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1. Úvodné slovo starostu obce  

Vážení spoluobčania,  

 

 Výročná správa obce Prenčov za rok 2017, ktorú predkladám, je dokument, ktorý nielen 

prostredníctvom tabuliek a čísel hodnotí, ako obec hospodárila v uplynulom roku, ale 

poskytuje aj základné informácie o majetku a finančnej situácii obce ako celku i 

jednotlivých súčastí, podáva analýzu príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov, prehľad o 

transferoch a dotáciách a iné dôležité informácie o obci a jej príspevkovej organizácie. 

Poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky. V sledovanom roku sme sa 

snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky a 

ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi a pri zabezpečovaní samosprávnych 

kompetencií a kompetencií, vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. Treba však 

zdôrazniť, že aj v roku 2017 sme sa snažili zabezpečovať chod samosprávy tak ako po iné 

roky pre najväčšiu spokojnosť Vás, občanov.  

Medzi najvýznamnejšie investičné akcie, ktoré boli zrealizované patrí rekonštrukcia 

Materskej školy –zobytnenie podkrovia, investícia bola realizovaná z NFP prostredníctvom 

OP LZ na celkovú výšku oprávnených výdavkov v sume 180 400,-€,  škôlka získala  nové 

priestory  herňu, spálňu hygienické zariadenie a obslužné priestory, vrátane interiérového 

vybavenia . Medzi ďalšie akcie realizované v našej obci patrí tiež umiestnenie 2 prvkov 

detského ihriska v športovom areáli, z podporou dotácie ministerstva financií. K 

významným kultúrnym podujatiam v obci  aj v tomto roku patrili PDH. Obecný futbalový 

klub dospelých postúpil  v okresnej súťaži do VI ligy. 

Aj v roku 2017   sme poskytovali rozmanité sociálne služby, jednak terénnu opatrovateľskú 

službu terénnu sociálnu prácu , ambulantne Komunitné centrum a celoročnú pobytovú 

službu v zariadení Senior parku a prepravnú službu, náklady na tieto služby tvorili hlavnú 

časť výdavkov rozpočtu obce. 
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Oproti minulosti v menšej miere sme využívali dotačné tituly  UPSR na podporu 

zamestnanosti, nakoľko sa znížil potenciál nezamestnaných ,na druhej strane je potešujúca 

klesajúca miera nezamestnanosti v obci. 

Základná škola s MŠ aj napriek nižšiemu počtu žiakov  nakladala s prostriedkami 

hospodárne a zabezpečila požadované  výdavky . 

Vyslovujem týmto poďakovanie členom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného 

úradu, zamestnancom obce aj zamestnancom Základnej školy s MŠ, členom DHZ a OFK, 

ale aj ostatným občanom, ktorý svojou aktívnou činnosťou prispievajú k rozvoju obce a 

kvality života jej občanov 

                                                                                                            Mgr. Alena Ciglanová 

                                                                                                            starostka obce 

   

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) 
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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 31.12.2017 

Administratívny pracovníci: 

Lýdia Leleková, Anna Kriegerová, Dominika Ečeková,  

Páleničiar: Peter Paučo v jarnej sezónne, Filip Ciglan v jesennej sezóne 

Terénny opatrovatelia: Radka Danielová rok 2017 MD, 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 rok 2017 MD , Janka Salinková, Janka Školiaková, Helena 

Martinková, Adriana Šípková, Ivana Výbochová, Eva Balážová, Monika Kondeková, Elena 

Jakubíková, Darina Slančíková 

Údržbár: Jaroslav Bačík 

Terénny sociálny pracovník: Mgr. Božena Bahledová 
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Komunitné centrum: Mgr. Eliška Vasiľová do 9/2018 MD zastupoval Mgr. Andrej Didi Bc. 

