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1. Úvodné slovo starostu obce
V roku 2018 sme sa snažili zabezpečovať, tak ako po iné roky, chod samosprávy pre
najväčšiu spokojnosť našich občanov. Na obecnom kanáli sa prostredníctvom teletextu a
pravidelného mesačného vysielania približovalo dianie v obci. V našej obci sa stalo
tradíciou organizovanie akcie pre našich prvákov a to „Noc s rozprávkou“. Tak ako
v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2018 sa organizovali kultúrne podujatia Podjavorské
folklórne slávnosti, Deň svätého Huberta, Zaježovská slávnosť.
Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch sme podali niekoľko projektov na čerpanie
prostriedkov z EU a štátneho rozpočtu: Skvalitnenie predprimárneho vzdelávacieho procesu
v obci Pliešovce – rozšírenie kapacity MŠ, ktorý bol schválený a v roku 2018 začala jeho
realizácia, ďalší projekt je „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Pliešovce“ –
zriadenie a vybavenie jazykových, technických, IKT, fyzikálno-biologických učební
a knižníc. Najprv projekt nebol schválený, ale potom sa zvýšila alokácia prostriedkov
a prišlo rozhodnutie o zmene a projekt bol schválený – bude sa realizovať v priebehu roka
2019, Prístavba hasičskej zbrojnice sa realizovala v roku 2018 podobne ako aj vybudovanie
Šatní TJ Tatran VLM Pliešovce.
Z Úradu vlády SR sme dostali dotáciu na vežovú zostavu s dopadovou plochou na detské
ihrisko na ul. Lesníckej. Riešili sa sme aj vybudovanie prístupovej komunikácie „Za mlyn“.
Pokračovalo sa s usporiadaním pozemkového vlastníctva v lokalite č. 1 „Dlhé zeme 2“
formou jednoduchých pozemkových úprav. Došlo aj k rekonštrukcií priestorov Kultúrneho
domu súp.č. 115 (SKD) na stolnotenisovú herňu. Vybudovali sa pálenica a humno vo dvore
Domu remesiel na ul. Hviezdoslavovej 2 a pokračovalo sa výstavbou skladov a garáží
v zadnej časti dvora OcÚ, v realizácií ktorých sa bude pokračovať aj v roku 2019.
Folklórna skupina Rozmarín a Detská ľudová hudba Javorinka reprezentovala obec na
rôznych vystúpeniach. TJ Tatran VLM Pliešovce zabezpečovala športové vyžitie občanov
na futbalovom ihrisku, tenisových kurtoch, na ihrisku s umelou trávou a osvetlením,
volejbalovom ihrisku, v telocvični a cez zimné mesiace na klzisku a lyžiarskom vleku.
Aby sme toto a mnoho ďalších vecí mohli zrealizovať patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa
na tom podieľali.
Tiež sa chcem poďakovať občanom obce, ktorí nás reprezentujú a taktiež občanom, ktorí sa
podieľali a podieľajú na skrášľovaní našej obce, na jej zveľaďovaní a prispievajú
k skrášleniu životného prostredia a dobrému menu obce.

Ing. Štefan Sýkora, starosta
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Pliešovce

Sídlo:

Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce

IČO:

00320170

Štatutárny orgán obce: starosta
Telefón:

045/5562401

Mail:

obec@pliesovce.sk

Webová stránka:

www.pliesovce.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Ing. Štefan Sýkora
Zástupca starostu obce: Ing. Vladimír Macko
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Hlavný kontrolór obce: Ing. Lenka Babinská
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Vladimír Macko, Ján Kyseľ, Štefan Macko, Dušan Cút,
Radoslava Strhárska, Ing. Ján Hanzel, Ing. Miroslav Halaj,
Mária Knošková, Ivan Velkov
V novembri 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy, kde sa zmenilo zloženie
obecného zastupiteľstva nasledovne:
JUDr. Ján Adamovic, Peter Babinský, Ing. Ján Hanzel, Mária Knošková, Mgr. Miroslav
Kseňák, Mgr. Milan Kyseľ, Zuzana Rievajová, Radoslava Strhárska, Ivan Velkov
Komisie:

Obecný úrad:

- finančná a správy obecného majetku,
- výstavby a územného plánovania,
- rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže, športu, služieb, cestovného
ruchu a regionálneho rozvoja,
- poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a poľovníctva,
- ochrany verejného poriadku
- bytová
- zaraďovania
- na ochranu verejného záujmu.
Mgr. Dana Krištofíková – evidencia obyvateľstva, stavebné odd., predaj
majetku obce
Ing. Zuzana Kuštárová – dane a poplatky, matrika
Ing. Slavomíra Homolová – účtovníctvo, odpadové hospodárstvo,
úrad práce
Ing. Ivana Pantiková – správa majetku, účtovníctvo, manažovanie
projektov, personálna agenda, rozpočtovníctvo
Dana Cútová – kultúra, mzdové, pokladňa
Milan Jaďuď – správca budov, koordinátor UoZ na MOS, kurič
Ľubomír Paľov – pracovník na údržbe
Ing. Bibiana Valentíková – administratívna pracovníčka

Rozpočtové organizácie obce: Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce,
štatutárny zástupca: Mgr. Slavomír Matejka, IČO: 37831216.
Obchodné spoločnosti založené obcou:
INFO KANÁL Pliešovce spol. s r.o., Kostolná č. 1, Pliešovce, konateľ Ján Kacian – 100%
účasť obce, vklad obce 6 937,53 EUR, IČO: 36019950
LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, Pliešovce, konateľ Ing. Vladimír Macko – 100%
účasť obce, vklad obce 6 638,78 EUR, IČO: 36716774
OBECNÉ LESY PLIEŠOVCE s.r.o., Zvolenská cesta 53/41, Pliešovce, konateľ Ing. Ján Hanzel
– 100 % účasť obce, vklad obce 6 639,00 EUR, IČO: 36716286
BIOPLIEŠOVCE, s.r.o., Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce – 35 % účasť obce, IČO:
43891691
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov obce.
Zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a sprístupňovanie kultúrnych hodnôt
obyvateľom celého regiónu a jeho návštevníkom.
Obec vykonáva činnosti, ktoré sú ustanovené zákonom:
Obec pri výkone samosprávy najmä
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce; vyhlasuje dobrovoľnú zbierku,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva
súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti
právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné
stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a
materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií,
verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných
zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej
zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie
s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce,
chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti,
na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce;
spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu
rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja
bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb
obyvateľov obce a rozvoja obce,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové
a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
n) zabezpečuje verejný poriadok v obci,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a
dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.
Vízie: Zvýšená kvalita života občanov a podnikateľského prostredia.
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Dobudovanie infraštruktúry.
Vybudovanie priestorov na voľno časové aktivity.
Ciele: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Pliešovce, po ekonomickej, sociálnej,
kultúrnej a environmentálnej stránke. Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre
obyvateľov. Zachovávať kultúrne dedičstvo.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Poloha: Obec Pliešovce sa nachádza na strednom Slovensku v Banskobystrickom kraji v
okrese Zvolen. Vzdialenosť obce od tohto okresného mesta je cca 20 km. Približne v rovnakej
vzdialenosti smerom na juhozápad sa nachádza mesto Krupina. Obec leží v južnej časti
Pliešovskej kotliny, v nadmorskej výške okolo 400 m n.m. Patria k nej roztrúsené lazy Lonec,
Zálužok, Podjavorie, Zaježová, Lažteky, Podhánková, Siele, Uhlisko, Neresnica, Zamlyn a
Zábava. Na východe ju ohraničuje horský hrebeň vyhasnutého vulkánu Javoria (1044 m n.m.),
na západe Štiavnické vrchy, na juhu Krupinská vrchovina a na severe dolina Hrona.
Zemepisné súradnice obce
48° 25´ 27“ N
19° 09´ 21“ E
Susedné obce: Sása, Bzovská Lehôtka, Čekovce, Senohrad, Horný Tisovník, Vígľašská Huta
Kalinka, Senohrad, Lešť (VO),

