnutá z POD.
10 4 .Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie na rok 2017
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. Vybudovanie detského ihriska
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.
Systém separácie zložiek komunálnych odpadov v obci Prenčov – Obec aj v roku 2017
preloží opätovne žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Z časti už bol
projekt realizovaný v roku 2016 a to vybudovaním tzv. stojísk na zber triedeného odpadu a boli
zakúpené aj odpadové nádoby. V rámci projektu sa vybuduje hala na triedený odpad a zakúpi
sa potrebné technika – traktor s príslušenstvom.
Denný stacionár pre prestárlych občanov. Obec je zapojená do národného projektu terénnej
opatrovateľskej služby. Nakoľko projekt končí 4/2018 je potrebné pripraviť ďalší spôsob
opatrovania prestárlych občanov, ktorí sú odkázaní počas dňa na pomoc iných pretože rodinní
príslušníci sú zamestnaní a môžu im poskytnúť starostlivosť a opateru len po pracovnej dobe.
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Vypracoval: Lýdia Leleková
Sam.odb.ref.

Schválil: Mgr. Alena Ciglanová
starostka obce

V Prenčove dňa 1.10.2017
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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
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