Ľubica Dubovská do 8/2017 od 10/2017 Mgr. Ivana Pajkošová,  Monika Chovanová 

 

Rozpočtová organizácia obce  

Názov: Základná škola s materskou školou 

Sídlo: Prenčov č. 203 

Štatutárny orgán: Mgr. Milena Havranová, 

Počet zamestnancov k 31.12.2017: 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 

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 Prenčov  si pre PHSR 2015-2025 stanovila víziu rozvoja obce nasledovne: „Obec  

Prenčov  ako súčasť Občianskeho združenia Zlatá cesta bude modernou, ekonomicky, sociálne 

a kultúrne sa rozvíjajúcou obcou, ktorá svojim obyvateľom poskytne kvalitné životné 

prostredie s dostatkom kultúrneho a športového vyžitia a zároveň vytvorí dostatok možností pre 

rozvoj pracovných miest a podnikania občanov v poľnohospodárstve, tradičných i nových 

remeslách a službách v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. Obec sa stane  pre svojich 

http://www.zsprencov.sk/
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obyvateľov miestom na bývanie v ekologicky zdravom prostredí so silným sociálnym, 

národným, kultúrnym a hospodársko-spoločenským zázemím.“ 

Ciele obce 

Pre naplnenie horevuvedenej vízie obce obec stanovila tri prioritné oblasti svojho rozvoja 

počas rokov 2015 – 2025. Jedná sa o tieto oblasti: 

1. Hospodárska 

2. Sociálna 

3. Environmentálna  

Strategický cieľ 

Zvýšenou podporou drobného podnikania, diverzifikáciou poľnohospodárstva, rozvojom 

turizmu a spolupráce, zavedením inovácií, znižovaním chudoby, využitím prírodných 

a kultúrno-historických zdrojov s ohľadom na ochranu životného prostredia  dosiahnuť 

trvaloudržateľný rozvoj obce  a ekonomický a hospodársky blahobyt pre všetky generácie. 

 

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) 
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Nadmorská výška : 298 m 

 

5.2 Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov : 27 obyvateľaov/km2 

Národnostná štruktúra : Slováci 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko-katolíci a evanjelici 

Vývoj počtu obyvateľov : 

 Rok 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 

prihlásení 30 22 14 9 22 

odhlásení 11 10 15 15 23 

Umretí: 5 9 11 10 10 

Živonarodené 

deti 

9 3 11 12 11 

Počet 

obyvateľov 

k 31.12. 

652 658 657 653 653 

 

 

5.3 Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci  

Rok  2013 2014 2015 2016 2017 

Miera nezamestnanosti  25,99% 18,59 20,32  11 8,9 

 

 

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

zakladateľa Muzeálnej slovenskej spoločnosti a viacerých charitatívnych spolkov – Andreja 

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:  

Počet žiakov v školskom roku 2016/2017 = 23 

2.9.2017 nastúpilo do tried na školský rok 2017/2018 len 19 žiakov 

V roku 2017 sa zapojila do projektu „Zdravý chrbátik“, v rámci, ktorého boli zakúpené fit lopty 

a podložky na cvičenie, čo umožňuje niekedy vymeniť stoličky za lopty a tým sa deti naučia 

počas vyučovania správne držať trup. Projekt Ornamentálna škola – zapojením do tohto 

projektu dostali deti možnosť bližšie spoznať náš región. Projekt  Záložka do knihy spája školy 

napomohol deťom našej školy začať spolupracovať s družobnou školou V českej republiky 

v obci Vlčice pri Trutnove.  

Materská škola – 2.9.2017 na nový školský rok 2017/2018. V roku 2017 prešla budova 

materskej školy kompletnou rekonštrukciou a bolo zakúpené nové zariadenie. V podkroví 

vznikli nové priestory a to priestranná triedy, spálňa a umyváreň s príslušenstvom .  

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.  



 11 

    Cieľom práce ŠKD je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného sebamotivácie 

k celoživotnému vzdelávaniu. 

      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. V septembri bola podaná žiadosť o zvýšenie kapacity a od 

1.1.2018 sa rozšíri kapacita o 5 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 

1.1.2017 do 31.12.2017 z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a príjmy od klientov 

podľa jednotlivých zariadení: 

 Zariadenie pre 

seniorov 

Zariadenie 

opatrovateľskej 
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služby 

Výška dotácie 53 760,00 61 440,00 

Príjmy od klientov 43 694,00 42 082,56 

Príjmy spolu 97 454,00 103 522,56 

Ekonomicky oprávnené náklady (výdavky) 98 130,67 104 213,30 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 

klienta/mesiac 

584,11 542,78 

 

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 národných projektov 

 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 2017 sa konal už 17. 

ročník. Dňa 12.8.2017 vystúpili FS Mladosť Banská Bystrica, FS Krtíšan Veľký Krtíš, FSK 

Lubená Poluvsia, FSK Prenčov Prenčov, DFSK Širinka Prenčov, FSK Lúčka Svätý Anton, 

DFS Podhorančanček Podhorie 
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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 

 

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. Futbalovú sezónnu 2016/2017 dospeli futbalisti ukončili s veľkým úspechom 

postupom do vyššej súťaže, ktorou je VI. Liga. 