Celková rozloha obce:
poľnohospodárska pôda
orná pôda
lesná pôda
vodné plochy
ostatné plochy
zastavané plochy

5 636 ha
2 178 ha
821 ha
2 225 ha
19 ha
206 ha
187 ha

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
40,8 na km2
Národnostná štruktúra : najpočetnejšou národnosťou je slovenská národnosť
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: je tu zastúpené evanjelické a katolícke
náboženstvo
počet obyvateľov k 01.01.2018:

2 294
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prisťahovaní
odsťahovaní
narodení
zomrelí
počet obyvateľov k 31.12.2018

32
56
20
29
2 261

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci k 31.12.2018 : RMN 7,1 %
Nezamestnanosť v okrese : RMN 3,56 %
5.4. Symboly obce
Symboly obce, ktoré je obec povinná používať pri výkone samosprávy sú erb obce, vlajka
obce, pečať obce. Tieto symboly môžu tiež používať právnické osoby zriadené alebo založené
obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby, ale len so súhlasom obce.
Obec označuje vlajkou obce a erbom obce budovu, ktorá je sídlom obecného úradu a orgánov
obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
Erb obce :

Symbolom obce je erb obce Pliešovce, v modrom štíte po troch nízkych zelených vŕškoch
kráča zlatý späť hľadiaci jeleň.

Vlajka obce :

