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1. Základná charakteristika obce DOLNÝ LIESKOV
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec
je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce: obec sa nachádza v okrese Považská Bystrica, v strede Pružinskej
Doliny.
Susedné mestá a obce: obce – Horný Lieskov, Slopná, Podskalie – tieto boli do roku 1993
miestnymi časťami obce Dolný Lieskov, ktorá sa nazývala do tohto
obdobia Lieskov; ďalšie susedné obce - Pružina, Visolaje. Najbližším
mestom je okresné mesto Považská Bystrica.
Celková rozloha obce: 1 647 ha
Nadmorská výška obce: 317 m
1.2 Demografické údaje
Obec Dolný Lieskov evidovala k 31. 12. 2013 celkom 818 občanov, z toho 558 v miestnej
časti obce Dolný Lieskov a 260 v miestnej časti Tŕstie. Na prechodnom pobyte obec eviduje
10 obyvateľov. Priemerný vek k 31. 12. 2013 je 39,56 rokov.
Pohyb obyvateľov: v roku 2013 sa do obce prisťahovalo 14 obyvateľov, odsťahovalo 11 obyvateľov, rozdiel + 3. Prirodzený prírastok a úbytok obyvateľstva: narodených 7 detí, zomrelo
8 obyvateľov; rozdiel - 1.
Z národnostného hľadiska je zloženie obyvateľov homogénne. Až 99,38 % tvoria obyvatelia
slovenskej národnosti, 0,04 % českej národnosti,0,12 % rusínskej národnosti a 0,12 % maďarskej národnosti.
Takmer 100 % obyvateľov je rímsko-katolíckeho vyznania.
Hustota obyvateľov je 2,01 obyvateľa na 1 ha.
1.3 Ekonomické údaje
V obci prevažuje ekonomicky aktívne obyvateľstvo, ktoré pracuje prevažne v súkromnom
sektore – živnostníci, ďalej v gumárenskom, strojárskom, drevospracujúcom, potravinárskom
priemysle, v stavebníctve a poľnohospodárstve u súkromne hospodáriacich roľníkoch.
Nezamestnanosť v obci nie je možné presne určiť vzhľadom na to, že táto sa eviduje na úrovni okresu a je závislá od ročného obdobia.
1.4 Symboly obce
Obec má schválený erb aj vlajku Heraldickou komisiou. Erb zodpovedá jej názvu. V striebornom štíte je zobrazená zelená dvojlistá vetvička s tromi zlatými lieskovcami. Vo väčšom znaku je erb doplnený o postavu zlatokrídleho Anjela strážcu, ktorý má zelený odev s červeným
plášťom a drží za ruku rovnako odeté dieťa.
Pečať Dolného Lieskova bola prvýkrát použitá v roku 1863. V nej v dvoch vodorovných riadkoch cez pečatné pole bol nápis ALSOLIEZSKO.
Obec Tŕstie mala dve známe pečate. Prvá bola použitá v roku 1784, druhá v roku 1851. Je
možné, že jedna patrila zemianskej časti a druhá poddanskej časti obce.
V súčasnosti obec nemá pečať.
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1.6 História obce
História obce Dolný Lieskov sa datuje do roku 1327 ako Maior villa Lyzkocs, patrila Miklošovi Balogovi, bola to časť vyňatá z majetku košeckého hradu; rok 1330 pod názvom Leszkouecz, Lieskowecz; rok 1493 už pramene rozlišovali Malý a Veľký Lieskovec, v roku 1598 to
už bola obec Lieskowecz; od roku 1773 sa datuje ako obec Dolný Lieskov s nadmorskou výškou 310 m. Obec bola začlenená do Trenčianskej stolice (neskôr župa). Obec patrila zemianskym rodinám Lieskovských. V 19. storočí boli majiteľmi dolnolieskovského panstva nemeckí a uhorskí šľachtici. Známe sú mená grófov Cyulayho, Rambuisopeka, Karl Karstein z Lichtenfeldu. Od roku 1920 spravovala dolnolieskovské panstvo rodina Taranzová, ktorá ho zveľaďovala do roku 1948.
Súčasná miestna časť Tŕstie: v bývalej obci Tŕstie sa história spomína od roku 1330, keď panovník Karol Róbert daroval Andrejovi Čiernemu obec s názvom Nadasd, vyčlenenú z hradu
Košeca. Od roku 1510 sa uvádza s názvom Tresten a až po roku 1598 pod názvom Tŕstie.
Obec patrila zemianskej rodine Trstianskych.
V roku 1968 boli k Dolnému Lieskovu pričlenené obce Horný Lieskov, Slopná a v roku 1980
Tŕstie a Podskalie, a tak vznikla stredisková obec s názvom Lieskov, ktorá do roku 1990