 

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 vydala  štyri hudobné CD, z ktorých si môžeme vypočuť sóla aj zborové piesne 

z Hontu. Súčasťou FS je aj detská FS Širinka, ktorej členovia sú prenčovské deti.  

4. Dobrovoľný hasičský zbor obce 

Aj v roku 2017 si plnil úlohy v zmysle planého štatútu. 

               

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 
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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.  

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

     Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2017. Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný  

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2016  uznesením č .119 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 27.7.2017 uznesením č. 147 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 659 967,00 1 000 000,00 898 199,81 90 

z toho :     

Bežné príjmy 648 967,00 681 620,00 704 252,18 103 
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Kapitálové príjmy 0 286 380,00 160 838,40 56 

Finančné príjmy 1 000,00 17 000,00 16 919,95  100 

Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 

10 000,00 15 000,00 16 189,28 

108 

Výdavky celkom 659 967,00 1 000 000,00 865 609,06 87 

z toho :     

Bežné výdavky 476 260,00 505 502,00 485 931,16 96 

Kapitálové výdavky 0 316 600,00 200 425,52 63 

Finančné výdavky 61 070,00 54 761,00 54 126,28 99 

Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 

122 637,00 123 137,00 125 126,10 

102 

Prebytok+/schodok-

rozpočtu 

0,00 0,00 +32 590,75  

 

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017   

Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2017 
 
 

  Bežný 
rozpočet 

Kapitálový 
rozpočet 

Spolu Finančné 
operácie 

Výsledok 
rozpočtového 
hospodárenia 

Obecný 
úrad 

príjmy 704 252,18 
 

160 838,40 865 090,58 16 919,95 882 010,53 

výdavk
y 

 
485 931,16 

 
200 425,52 

 
686 356,68 

 
54 126,28 

 
740 482,96 

ZŠ s MŠ príjmy  
16 189,28 

 
0 

 
16 189,28 

 
0 

16 189,28 

výdavk
y 

 
125 126,10 

 
0 

 
125 126,10 

 
0 

 
125 126,10 

Rozdiel 
medzi 
príjmami a 
výdavkami 

  
+ 

109 384,20 

 
- 

39 587,12 

 
+ 

67  797,08 

 
-  

37 206,33 

 
+ 

32 590,75 

 

 

Prebytok  rozpočtu v sume 67 797,08 € 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  22,24 EUR 

     b( tvorba fondu opráv za rok 2017 vo výške 5622,13 EUR 
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Prebytok rozpočtu v sume 62 152,71 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 % = 6 216,00EUR  

 

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 – 37 206,33 EUR, a schodok kapitálového rozpočtu vo 

výške -39 587,12 vysporiadaný  z prebytku bežného rozpočtu za rok 2017 

 

 

7.3 Rozpočet na roky 2018 - 2019      

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet  na 

rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Príjmy celkom 1 000 000,00 898 199,81 659 780,00 571 920,00 

z toho :     

Bežné príjmy 681 620,00 704 252,18 648 780,00 560 920,00 

Kapitálové príjmy 286 380,00 160 838,40 0,00 0,00 

Finančné príjmy 17 000,00 16 919,95  1 000,00 1 000,00 

Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 

15 000,00 16 189,28 10 000,00 10 000,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet  na 

rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Výdavky celkom 1 000 000,00 865 609,06 659 780,00 571 920,00 

z toho :     

Bežné výdavky 505 502,00 485 931,16 456 760,00 350 300,00 

Kapitálové 

výdavky 

316 600,00 200 425,52 0,00 0,00 

Finančné výdavky 54 761,00 54 126,28 92 029,00 111 429,00 

Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 

123 137,00 125 126,10 110 191,00 110 191,00 

 

 

 

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

jednotku a konsolidovaný celok 
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8.1 Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Predpoklad 

na rok 2018 

Predpoklad 

na  rok 2019 

Majetok spolu 5153867,32 5059511,10 5724905,00 5704905,00 

Neobežný majetok spolu 4867652,83 4765343,97 5462305,00 5462305,00 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 90,58 1642,58 2000,00 2000,00 

Dlhodobý hmotný majetok 4749230,25 4645721,39 5342325,00 5342325,00 

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

Obežný majetok spolu 283516,49 292748,62 260100,00 240100,00 

z toho :     

Zásoby 235,68 262,63 100,00 100,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 203006,28 192170,53 150000,00 150000,00 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  21387,80 15986,90 10000,00 10000,00 

Finančné účty  58886,73 84328,56 100000,00 80000,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.     