Pečať obce :
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Pečiatkou orgánu územnej samosprávy je podľa pečate obce vyhotovené pečiatkovadlo, ktorým
sa zhotovuje farebný obtlačok na listine. Za úradnú pečiatku obce sa považuje len okrúhla
pečiatka. V strede je umiestnený erb obce a po obvode kruhu okolo erbu je uvedený názov
obce tvorený veľkými písmenami.
5.5. História obce
Prehľad histórie v chronologickom poradí do 20.storočia
7.september 1256
Doteraz najstaršia písomná zmienka o obci Pliešovce.
Uhorský kráľ Belo IV. dáva stotníkovi Budislavovi z Pliešoviec zem, za preukázané služby, s
možnosťou túto zem slobodne predať. Originál je napísaný na pergamene a je uložený v
Okresnom archíve na Ostrej Lúke.
(Doslovný preklad)
Belo IV. Uhorský kráľ 1256 sept.7
Belo z božej milosti kráľ uhorský, dalmácky, chorvátsky, ramský, srbský, haličský,
vladimírsky a kumánsky všetkým v Krista veriacim tak prítomným ako i budúcim pozdravenia
v spasiteľovi všetkých. Aby to, čo bolo kráľovskou vznešenosťou udelené svojim poddaným
malo trvalú platnosť, nech je upevnené svedectvo listiny, aby sa to v priebehu času nemohlo
zrušiť ako neplatné.
Preto týmto chceme všetkým oznámiť, že sme sa rozhodli odmeniť stotníka Budislava, strážcu
nášho zvolenského lesa z Pliešoviec, ktorý nám v zápale svojej vernosti preukázal mnohé
cenné služby, takým spôsobom, že mu darujeme zem medzi dvomi potokmi Lampna ležiacu.
So všetkými jej úžitkami a náležitosťami. Túto zem dávame do trvalej a neodvolateľnej držby
nielen jemu, ale aj jeho dedičom a potomkom. A vzhľadom na veľké zásluhy tohto Budislava
udeľujeme mu takú slobodu, že ak zostane bez potomkov, má možnosť, či už za svojho života
alebo testamentárne, slobodne odkázať túto zem svojim bratom pokrvným príbuzným, alebo ju
darovať za spásu svojej duše. Na pamiatku a večnú stálosť sme opatrili túto listinu našou
dvojstrannou pečaťou. Dané rukou nášho milého a verného magistra Smaragda,
stoličnobelehradského prepošta a nášho vicekancelára. Roku Pána 1256, 7. deň pred idami
septembrovými, roku nášho panovania dvadsiateho druhého.
r. 1419 - Kráľ Žigmund Luxemburský vydal výsadnú listinu s privilégiami pre obec Pliešovce.
Písaná je v latinčine.
r. 1425 - V mestečku existuje lom, v ktorom sa láme vápenec a vyrába sa tu vápno. Prvá
vápenka pod názvom Kalkofen
r. 1523 - Kráľ Ľudovít II. potvrdzuje privilégia a mestské výsady mestečku Pliešovce a
dedinám Dobrá Niva, Babiná a Sása.
9.november 1565- Kráľ Maximilián II. nariaďuje všetkým krajinským hodnostárom a
vyberačom mýt, aby rešpektovali staré výsady pliešovských mešťanov, podľa ktorých sú
oslobodení od platenia mýta v celej krajine.
Zakazuje tiež zadržiavať ich tovary a predvolávať ich k cudzím súdom.
(Originál je napísaný na pergamene, je trochu poškodený a je uložený v Okresnom archíve na
Ostrej Lúke.)
r. 1578 - Obec vyrabovaná a vypálená Turkami.
r. 1599 - Obec druhýkrát vyrabovaná a vypálená Turkami.
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r. 1686 - I. poratná kniha (Súpis majetkov).
r. 1734 - Obec žiada cisára Karola IV. o vydanie listiny s privilégiami, ako dôkaz pre
Zvolenské panstvo.
r. 1737 - Ďalší súdny spor s Esterházyovcami ohľadne privilégií mestečka Pliešovce.
r. 1747 - Obnova listín, no právo meča už obec nedostala.
10.októbra 1784 - Evanjelicky kostol bol postavený.
r. 1792 - Oznámenie Zvolenskej stolici a Dobronivskému panstvu o právach a privilégiách
mestečka Pliešovce.
Kultúrne pamiatky
Dominantou obce je kostol. Projekt kostola vytvoril významný architekt Milan Michal
Harminc. Pri jeho tvorbe bol ovplyvnený kubizmom, čo sa prejavilo vo formovaní priečelia s
vertikálou štíhlej veže s ochodzou. Samotný priestor sformoval do oválnej centrály bez jedinej
podpery, osvetlenej vysokými oknami a s amfiteátrovo usporiadanými lavicami. Kostol má
výšku veže 48 m, na ktorej je v ohni pozlátený kríž, dĺžku 18 m, šírku 23 m, vnútorná výška je
15 m. Tri nové zvony s menami Viera, Láska, Nádej darovala obec a jeden bol preložený zo
starého kostola. Postavený bol v roku 1926 – 1927.
5.6 Významné osobnosti obce
Benjamín Pravoslav Červenák, spisovateľ, učiteľ
Ondrej Červenák, hospodársky pracovník, osvetový pracovník
Ján Solovič, dramatik
Milan Lasica, humorista, dramatik, spisovateľ, textár, režisér, herec

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Prenesený výkon štátnej správy na úseku:
 stavebného poriadku,
 školstva,
 vodnej správy,
 ochrany prírody a krajiny.
Originálnych právomocí samosprávy na úseku:
 opatrovateľskej služby a sociálnej starostlivosti,
 školstva.
Zabezpečuje pre obec Spoločný obecný úrad, ktorý má sídlo Mesto Zvolen, Námestie
Slobody 22, Zvolen
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola s materskou školou. Základná škola pre ročníky 1. – 9. je na ul.
Školská, ktorú navštevujú žiaci z Pliešoviec, Sásy, Bzovskej Lehôtky a Lešti.
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Priemerný počet 220 žiakov. Materská škola je v budove na ul. Štúrova, ktorú
navštevujú deti od 3 do 6 rokov. Priemerný počet detí 57.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Ambulancia pre dospelých a dorast,
- Ambulancia pre deti a dorast
- Zubná ambulancia
- Gynekologická ambulancia
V obci je aj lekáreň. V roku 2018 obec podávala projekt s cieľom vybudovania „Centra
integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce“. Projekt sa podával na Ministerstvo
zdravotníctva a zatiaľ nie je vyhodnotený.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby pre občanov zabezpečujú domovy sociálnych služieb v blízkych mestách
Krupina, Zvolen.
6.4. Kultúra
Obec má: - veľký kultúrny dom – Spoločenský dom Družba, v ktorom sa organizujú rôzne
kultúrne podujatia, stretnutia, škola tu organizuje svoje akcie ( kultúrne predstavenia,
školské podujatia, školiace akcie...).
-obecnú knižnicu – knižničný fond sa dopĺňa pravidelne, občania si vypožičiavajú knihy
rôzneho žánru a v prostredí knižnice si môžu prečítať aktuálne časopisy. Je tu možnosť
využitia počítačov a pripojenia sa na internet.
Záujemcovia o zachovanie ľudovej kultúry, tradícii sa združujú vo Folklórnej skupine
Rozmarín a v Detskej ľudovej hudbe Javorinka.