pozostávala z piatich miestnych častí, a to Dolný Lieskov, Horný Lieskov, Slopná,
Tŕstie a Podskalie. Po roku 1990 sa odčlenila časť Slopná a v roku 1993 ďalšie dve miestne
časti obce, a to Horný Lieskov a Podskalie. Od 18. 9. 1993 obec tvoria dve miestne časti:
Dolný Lieskov a Tŕstie, s vlastnými katastrálnymi územiami.
V priebehu historického vývoja sa územná organizácia na strednom Považí, kde leží aj obec
Dolný Lieskov, menila. Pôvodne obec patrila do Trenčianskej župy, avšak po roku 1949, keď
Bolo na Slovensku zriadených 6 krajov a 92 okresov, obec bola pričlenená do okresu Považská Bystrica a k Žilinskému kraju. Zákonom NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom
členení SR bolo zriadených 8 krajov. Jedným z novovzniknutých krajov je aj Trenčiansky
kraj s 9 okresmi, do ktorých patrí i okres Považská Bystrica. Zákonom NR SR č. 302/2001
Z.z. o samosprávnych krajoch bolo na území SR zriadených 8 samosprávnych krajov, ktoré
sú zhodné s predchádzajúcim územno-správnym členením. Z pôvodného Trenčianskeho kraja
vznikol k 1. 1. 2002 Trenčiansky samosprávny kraj, do ktorého je začlenený okres Považská
Bystrica a do tohto patrí aj obec Dolný Lieskov.
1.7 Pamiatky obce
Barokový kostol zo 17. storočia zasvätený Anjelom strážcom, ktorý je zapísaný v zozname
Historických a kultúrnych pamiatok nášho štátu. Ďalšou pamiatkou je kaštiel, pôvodne postavený v štýle holandsko-francúzskej architektúry, ktorý bol neskôr prestavaný a zrekonštruovaný v renesančnom štýle. Tento kaštiel je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok štátu
a slúži ako Centrum sociálnych služieb Nádej Dolný Lieskov.
1.8 Významné osobnosti obce – nie sú známe.
1.9 Výchova a vzdelávanie
Obec je zriaďovateľom jednotriednej materskej školy a zariadenia školského stravovania
pri MŠ. Kapacita tohto predškolského zariadenia je plne využitá, navštevuje ho 23 detí
vo veku od 3 do 7 rokov.
Základné vzdelávanie žiakov poskytuje Základná škola Štefana Závodníka v Pružine, ktorú
navštevujú deti od prvého až po deviaty ročník. Malý počet žiakov navštevuje základné školy
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Na mimoškolské aktivity sú zriadené centrá voľného času, ktoré však nemajú sídlo na území
obce, ale sú zriadené v mestách Považská Bystrica a Púchov. Na činnosť týchto centier, ktoré
navštevujú deti z obce Dolný Lieskov prispieva z rozpočtu aj obec.
1.10 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Obvodné zdravotné stredisko v Pružine, a to MUDr. Helena Omelková – praktická lekárka
pre dospelých (neštátny lekár) a MUDr. Božena Ivorová – praktická lekárka pre deti a dorast
(neštátny lekár)
- Obvodní lekári (neštátni lekári) so sídlom v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica, a
to predovšetkým MUDr. Švecová a MUDr. Kuchta.
- Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že na území obce sa zdravotníctvo
nebude rozvíjať.
1.11 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje iba jedno sociálne zariadenie, a to Centrum sociálnych
služieb, v ktorom sú umiestnení výlučne muži, väčšinou pozbavení spôsobilosti na právne
úkony.
Na základe analýzy vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať
výlučne na uvedené sociálne zariadenie, i keď v budúcnosti sa uvažuje s vybudovaním domova dôchodcov pre prestárlych občanov celej pružinskej doliny (na túto stavbu má obec vyčlenený pozemok), ktorý by bol prepojený so súčasným Centrumom sociálnych služieb.
V súčasnosti obec nemá vlastné sociálne zariadenie.
1.12 Kultúra
Štruktúra kultúrnych zariadení pozostáva z dvoch kultúrnych domov, pričom kultúrny dom
v miestnej časti Dolný Lieskov je po rekonštrukcii a začalo sa s prípravou prístavby sály.