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.     

Časové rozlíšenie  2698,00 2698,00 2500,00 2500,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Predpoklad 

na rok 2018 

Predpoklad 

na  rok 2019 

Majetok spolu 5186842,85 5094825,98 5901650,00 5881650,00 

Neobežný majetok spolu 5084080,51 4970935,90 5783650,00 5783650,00 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 90,58 1642,58 2000,00 2000,00 

Dlhodobý hmotný majetok 5084080,51 4851313,32 5663670,00 5663670,00 

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

Obežný majetok spolu 100064,34 122471,57 115500,00 95500,00 

z toho :     

Zásoby 1363,50 1761,20 500,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0   
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Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  28810,05 25436,86 15000,00 15000,00 

Finančné účty  69890,79 95273,51 100000,00 80000,00 

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

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

Časové rozlíšenie  2696,00 1418,51 2500,00 2500,00 

 

8.2 Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k  31.12.2017 

Predpoklad 

na rok 2018 

Predpoklad 

na  rok 2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 5139981,36 5057511,10 5724905,00 5704905,00 

Vlastné imanie  1042680,51 1068178,30 1200000,00 1608439,00 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely    0 0 

Fondy     

Výsledok hospodárenia  1054855,90 1068178,30 1634853,00 1608439,00 

Záväzky 1195208,97 1164937,69 1113836,00 1043836,00 

z toho :     

Rezervy  1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 23,36 22,24 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 981354,56 960843,46 900000,00 830000,00 

Krátkodobé záväzky 75994,29 66235,23 76000,00 76000,00 

Bankové úvery a výpomoci 136836,76 136836,76 136836,00 136836,00 

Časové rozlíšenie 2903802,45 2826395,11 2976216,00 3052630,00 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k  31.12.2017 

Predpoklad 

na rok 2018 

Predpoklad 

na  rok 2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 5186842,85 5094825,98 5901650,00 5881650,00 

Vlastné imanie  1055036,85 1070392,00 1201000,00 1251000,00 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely      

Fondy     

Výsledok hospodárenia  1055036,85 1070392,00 1753814,00 1733814,00 
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Záväzky 1214583,82 1184619,14 1137836,00 1047836,00 

z toho :     

Rezervy  1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 23,36 22,24 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 981377,66 960906,69 900000,00 830000,00 

Krátkodobé záväzky 95346,04 85853,45 100000,00 80000,00 

Bankové úvery a výpomoci 136836,76 136836,76 136836,00 136836,00 

Časové rozlíšenie 2917222,18 2839814,84 3010000,00 3100000,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 

Prírastky majetku: 

Detské ihrisko suma 3512,70 

Automobil FIAT DUCATO suma 27433,92 

   

8.3 Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2016 

Zostatok 

k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   251387,80 15986,90 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2016 

Zostatok 

k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   28810,05 25436,86 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 

8.4 Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2016 

Zostatok 

k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   1195208,97 1164937,69 

Záväzky po lehote splatnosti     
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b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2016 

Zostatok 

k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   1214583,82 1184619,14 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

9. Hospodársky výsledok  za 2017 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Predpoklad 

rok 2018 

Predpoklad 

rok 2019 

Náklady 787720,05 876670,70 800020,00 808020,00 

50 – Spotrebované nákupy 124756,15 54719,68 70000,00 75000,00 

51 – Služby 60613,18 90952,78 90000,00 93000,00 

52 – Osobné náklady 280096,55 290948,94 300000,00 300000,00 

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

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

21962,38 19854,12 25000,00 25000,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

199387,58 312462,52 210000,00 210000,00 

56 – Finančné náklady 27969,97 27594,65 27000,00 27000,00 

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

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

72924,27 80138,01 78000,00 78000,00 

59 – Dane z príjmov 6,49 3,10 20,00 20,00 

Výnosy 813294,31 899008,20 816000,00 821030,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

20865,16 17607,09 40000,00 40000,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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62 – Aktivácia 27833,02 1000,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

228895,14 234763,83 245000,00 250000,00 

64 – Ostatné výnosy 142967,55 160496,63 150000,00 150000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

1000,00 0 1000,00 1000,00 

66 – Finančné výnosy 40,97 70,97 30 30 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 168,55 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

391692,47 484901,13 380000,00 380000,00 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

25567,76 22334,40 15980,00 13010,00 

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 22334,40 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 – zníženie o 70036,47 v roku 2017 oproti roku 2016.  