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
PD Pliešovce
Slovenská pošta, a.s.
Obchody, reštaurácia, pohostinstvá
LOM a SLUŽBY s.r.o.
Obecné lesy Pliešovce s.r.o.
INFO KANÁL spol. s r.o.
VLM š.p. Pliešovce
Polyplast v.d.
Stavebniny DUMA s.r.o.
a malí živnostníci, poskytovatelia rôznych služieb (kaderníctvo, stolárstvo, oprava
motorových vozidiel, pneuservis, pohrebníctvo, oprava chladiarenských zariadení,...)
Najvýznamnejší priemysel v obci :
-
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-

LOM a SLUŽBY s.r.o. – výroba štrku z prírodného kameňa

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

PD Pliešovce

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce na rok 2018. Obec
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 po úpravách vrátane rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou
školou na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, schodok
v kapitálovom rozpočte bol vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce a rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Pliešovce bol schválený obecným
zastupiteľstvom uznesením č. 22/2017-OZ zo dňa 13.12.2017.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 26.2.2018 uznesením č.23/2018-OZ
- druhá zmena schválená dňa 23.4.2018 uznesením č. 25/2018-OZ
- tretia zmena schválená dňa 25.6.2018 uznesením č. 27/2018-OZ
- štvrtá zmena schválená dňa 30.7.2018 uznesením č. 28/2018-OZ
- piata zmena zobratá na vedomie dňa 3.9.2018 uznesením č. 29/2018-OZ, schválená
rozhodnutím starostu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom
- šiesta zmena schválená dňa 3.9.2018 uznesením č. 29/2018-OZ
- siedma zmena schválená dňa 29.10.2018 uznesením č. 30/2018-OZ
- ôsma zmena schválená dňa 13.12.2018 uznesením č. 2/2018-OZ
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

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

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

Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 465 954

2 145 008,02

1 729 171,45

81

1 286 484
0
163 970
15 500

1 530 500,40
230 766,312 321,01
71 420,61

1 578 074,44
74 296,39
5 380,01
71 420,61

103 %
32 %
2%
100 %

1 465 954

2 075 008,02

1 699 863,65

82 %

553 861
180 500
32 500
699 093

624 777,40
602 900,00
34 600,00
812 730,62

524 603,46
339 196,29
34 507,81
801 556,09

84 %
56 %
127 %
99 %

0

70 000,00

29 307,80
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 (v EUR)
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku (prenesené kompetencie školstvo)
Vylúčenie z prebytku (prebytok školského stravovania)
Vylúčenie z prebytku (preplatok zo zdravotného poistenia)
Vylúčenie z prebytku (zábezpeky za VO zberný dvor)
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

1 649 495,05
1 578 074,44
71 420,61
1 326 159,55
524 603,46
801 556,09
323 335,50
74 296,39
74 296,39
0,00
339 196,29
339 196,29
0,00
- 264 899,90
58 435,60
3 740,52
54 695,08
5 380,01
34 507,81
-29 127,80
1 729 171,45
1 699 863,65
29 307,80
3 740,52
7 434,01
37,84
1 800
16 295,43