Kultúrny dom v Tŕstí je pred dokončením rekonštrukcie, je vybavený novým interiérovým
zariadením – stoly a stoličky a taktiež bolo zakúpený kuchynský riad (taniere, poháre, príbory, misy, šálky, atď.).
V oboch miestnych častiach obce sú zriadené obecné knižnice, kde sa knižný fond dopĺňa
minimálne resp. za posledné 2 roky nebol doplnený vôbec, a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať predovšetkým na organizovanie tanečných zábav, spoločenských a rodinných osláv, besied a podobných akcií.
V roku 2013 boli v obci uskutočnené akcie: Deň matiek, Posedenie s dôchodcami a Mikulášske oslavy.
1.13 Hospodárstvo
Na území obce bolo zaregistrovaných viacej právnych subjektov, kde boli zahrnuté právnické,
ale aj podnikajúce fyzické osoby – živnostníci (murári, stolári, maliari, obchodníci,...)
Z podnikajúcich právnických osôb prevažujú spoločnosti s ručením obmedzeným –
PRAMEŇ, MJM KUCO, ZVASI, PÍLA MALENICA, DESAL a akciová spoločnosť EKOBAL, ktoré patria medzi najznámejšie.
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bude orientovať len na rozvoj súčasných aktivít v obci.
1.14 Organizačná štruktúra obce:
Základné orgány obce sú: 1. obecné zastupiteľstvo
2. starosta obce
Obecné zastupiteľstvo (od r. 2010 do r. 2014) – je zastupiteľský zbor zložený z poslancov
zvolených v priamych voľbách na obdobie 4 rokov, v počte 6:
- Anton BIEL, Dušan DZURJANÍK, Jozef KRIŽAN a Jozef LAMŽO – poslanci za miestnu
časť Dolný Lieskov
- Ivan HRKOTA a Ján KRIŽAN – poslanci za miestnu časť Tŕstie.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce – určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje územný plán obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnych daní a miestnych poplatkov, určuje
náležitosti miestnych daní a poplatkov a verejnej dávky, rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov, uznáša sa na nariadeniach, schvaľuje dohody
o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodných združeniach, určuje organizáciu obecného úradu, určuje plat starostu a hlavného kontrolóra obce, zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce, na návrh starostu obce vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá a ruší obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
schvaľuje združovanie obecných prostriedkov , ako ja zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich práce, udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, ustanovuje erb
obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
Starosta obce – v komunálnych voľbách v roku 2010 bol zvolený za starostu obce Ing. Jozef
KARDOŠ, stavebný inžinier, ktorý je vo funkcií starostu obce už štvrté
volebné obdobie.
Starostu obce volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Jeho funkcia je verejná a funkčné obdobie začína zložením sľubu. Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetko-právnych, pracovnoprávnych vzťahoch obce; v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje jeho uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Komisie pri OZ:
- komisia na riešenie sťažností občanov
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov...
- komisia na riešenie priestupkov
Hlavná kontrolórka obce: Ing. Jarmila KUŠNIEROVÁ
Obecný úrad: chod úradu zabezpečujú dve administratívne pracovníčky s požadovanou
kvalifikáciou. Ďalej tu pracuje pomocná pracovná sila – upratovačka, ktorá
zároveň doručuje obecnú poštu v rámci miestnej časti obce Dolný Lieskov.
Materská škola: chod predškolského zariadenia zabezpečuje riaditeľka, jedna učiteľka a školníčka, ktorá zároveň pracuje aj ako vedúca zariadenia školského stravovania.
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pracovnýmn úväzkom.