Obec v roku 2017 realizovala investičnú výstavbu, na ktorú bola potrebné spoluúčasť 

z vlastných prostriedkov a z uvedeného dôvodu boli vykonávané drobné opravy vo vlastnej 

réžii, na ktoré neboli potrebné vysoké náklady na materiál 

52 – osobné náklady – zvýšenie v roku 2017 oproti roku 2016 je z dôvodu len z dôvodu úpravy 

minimálnej mzdy. 

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

podielové dane, ktoré boli v roku 2016 = 180728,58 a v roku 2017 = 195306,57 € čo je oproti 

roku 2016 navýšenie o 14577,99 

69 – Výnosy transferov rozpočtových príjmov – najväčší podiel na zvýšení v roku 2017 oproti 

roku 2016 
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Najvýznamnejšie položky tvoria: Dotácia na základné školstvo  

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Predpoklad 

rok 2018 

Predpoklad 

rok 2019 

Náklady 881049,28 977089,42 981020,00 991020,00 

50 – Spotrebované nákupy 170248,42 102825,68 105000,00 115000,00 

51 – Služby 63878,48 94765,49 95000,00 95000,00 

52 – Osobné náklady 383198,62 403473,42 410000,00 410000,00 

53 – Dane a  poplatky 0 0 0,00 0,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

21962,38 19854,12 21000,00 21000,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

210233,31 323298,27 320000,00 320000,00 

56 – Finančné náklady 27969,97 28007,29 28000,00 28000,00 

57 – Mimoriadne náklady   0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

3558,10 4865,15 2000,00 2000,00 

59 – Dane z príjmov 6,49 3,10 20,00 20,00 

Výnosy 906623,53 999473,61 996030,00 1001030,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

68179,83 73572,79 100000,00 100000,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 27833,02 1000,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

228895,14 234763,83 245000,00 250000,00 

64 – Ostatné výnosy 142967,55 160496,63 150000,00 150000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

1000,00 0 1000,00 1000,00 
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rozlíšenia 

66 – Finančné výnosy 40,97 70,97 30,00 30,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 168,55 0  

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

440707,02 529400,84 500000,00 500000,00 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

25567,76 22381,09 15010,00 10010,00 

 

Analýza nákladov a výnosov tak ako sú vysvetlivky pri materskej organizácii, pretože rozdiely, 

ktoré vznikli v roku 2017 oproti roku 2016 sú prevažne v materskej orgnaizácii 

 

Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2017 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 ) 

 

 

- 5 - 

ÚPSVaR Na stravné pre deti v HN-BV 1731,15 1731,15 0 

MPSVaR Na Penzión-BV 115 200,00 115 200,00 0 

ÚPSVaR Osobitný príjemca-BV 1206,86 19206,86  

ÚPSVaR UP Dohoda 54-BV 39 414,95 39 414,95  

IA ZASI NP “Podpora opatrovateľskej..-BV 36504,00 36504,00  0 

UPSVaR UP Dohoda  7640,59 7640,59 0 

UPSVaR UP dohoda pre ZŠ 3641,19 3641,19 0 

IA MPSVR NP „Terénny soc. pracovník-BV 12280,72  12280,72 0 

IA MPSVR NP Komunitné centrá-BV 31737,26 31737,26 0 

MV SR Dotácia na evidenciu obyvateľst.-BV 218,79 218,79 0 

MV SR Dotácia na matričnú činnosť-BV 1932,48 1932,48 0 
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M ŽP Dotácia na stavebnú úradovňu-BV 645,23 645,23 0 