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 58 435,60 EUR zistený podľa ustanovenia §
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o
nevyčerpané prostriedky zo ŠR na dopravné a prenesené kompetencie, podľa osobitných
predpisov v sume 3 740,52 EUR, nevyčerpané prostriedky od rodičov za stravovanie detí, ktoré
boli prevedené zo stravovacieho účtu školy v sume 7 434,01 EUR a preplatok zo zdravotného
poistenia, ktorý bude vyplatený v roku 2019 v sume 37,84 € a o zábezpeky z VO za projekt
„Pliešovce, zberný dvor“ v sume 1 800,- € a znížený o schodok finančných operácii v sume
29 127,80 EUR navrhujeme použiť na:
tvorbu rezervného fondu
16 295,43 EUR
Schodok finančných operácií vznikol z príjmových finančných operácii z preneseného výkonu
štátu v čiastke 3 580,01 EUR z roku 2017 (zapojené do rozpočtu v roku 2018) a z príjmových
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finančných operácií z finančnej zábezpeky za VO pre projekt „Pliešovce, zberný dvor“ vo
výške 1 800,- EUR a znížený o splátky istín ŠFRB vo výške 34 507,81 EUR (výdavkové
finančné operácie - splátky úverov ŠFRB )
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a
b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 740,52 EUR, a to na:
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 3 504,01 EUR, prenesený výkon v oblasti školstva
- dopravné v sume 236,51 EUR, nevyčerpané prostriedky od rodičov za stravovanie detí, ktoré
boli prevedené zo stravovacieho účtu školy v sume 7 434,01 a preplatok zo zdravotného
poistenia, ktorý sa vyplatí v roku 2019 v sume 37,84 € a zábezpeky z VO pre projekt
„Pliešovce, zberný dvor“ v sume 1 800,- €
Tieto prostriedky je možné použiť do konca marca 2019.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
16 295,43 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 729 171,45

Rozpočet na
rok 2019
1 807 153

Rozpočet
na rok 2020
1 534 834

Rozpočet
na rok 2021
1 559 908

1 578 074,44
74 296,39
5 380,01
71 420,61

1 497 675
170 429
124 249
14 800

1 519 334
0
0
15 500

1 544 408
0
0
15 500

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 699 863,65

Rozpočet na
rok 2019
1 807 153

Rozpočet
na rok 2020
1 534 834

Rozpočet
na rok 2021
1 559 908

524 603,46
339 196,29

651 478
270 600

640 312
0

640 531
0

34 507,81
801 556,09

32 500
852 575

32 500
862 022

32 550
886 827

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

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

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2017 k 31.12.2018
7 597 287
7 628 207
6 638 284

6 665 165

Predpoklad
na rok 2019
7 634 063
6 668 963
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z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

2 492

2 492

2 492

6 200 323

6 227 204

6 231 002

Dlhodobý finančný majetok

435 469

435 469

435 469

Obežný majetok spolu

954 428

956 910

958 900

0

0

0

96 192

84 321

78 500

8 034

7 165

6 650

39 665

32 018

33 000

810 537

833 406

840 750

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

4 575

6 132

6 200

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2017 k 31.12.2018
7 597 287
7 628 207

Predpoklad
na rok 2019
7 634 063

Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
2490Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

5 377 836

5 490 195

5 570 000

9 790

9 790

9 790

0

0

0

5 368 046

5 480 405

5 560 210

813 028

800 601

756 670

Rezervy

1 781

1 809

1 770

Zúčtovanie medzi subjektami VS

3 580

3 740

3 200

748 653

710 148

680 250

59 014

84 904

71 450

0

0

0

1 406 423

1 337 411

1 307 393

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017

21 558

Zostatok
k 31.12 2018

23 709
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Pohľadávky po lehote splatnosti

