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1. Úvodné slovo starostu obce
V roku 2015 sme sa snažili zabezpečovať chod samosprávy tak ako po iné roky pre
najväčšiu spokojnosť našich občanov. Na obecnom kanáli sa prostredníctvom teletextu a
pravidelného mesačného vysielania približovalo dianie v obci. V obci sa organizovali
každoročne kultúrne podujatia Podjavorské folklórne slávnostiĽ Deň svätého HubertaĽ
Zaježovské slávnostiĽ miestne oslavy. Folklórna skupina Rozmarín a Detská udová hudba
Javorinka reprezentovala obec na rôznych vystúpeniach. TJ Tatran VLM Pliešovce
zabezpečoval športové vyžitie občanov na futbalovom ihriskuĽ tenisových kurtochĽ na
ihrisku s umelou trávou a osvetlenímĽ volejbalovom ihriskuĽ v telocvični a cez zimné
mesiace
na
klzisku
a lyžiarskom
vleku.
Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch sme podali nieko ko projektov na čerpanie
prostriedkov z EU a štátneho rozpočtu – Dom remesiel, Pliešovce Splašková kanalizácia
stoky A2, A2-4Ľ Vybavenie zberného dvoraĽ Zníženie energetickej náročnosti budovy
Obecného úradu PliešovceĽ Kino Pliešovce. Z podaných žiadosti sme boli úspešný
v projekte Pliešovce Splašková kanalizácia stoky A2Ľ A2-4Ľ kde sme pokračovali
v budovaní kanalizácie od OcÚ po križovatku ulíc Družstevná a Jilemnického. V alších
projektoch sme úspešný neboli. V Spoločenskom dome Družba sme zrekonštruovali
sociálne zariadenia na hornom poschodí. Bola zrekonštruovaná hasičská zbrojnicaĽ kde sú
priestory pre hasičskú technikuĽ priestory pre dobrovo ných hasičov. Do týchto priestorov
sme získali hasičské motorové vozidloĽ ktoré nám bolo darované MV SR.
Pred budovou ZŠ na ul. Školská sme vybudovali prechod pre chodcov prekrytím
existujúceho rigola.
Zmeny nastali aj v hlásení miestneho rozhlasu. Stará rozhlasová ústredňa bola vymenená za
nové rozhlasové zariadenieĽ kde je možné hlásenie naplánovaťĽ hlásenie si občania môžu
vypočuť aj na našej internetovej stránke a tiež pracovníčky odosielajú občanomĽ ktorí o to
požiadali krátke správy cez SMS.
Aby sme toto a mnoho alších vecí mohli zrealizovať patrí po akovanie všetkýmĽ ktorí sa
na tom podie ali.
Tiež sa chcem po akovať občanom obceĽ ktorí nás reprezentujú a občanomĽ ktorí sa
podie ali a podie ajú na skráš ovaní našej obceĽ na jej zve a ovaní a prispievajú
k skrášleniu životného prostredia a dobrému menu obce.

Ing. Štefan SýkoraĽ starosta
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Pliešovce

Sídlo:

Hviezdoslavova 1Ľ 962 63 Pliešovce

IČO:

00320170

Štatutárny orgán obce: starosta
Telefón:

045/5562401

Mail:

obec@pliesovce.sk

Webová stránka:

www.pliesovce.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Ing. Štefan Sýkora

Zástupca starostu obce: Ing. Vladimír Macko
Hlavný kontrolór obce: Ing. Zuzana Šúrová
Obecné zastupite stvo: Ing. Vladimír MackoĽ Ján Kyse Ľ Štefan MackoĽ Dušan CútĽ
Radoslava StrhárskaĽ Ing. Ján HanzelĽ Ing. Miroslav HalajĽ
Mária KnoškováĽ Ivan Velkov
Komisie:

- finančná a správy obecného majetkuĽ
- výstavby a územného plánovaniaĽ
- rozvoja vzdelávaniaĽ kultúryĽ mládežeĽ športuĽ služiebĽ cestovného
ruchu a regionálneho rozvojaĽ
- po nohospodárstvaĽ lesného a vodného hospodárstva a po ovníctvaĽ
- ochrany verejného poriadku
- bytová
- zara ovacia.