MV SR Dotácia na voľby-BV 616,35 626,35 0 

OU odbor 

školstva 

Dotácia na MŠ-BV 870,00 870,00 0 

OU odbor 

školstva 

Dotácia na vzdelávacie poukazy-BV 633,00 633,00 0 

OU odbor 

školstva 

Dotácia na učebnice pre ZŠ 17,00 17,00 0 

OU odbor 

školstva 

Dotácia na základné školstvo-BV 54615,00 54615,00 0 

OU odbor 

školstva 

Dotácia na cestovné deti v ZŠ-BV 340,00 341,12 22,24 

OU odbor 

školstva 

Dotácia na deti zo SZP-BV 780,00 780,00 0 

ÚPSVaR Dotácia na školské pomôcky-BV 215,80 215,80 0 

BBSK Dotácia na PDH 800,00 800,00 0 

MV SR Dotácia register adries - BV 312,40 312,40 0 

MV SR Dotácia požiarna ochrana - BV 3 000,00 3 000,00 0 

MF SR Dotácia na individuálne potreby – detské 

ihrisko - KV 

3 000,00 3 000,00 0 

MV SR Materská škola – zobytnenie podkrovia - 

KV 

156 266,40 156 266,40 0 

MV SR Dotácia – obecný hasičský zbor - BV 2 000,00 2 000,00 0 

 

 

10.2.Poskytnuté dotácie  

V roku 2017 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 501,00 EUR Na bežnú činnosť 

 

10.3.Významné investičné akcie v roku 2017 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017: 
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1. Materská škola – zobytnenie podkrovia v roku 2017 bolo investované 172118,45 €, 

dotácia z MV SR 156 266,40 vlastné prostriedky 15852,05. S rekonštrukcia bola zahájená 

v 7/2018 a ukončená v januári 2018 

2. Detské ihrisko suma 3512,70 € 

Dotácia z Ministerstva financií 3000,-  vlastné prostriedky 512,70. Na miestnom ihrisku 

pribudli dva nové prvky detského ihriska pre deti do 14 rokov – lanová pyramída a reťazová 

dvojhojdačka. V areály kultúrneho domu boli zakúpené prvky detského ihriska pre malé deti 

a to hojdací koník, lopta na sedenie, stan s tunelom šmýkačka a stôl s lavičkami. 

3. Nákladný automobil FIAT DUCATO – zakúpený z vlastných prostriedkov obce. 

Leasingová zmluva číslo 4115500328 splátkový kalendár od 5.11.2017 do 5.10.2021 mesačná 

splátka v sume 495,28 z čoho je leasingová splátka 431,- a ostatné je povinné poistné. Suma 

automobilu po splatní bude 27052,32. V roku 2017 bola uhradená suma 7603,78  

 

10 4 .Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie na rok 2018 

Systém separácie zložiek komunálnych odpadov v obci Prenčov  – v rámci projektu už bol 

vo februári 2018 zakúpený traktor s vlečkou a štiepkovač, ďalej bude vybudovaný zberný dvor 

a stojisko triedeného odpadu v rómskej osade.  Riadiacim orgánom pre projekt je Ministerstvo 

vnútra SR, dotácia je vo výške 188 401,64 € 

Veselé zvieratká – ihrisko pre najmenších   – žiadosť o dotáciu podaná na Úrad vlády SR 

Cieľom projektu je vybudovanie detského ihriska v blízkosti existujúce pieskoviska, ktoré by 

slúžilo pre potreby verejnosti. Projekt počíta s vybudovaním 60 m2 dopadovej plochy zo 

špeciálnej gumovej dlažby, na ktorej budú osadené 3D pryžové zvieratká.  

Vybudovanie chodníka v cintoríne žiadosť o poskytnutie dotácia bola podaná na Ministerstvo 

financií SR na sumu 10000,- €. Rozpočtovaný náklad 15000,- € 

Lipová álej  a záhony ruží – predmetom projektu je obnova 100 bm záhonov ruží pozdĺž 

chodníka pre chodcov v obci a výsadba áleje 265 bm pozdĺž  novovybudovanej prístupovej 

cesty do katolíckej cintorína stromami lipy.  

Multifunčkné ihrisko – ihrisko bolo vybudované v roku 2007 a používaním sa značne 

opotrebovalo. Predmetom rekonštrukcie je zhutnenie podkladu a výmena umelého trávnika 

vrátane čiar, brankových sietí a ochranných sietí. Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie 

národného športového projektu bola uzatovrená so Slovenským futbalovým zväzom  

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
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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 12.7.2018 

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  