69 830

63 111

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

807 667,16

795 051,25

Záväzky po lehote splatnosti

-

-

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
Rok 2019

1 222 556,81

1 185 477,22

1 208 553,00

1 281 550

50 – Spotrebované nákupy

141 297,56

89 732,48

126 708,00

132 000,00

51 – Služby

163 708,52

160 125,92

163 818,00

165 000,00

52 – Osobné náklady

180 142,36

188 237,43

190 517,00

202 500,00

659,91

4 880,62

880,00

700,00

42 364,48

12 706,22

31 375,00

15 000,00

349 591,92

339 983,04

350 088,00

355 500,00

30 012,62

30 399,29

32 804,00

35 500,00

0

0

0

0

314 397,13

359 034,17

312 000,00

375 000,00

382,31

378,05

363,00

350,00

1 188 296,86

1 297 836,44

1 209 629,00

1 284 250

17 415,43

8 127,03

17 924,00

10 500,00

798 443,45

898 263,01

810 000,00

905 500,00

174 745,64

155 166,66

180 000,00

142 000,00

7 971,69

7 238,55

500,00

6 000,00

189,14

221,83

205,00

250,00

Názov
Náklady

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

Predpoklad
Rok 2020

0
0
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67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

0

0

0

189 531,51

228 819,36

201 000,00

220 000,00

- 34 259,95

112 359,22

1 076,00

2 700,00

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ zisk v sume 112 359,22 € bude zaúčtovaný na účet
428 –Nevysporiadaný výsledok minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: náklady v roku 2018 s porovnaním na rok 2017 boli o 146 tis. EUR nižšie. Celková
výška nákladov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 1 185 477,22 €, čo predstavuje pokles
nákladov oproti roku 2017, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške 1 222 556,81
€. Pokles nákladov bol spôsobený hlavne znížením nákladov na spotrebu materiálu, nakoľko
v roku 2017 sa kupovali kompostéry do domácností, kupoval sa nábytok do zrekonštruovanej
budovy OcÚ, materiál na opravu budovy bývalého MNV v Zaježovej, čo boli jednorazové
výdavky, ktoré sa v roku 2018 nezopakovali.
Naproti tomu boli vyššie náklady na dotácie pre školstvo v oblasti originálnych
kompetencií obce, ale aj vyššie výnosy hlavne z podielových daní. Rok 2018 sa dosť
prostriedkov aj preinvestovalo, čo spôsobilo, že do nákladov sa investície dostanú len postupne
po rokoch vo výške odpisov.
10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Rôzni
poskytovatelia
Dobrovoľná
požiarna ochrana
Dotácia
od
Nadácie
SPP,
Bratislava
BBSK
MŠVVaŠ
SR
prostredníctvom
OÚ B.B. odbor
školstva
-„-„-„-

-„-

Účelové určenie grantov
a transferov

Suma prijatých prostriedkov
v EUR

Dary a transfery na podujatie Deň sv.
Huberta
Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor

2 600,00

Dotácia na
v pohybe“

podujatie

„Pliešovce

3 000,00
900,00

Dotácia – Spolu a svorne
Prenesený výkon štátnej správy –
školstvo

1 940,00
442 991,00

Nenormatívne finančné prostriedky –
asistenti učiteľov
Nenormatívne finančné prostriedky –
vzdelávacie poukazy
Nenormatívne finančné prostriedky –
vzdelávanie žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
Nenormatívne finančné prostriedky –