Obecný úrad:

Mgr. Dana Krištofíková – evidencia obyvate stvaĽ stavebné odd.
Ing. Zuzana Kuštárová – dane a poplatky, matrika
Zuzana Rievajová – účtovníctvoĽ rozpočtovníctvoĽ personálna agendaĽ
odpady
Ing. Ivana Pantiková – správa majetkuĽ účtovníctvoĽ manažovanie
projektov,
Dana Cútová – kultúraĽ mzdovéĽ pokladňa
Milan Ja u – správca budovĽ koordinátor UoZ na MOSĽ kurič
ubomír Pa ov – pracovník na údržbe

Rozpočtové organizácie obce: Základná škola s materskou školouĽ Školská 27/14Ľ PliešovceĽ
štatutárny zástupca: Mgr. Slavomír MatejkaĽ IČO: 37831216.
Obchodné spoločnosti založené obcou:
INFO KANÁL Pliešovce spol. s r.o.Ľ Kostolná č. 1Ľ PliešovceĽ konate Ján Kacian – 100%
účasť obce, vklad obce 6 937Ľ53 EURĽ IČO: 36019950
LOM a SLUŽBY s.r.o.Ľ Zvolenská cesta 52/41, PliešovceĽ konate Ing. Vladimír Macko – 100%
účasť obce, vklad obce 6 638Ľ78 EURĽ IČO: 36716774
OBECNÉ LESY PLIEŠOVCE s.r.o.Ľ Zvolenská cesta 53/41Ľ PliešovceĽ konate Ing. Ján Hanzel
– 100 % účasť obce, vklad obce 6 639,00 EUR, IČO: 36716286
BIOPLIEŠOVCE, s.r.o., Hviezdoslavova 1Ľ 962 63 Pliešovce – 35 % účasť obceĽ IČO:
43891691

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie: Starostlivosť o rozvoj obce a obyvate ov. Zabezpečovanie kvalitných služieb
obyvate om obceĽ podnikate om a návštevníkom obce.
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Vízie: Zvýšená kvalita života občanov a podnikate ského prostredia.
Dobudovanie infraštruktúry.
Vybudovanie priestorov na vo no časové aktivity.
Ciele: Zabezpečiť trvalo udržate ný rozvoj obce PliešovceĽ po ekonomickejĽ sociálnejĽ
kultúrnej a environmentálnej stránke. Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre
obyvate ov. Zachovávať kultúrne dedičstvo.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobouĽ 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 obyvate ov.
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 kotlinyĽ v nadmorskej výške okolo 400 m n.m. Patria k nej roztrúsené lazy LonecĽ
ZálužokĽ PodjavorieĽ ZaježováĽ LážtekyĽ PodhánkováĽ SieleĽ UhliskoĽ NeresnicaĽ Zamlyn a
Zábava. Na východe ju ohraničuje horský hrebeň vyhasnutého vulkánu Javoria (1044 m n.m.)Ľ
na západe Štiavnické vrchyĽ na juhu Krupinská vrchovina a na severe dolina Hrona.
Zemepisné súradnice obce
48° 25´ 27“ N
19° 09´ 21“ E
Susedné obce: SásaĽ Bzovská LehôtkaĽ Víglašská Huta KalinkaĽ SenohradĽ Lešť.
Celková rozloha obce:
po nohospodárska pôda
orná pôda
lesná pôda
vodné plochy
ostatné plochy

5 611 ha
2 547 ha
829 ha
2 123 ha
21 ha
91 ha

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvate ov :
39,44 na km2
Národnostná štruktúra : najpočetnejšou národnosťou je slovenská národnosť
Štruktúra obyvate stva pod a náboženského významu : je tu zastúpené evanjelické a katolícke
náboženstvo
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Vývoj počtu obyvate ov :
počet obyvate ov k 01.01.2015:
prisťahovaní
odsťahovaní
narodení
zomrelí
počet obyvate ov k 31.12.2015

2 206
57
42
13
21
2 213

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci k 31.12.2015 : 13,67 %
Nezamestnanosť v okrese : 11,10 %
5.4. Symboly obce
Erb obce :

Symbol obce Pliešovce je erb (znak) obce PliešovceĽ ktorý je tvorený modrým štítom a na
zelenej pažiti je jeleň. Erb obce Pliešovce sa môže používať v rokovacích miestnostiach
orgánov obceĽ na budove OCÚ a na úradných pečiatkach obce Pliešovce.
Používanie erbu inými subjektmi môže povoliť len starosta obce na základe písomnej žiadosti.
Vlajka obce :