30 240,00
3 424,00
1 250,00

2 981,00
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pre 5-ročné deti MŠ
Nenormatívne finančné prostriedky –
dopravné
-„Príspevok na učebnice
-„Príspevok na školu v prírode
-„Príspevok na odchodné
MV
SR Prenesený výkon štátnej správy na
prostredníctvom úseku matrík
OÚ Zvolen
MV
SR Prenesený výkon štátnej správy na
prostredníctvom úseku hlásenia pobytu občanov
OÚ Zvolen
a registra obyvateľov SR
MV SR
Prenesený výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie
MV
SR Prenesený výkon štátnej správy na
prostredníctvom úseku hlásenia pobytu občanov
OÚ Zvolen
a register adries
MDVaRR SR
Prenesený výkon štátnej správy na
vykonávanie pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu na úseku dopravy
MDVaRR SR
Prenesený výkon štátnej správy na
úseku stavebného poriadku
MV SR – OÚ Voľby do VÚC
Zvolen
ÚPSVaR SR
Chránená dielňa
ÚPSVaR SR
Strava pre deti z rodín v HN
ÚPSVaR SR
Školské potreby pre deti z rodín v HN
ÚPSVaR SR
Program Reštart
Ministerstvo ŽP Posledná platba projektu „Zníženie
SR
energetickej náročnosti budovy OcÚ
prostredníctvom Pliešovce“
SIEA Bratislava
Združenie obcí Dotácia na Mikuláša
Mikroregión
Pliešovská
kotlina
Okresný
úrad Dotácia na vojnové hroby
Banská Bystrica
MV SR - OÚ Refundácia odmien skladníkov CO
Zvolen
Implementačná
Dotácia na opatrovateľskú službu
agentúra
-„-

4 634,00
103,00
3 400,00
1 001,00
3 243,18

778,14

225,07
462,80

101,87

2 617,38
2 173,06
2 448,70
1 378,00
332,00
96,61
2 102,58

229,40

110,36
297,97
3 750,66

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.108/2015
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a VZN č. 98:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Telovýchovný jednota Podpora športových činností
TATRAN VLM

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR
15 000,00
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FSk Rozmarín

Podpora kultúrnej činnosti

Rímskokatolícka cirkev Dotácia na výmenu okien nad oltárom v
farnosť Sása
kostole
Kynologický
klub Dotácia na bonitáciu plemena „Nemecký
Pliešovce
ovčiak“

2 300,00

2 000,00
100,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
- Vybudovanie Prístavby hasičskej zbrojnice v zadnej časti Kultúrneho domu č. 115
(Starý kultúrny dom - SKD)
- Vybudovanie pálenice a humna v zadnej časti budovy OcÚ Pliešovce
- Vybudovanie Šatní TJ Pliešovce v športovom areáli
- Oplotenie ihriska a vybudovanie prístupového chodníka v športovom areáli
- Samostatné vykurovanie telocvične ZŠ Pliešovce
- Prístupová komunikácia Za Mlyn
- Vežová zostava na detské ihrisko
- Podanie projektu na vybudovanie „CIZS v obci Pliešovce“ (Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce)
- Rozšírenie kapacity MŠ v Pliešovciach – prestavba podkrovia MŠ Pliešovce
- Rekonštrukcia prízemia budovy Kultúrneho domu č. 115 (SKD) na stolnotenisovú
herňu
- Výmena okien a vchodových dverí v SD Družba
- Výmena dlažby pred vstupom do Domu smútku
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Pliešovce - Splašková kanalizácia – stoky „A2“, „A2-4“ II. etapa
Zberný dvor rekonštrukcia a vybavenie
Dodatok č.1 k ÚPD
Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských
knižníc, odborných učební rôzneho charakteru v základných školách
Vybudovanie Rozhľadne Hálik
Rekonštrukcia autobusového nástupišťa
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v SD Družba

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia,
za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Investícia obce do oblasti vedy a výskumu
Obec neuvažuje investovať v oblasti vedy a výskumu
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10.7. Organizačná zložka obce v zahraničí – obec nemá organizačnú zložku v zahraničí.
10.8. Dopad obce na životné prostredie
Obec Pliešovce má kladný dopad na životné prostredie, nakoľko separuje komunálny odpad,
vykonáva dohľad nad výrubom stromov a dohliada na ochranu ovzdušia.
10.9. Priamy dopad obce na zamestnanosť
Obec nemá priamy dopad na nezamestnanosť, avšak zamestnáva dlhodobo nezamestnaných
občanov v zmysle Dohody uzatvorenej podľa § 12 zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a tiež zamestnáva jednu pracovníčku v chránenom pracovisku v rámci Národného
projektu na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 3.
10.10. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec žiadne riziká neeviduje.
V Pliešovciach dňa

Vypracoval: Ing. Ivana Pántiková

Schválil: Ing. Štefan Sýkora
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