Pečať obce :
5.5. História obce
Preh ad histórie v chronologickom poradí do 20.storočia
7.september 1256
Doteraz najstaršia písomná zmienka o obci Pliešovce.
Uhorský krá Belo IV. dáva stotníkovi Budislavovi z Pliešoviec zemĽ za preukázané službyĽ s
možnosťou túto zem slobodne predať. Originál je napísaný na pergamene a je uložený v
Okresnom archíve na Ostrej Lúke.
(Doslovný preklad)
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Belo IV. Uhorský krá 1256 sept.7
Belo z božej milosti krá uhorskýĽ dalmáckyĽ chorvátskyĽ ramskýĽ srbskýĽ haličskýĽ
vladimírsky a kumánsky všetkým v Krista veriacim tak prítomným ako i budúcim pozdravenia
v spasite ovi všetkých. Aby toĽ čo bolo krá ovskou vznešenosťou udelené svojim poddaným
malo trvalú platnosťĽ nech je upevnené svedectvo listinyĽ aby sa to v priebehu času nemohlo
zrušiť ako neplatné.
Preto týmto chceme všetkým oznámiťĽ že sme sa rozhodli odmeniť stotníka BudislavaĽ strážcu
nášho zvolenského lesa z PliešoviecĽ ktorý nám v zápale svojej vernosti preukázal mnohé
cenné službyĽ takým spôsobomĽ že mu darujeme zem medzi dvomi potokmi Lampna ležiacu.
So všetkými jej úžitkami a náležitosťami. Túto zem dávame do trvalej a neodvolate nej držby
nielen jemuĽ ale aj jeho dedičom a potomkom. A vzh adom na ve ké zásluhy tohto Budislava
ude ujeme mu takú sloboduĽ že ak zostane bez potomkovĽ má možnosťĽ či už za svojho života
alebo testamentárneĽ slobodne odkázať túto zem svojim bratom pokrvným príbuznýmĽ 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 SmaragdaĽ
stoličnobelehradského prepošta a nášho vicekancelára. Roku Pána 1256Ľ 7. deň pred idami
septembrovýmiĽ roku nášho panovania dvadsiateho druhého.
r. 1419 - Krá Žigmund Luxemburský vydal výsadnú listinu s privilégiami pre obec Pliešovce.
Písaná je v latinčine.
r. 1425 - V mestečku existuje lomĽ v ktorom sa láme vápenec a vyrába sa tu vápno. Prvá
vápenka pod názvom Kalkofen
r. 1523 - Krá
udovít II. potvrdzuje privilégia a mestské výsady mestečku Pliešovce a
dedinám Dobrá NivaĽ Babiná a Sása.
9.november 1565- Krá Maximilián II. naria uje všetkým krajinským hodnostárom a
vyberačom mýtĽ aby rešpektovali staré výsady pliešovských mešťanovĽ pod a ktorých sú
oslobodení od platenia mýta v celej krajine.
Zakazuje tiež zadržiavať ich tovary a predvolávať ich k cudzím súdom.
(Originál je napísaný na pergameneĽ 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.
r. 1686 - I. poratná kniha (Súpis majetkov).
r. 1734 - Obec žiada cisára Karola IV. o vydanie listiny s privilégiamiĽ ako dôkaz pre
Zvolenské panstvo.
r. 1737 - alší súdny spor s Esterházyovcami oh adne privilégií mestečka Pliešovce.
r. 1747 - Obnova listínĽ 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.
5.6. Kultúrne pamiatky
Dominantou obce je kostol. Projekt kostola vytvoril významný architekt Milan Michal
Harminc. Pri jeho tvorbe bol ovplyvnený kubizmomĽ čo sa prejavilo vo formovaní priečelia s
vertikálou štíhlej veže s ochodzou. Samotný priestor sformoval do oválnej centrály bez jedinej
podperyĽ osvetlenej vysokými oknami a s amfiteátrovo usporiadanými lavicami. Kostol má
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výšku veže 48 mĽ na ktorej je v ohni pozlátený krížĽ dĺžku 18 mĽ šírku 23 mĽ vnútorná výška je
15 m. Tri nové zvony s menami VieraĽ LáskaĽ Nádej darovala obec a jeden bol preložený zo
starého kostola. Postavený bol v roku 1926 – 1927.
5.7. Významné osobnosti obce :
Benjamín Pravoslav Červenák - spisovate Ľ učite
Ondrej ČervenákĽ hospodársky pracovník - osvetový pracovník
Ján Solovič - dramatik
Milan Lasica - humoristaĽ dramatikĽ spisovate Ľ textárĽ režisérĽ herec

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
Prenesený výkon štátnej správy na úseku:
stavebného poriadkuĽ
školstvaĽ
vodnej správyĽ
ochrany prírody a krajiny.
Originálnych právomocí samosprávy na úseku:
opatrovate skej služby a sociálnej starostlivostiĽ
školstva.
Zabezpečuje pre obec Spoločný obecný úradĽ ktorý má sídlo Mesto ZvolenĽ 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.
ŠkolskáĽ ktorú navštevujú žiaci z PliešoviecĽ SásyĽ Bzovskej Lehôtky a Lešti.
Priemerný počet 224 žiakov.
- Materská škola je v budove na ul. ŠtúrovaĽ ktorú navštevujú deti od 3 do 6 rokov.
Priemerný počet detí 54.
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.
Občania na odborné vyšetrenia dochádzajú do ZvolenaĽ Krupiny.
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6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec prostredníctvom UoZ zabezpečovala v roku 2015 donášku obedov (pod a
požiadaviek) prestárlym občanom našej obce.
Sociálne služby pre občanov zabezpečujú domovy sociálnych služieb v blízkych mestách
Krupina, Zvolen.
6.4. Kultúra
Obec má: - ve ký kultúrny dom – Spoločenský dom DružbaĽ v ktorom sa organizujú rôzne
kultúrne podujatiaĽ stretnutiaĽ škola tu organizuje svoje akcie (HEUREKAĽ divadelné
predstavenia, školské podujatiaĽ...).
-obecnú knižnicu – knižničný fond sa dopĺňa pravidelneĽ 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 udovej kultúryĽ tradícii sa združujú vo Folklórnej skupine
Rozmarín a v Detskej udovej hudbe Javorinka.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
PD Pliešovce
Slovenská poštaĽ a.s.
Miestne obchodyĽ reštauráciaĽ 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 živnostníciĽ poskytovatelia rôznych služieb (kaderníctvoĽ stolárstvoĽ oprava
motorových vozidielĽ pneuservisĽ pohrebníctvoĽ oprava chladiarenských zariadeníĽ...
Najvýznamnejší priemysel v obci :

-

-

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

Najvýznamnejšia po nohospodárska výroba v obci :
-

PD Pliešovce.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 zostavila rozpočet pod a 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 vrátane rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou na rok
2015 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo pod a schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupite stvom dňa 15.12.2014 uznesením č. 1/2014OZ
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 23.2.2015 uznesením č. 2/2015 - OZ
druhá zmena schválená dňa 27.4.2015 uznesením č. 3/2015 - OZ
tretia zmena schválená dňa 29.6.2015 uznesením č. 4/2015 - OZ
štvrtá zmena schválená dňa 2.9.2015 uznesením č. 5/2015 - OZ
piata zmena schválená dňa 26.10.2015 uznesením č. 6/2015 - OZ
šiesta zmena schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. 7/2015 - OZ

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 118 180

1 423 926,44

1 371 379,46

97

1 036 912
0
69 268
12 000

1 200 162,54
91 000,00
116 889,39
15 874,51

1 261 063,56
91 000,00
3 441,39
15 574,51

100
100
10
100

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

1 118 180

1 403 592,44

1 269 261,87

92

157 602
55 000
30 579
574 999

509 105,54
210 890,00
31 795,00
651 801,90

413 567,37
176 947,29
31 457,79
647 289,42

84
59
100
99

0

20 334,00

102 117,59

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 (v EUR)
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2015

1 276 938,07

z toho : bežné príjmy obce

1 261 063,56

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

15 874,51

1 060 856,79

z toho : bežné výdavky obce

413 567,37

bežné výdavky RO

647 289,42

Bežný rozpočet

216 081,28
91 000,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

91 000,00

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

176 947,29

z toho : kapitálové výdavky obce

176 947,29

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

0

-

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

3 441,39

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

85 947,29
130 133,99
4 512,48
125 621,51
31 457,79

-

28 016,40
1 371 379,46
1 269 261,87
102 117,59
4 512,48
97 605,11

Prebytok rozpočtu v sume 130 133,99 EUR zistený pod a 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.
Prebytok bežného roka bol použitý čiastočne na splátky istiny ŠFRB vo výške 28 016Ľ40 € čo
sa prejavilo vo finančných operáciách (výdavkové finančné operácie - splátky úverov ŠFRB
v čiastke 31 457Ľ79 € a príjmové finančné operácie z preneseného výkonu štátu v čistke
3 441Ľ39 € z roku 2014, zapojené do rozpočtu v roku 2015).
Po zoh adnení finančných operácii a upravený o nevyčerpané prostriedky roku 2015 zo ŠR
v sume 4 512,48 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
97 605,11 EUR
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 pod a § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákonaĽ z tohto prebytku vylučujú :
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 512,48 EUR, a to na :
- nevyčerpané prenesené kompetencie školy
4 389,13 EUR
- nevyčerpané dopravné
123,35 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 97 605,11 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 371 379,46

Rozpočet na
rok 2016
1 167 447

Rozpočet
na rok 2017
1 108 720

Rozpočet
na rok 2018
1 118 262

1 261 063,56
91 000,00
3 441,39
15 874,51

1 107 447
0
45 000
15 000

1 093 720

1 103 262

0
15 000

0
15 000

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 269 261,87

Rozpočet na
rok 2016
1 167 447

Rozpočet
na rok 2017
1 108 720

Rozpočet
na rok 2018
1 118 262

413 567,37
176 947,29

483 449
40 000

460 629
0

471 008
0

31 457,79
647 289,42

30 579
613 419

30 579
617 512

28 579
618 675

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 31.12.2014 k 31.12.2015
7 840 494
7 773 880

Predpoklad
na rok 2016
7 711 953

7 022 998

6 913 975

6 908 953

22 699

14 916

7 134

6 564 830

6 463 590

6 466 350

Dlhodobý finančný majetok

435 469

435 469

435 469

Obežný majetok spolu

814 016

856 456

799 700

0

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

149 869

131 950

150 000

Dlhodobé poh adávky

11 250

6 750

6 700

Krátkodobé poh adávky

64 364

31 877

33 000

583 533

680 879

610 000

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

5 000

5 000

0

Časové rozlíšenie

3 480

3 449

3 300

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2014 k 31.12.2015
7 840 494
7 773 880

Predpoklad
na rok 2016
7 711 953

Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

V roku 2016 sa bude rekonštruovať dom remesiel.

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

5 346 776

5 364 404

5 326 488

9 790

9 790

9 790

5 336 986

5 354 614

5 316 698

923 669

879 946

860 465

Rezervy

2 177

1 173

1 170

Zúčtovanie medzi subjektami VS

3 441

4 512

4 000

Dlhodobé záväzky

813 062

765 295

753 295

Krátkodobé záväzky

104 989

108 966

102 000

1 570 049

1 529 530

1 525 000

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

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Poh adávky do lehoty splatnosti
Poh adávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

27 135

15 419

78 864

59 493

8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

918 050

874 261

-
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9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

987 849,22 1 034 945,90

Predpoklad
rok 2016

1 020 700

50 – Spotrebované nákupy

93 232,34

106 708,30

100 000,00

51 – Služby

91 009,06

91 818,29

92 100,00

153 845,36

146 517,48

150 000,00

494,08

993,58

680,00

16 084,35

31 375,38

18 000,00

353 552,61

367 234,88

374 000,00

34 012,97

32 804,61

34 200,00

0

0

0

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

245 197,72

257 129,54

251 320,00

420,73

363,84

400,00

Výnosy

890 250,83 1 037 579,84

1 017 700

52 – Osobné 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

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 z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciachĽ VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

20 344,24

20 924,70

20 900,00

0

0

0

288,83

862,02

800,00

568 678,74

641 737,73

655 000,00

134 901,37

203 619,18

180 500,00

10 126,19

20 793,99

10 000,00

606,22

494,97

500,00

0

0

0

155 305,24

149 147,25

150 000,00

-97 598,39

2 633,94

-3 000,00

Hospodársky výsledok kladný v sume 2 633,94 EUR bude zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: náklady v roku 2015 s porovnaním na rok 2014 boli o 47 tis. EUR vyššie a to
z dôvodu tvorby opravných položiek k nedaňovým a daňovým poh adávkamĽ odpisy
nedaňových a daňových poh adávok a náklady na transfery. Výnosy sú s porovnaním roku
2014 vyššie o 147 tis. EUR a to na daňových výnosochĽ výnosoch z prevádzkovej činnostiĽ
zúčtovanie ostatných opravných položiek. Kladný hospodársky výsledok bol dosiahnutý
vyšším príjmom z podielových daníĽ miestnych daníĽ kapitálovej dotácie na projekt Pliešovce
Splašková kanalizácia stoky A2 a A2-4Ľ pri ktorom výdavky na investičnú výstavbu nevstupujú
do nákladov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Rôzni
poskytovatelia
BBSK

Účelové určenie grantov a
transferov

Dar na podujatie Deň sv. Huberta

Dotácia – „Zostaňme verní tradíciám“ akcie pre všetky vekové akcie
(Podjavorské folklórne slávnostiĽ knihy
do obecnej knižnice ...
MŠVVaŠ
SR Prenesený výkon štátnej správy –
prostredníctvom školstvo
OÚ B.B. odbor
školstva
-„Nenormatívne finančné prostriedky –
asistenti učite ov
-„Nenormatívne finančné prostriedky –
vzdelávacie poukazy
-„Nenormatívne finančné prostriedky –
vzdelávanie žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia
-„Nenormatívne finančné prostriedky –
pre 5-ročné deti MŠ
-„Nenormatívne finančné prostriedky –
dopravné
-„Dotácia na učebnice
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 obyvate ov SR
MV SR - OÚ Prenesený výkon štátnej správy
B.Bystrica Odbor starostlivosti o životné prostredie

Suma prijatých prostriedkov
v EUR
2 470,00
2 500,00

393 257,00

24 570,00
3 714,00
2 085,00

3 201,00
6 043,00
605,00
2 932,74

750,09

212,82

starostlivosti
o životné

prostredie
MDVaRR SR

Prenesený výkon štátnej správy na
vykonávanie pôsobnosti špeciálneho
stavebného
úradu
pre
miestne

98,19
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komunikácie a účelové komunikácie
MDVaRR SR
Prenesený výkon štátnej správy na
úseku stavebného poriadku
MV SR – OÚ Referendum za rodinu
Zvolen
ÚPSVaR SR
Rodinné prídavky
ÚPSVaR SR
Chránená dielňa
ÚPSVaR SR
Strava pre deti z rodín v HN
ÚPSVaR SR
Školské potreby pre deti z rodín v HN
MV SR - OÚ Refundácia odmien skladníkov CO
Zvolen
Environmentálny Pliešovce Splašková kanalizácia stoky
fond
A2, A2-4

2 113,89
1 014,63
258,72
2 291,00
3 121,24
713,08
112,50
80 000,00

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.108/2015
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a VZN č. 98:
Prijímateľ
Účelové určenie dotácie
dotácie
ZŠ
s MŠ Originálne kompetencie
Pliešovce
Telovýchovný
Podpora športových činností
jednota
TATRAN
VLM
FSk Rozmarín
Podpora kultúrnej činnosti
CVČ

Transfer pre CVČ – záujmové vzdávanie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR
199 011,00
13 000,00

1 600,00
2 087,30

10.3. Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
- Pliešovce - Splašková kanalizácia – stoky „A2“Ľ „A2-4“ I. etapa
- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
- Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na hornom poschodí SD Družba
- Miestneho rozhlasu Florián
- Zariadenie pre internet MOTOROLA
- Malý motocykel SYM
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Pliešovce - Splašková kanalizácia – stoky „A2“Ľ „A2-4“ II. etapa
Dom remesiel Pliešovce
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Pliešovce
Zberný dvor
Dodatok č.1 k ÚPD
Nadstavba nad MŠ – zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ
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-

RekonStrukcia strechy a vnritornych priestorov telocvidne v ZS

10.5. Udalosti osobitn6ho qfznamu po skonieni riitovn6ho obdobia
Obec nezaznamenala Ziadnu udalost'osobitn6ho vyznamu po skondeni ridtovn6ho obdobia.

10.6. Vfznamnd

rtzikl a neistoty, ktorfm je riitovnri jednotka vystavenrl

Sirdny spor s fi ROBUS s.r.o. za uZfvanie chaty Rim6ri a vysporiadanie nShrady investicii do
opravy tejto chaty podas uiivania v zmysle Zmluvy o kripe prixa lovu ( Zmluva bola podpisan6
e5te prispevkovou spolodnost'ou Spr6va obecnych lesov Plie5ovce, ktor6r bola k 31.12.2006
zru5enrl) bol v roku 2015 ukondeny a ine rizikd obec neeviduje.

Vypracoval: Zuzana Rievajov6

Schv6lil: lng. Stefan Sykora

f1

'

\-

V Plie5ovciach dna 05.04.2016

Prilohy:

o
o
o

Individu6lna irdtovn6 zilierka Srivaha, Yykaz ziskov a str6t, Pozn6mky
Spr6va auditora k individu6lnej irdtovnej zSvierke
Dodatok spr6vy auditora o overeni sfladu vfrodnej spr6vy s tidtovnou z6vierkou
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