2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia na rok 2013 a je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom a vyjadruje
samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce
- k obyvateľom, žijúcim na tomto území vyplývajúce pre nich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení, ako aj zo zmlúv
- štátu k rozpočtu obce (podiely na daniach v správe štátu, dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy)
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k materskej škole a zariadeniu školského stravovania, ktorých je zriaďovateľom, tieto nemajú právnu subjektivitu, preto nemajú vlastné rozpočty. Rozpočtové a príspevkové organizácie obec nemá zriadené a taktiež nemá zriadenú podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia či koncesnej listiny.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 ods. 7/ zákona číslo
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Na vyrovnanie schodku kapitálového
rozpočtu bol použitý prebytok bežného účtu a príjmové finančné operácie – čerpanie prostriedkov rezervného fondu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2013.
Rozpočet obce k 31. 12. 2013
Druh
Príjmy celkom
z toho: bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie
Výdavky celkom
z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie
Rozpočet obce

Rozpočet
215 220,-188 876,-26 344,-0,-215 220,-183 607,-31 613,-0,-0,--

Rozpočet po zmenách
319 982,84
219 723,-26 344,-73 915,84
319 982,84
209 769,84
110 213,-0,-0,--
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2.1 Plnenie príjmov za rok 2013
Rozpočet na rok 2013
219 723,--

Skutočnosť k 31. 12. 2013
214 776,54

% plnenia
97,75

2.1.1 Bežné príjmy – daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31. 12. 2013
202 508,15
198 110,81

% plnenia
97,83

2.1.2 Bežné príjmy – nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31. 12. 2013
8 452,40
7 903,28

% plnenia
93,50

2.1.3 Bežné príjmy – ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31. 12. 2013
8 762,45
8 762,45

% plnenia
100,00

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. P o s k y t o v a t e ľ
1. Recyklačný fond Bratislava
2. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
3. Obvodný úrad pre CD a PK
4. Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
5. Obvodný úrad ŽP, Trenčín
6. Obvodný úrad-školstvo, Trenčín
7. Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
8. Ministerstvo financií SR, Bratislava
9. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR
10. ÚPSV a R Považská Bystricaa
11. Obvodný úrad, Považská Bystrica
12. Nadácia Modrý anjel

Suma €
Účel
584,-Na separovanie odpadu
762,60 Spoločný stavebný úrad – SP a VK
43,72
Spoločný stavebný úrad – CD
270,60 Register obyvateľov a hlás.pobytu
86,04
Ochrana životného prostredia
1 550,-Na výchovno-vzdelávací proces
1 807,10
Na prenes.výkon ŠS – matrika
1 660,-- 5 %-tné zvýšenie platov-školstvo
1 269,39
Opravy miestnych komunikácií
104,-Stravné detí rodín v HN
1 200,-Na voľby do orgánov VÚC
9,-Na náklady predškol.zariadenia

2.1.4 Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31. 12. 2013
26 344,-0,-V roku 2013 obec neprijala žiadne kapitálové granty a transfery.

% plnenia
0,00

2.1.5 Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31. 12. 2013
% plnenia
73 915,84
0,-0,00
V roku 2013 obec nečerpala prostriedky z rezervného fondu a neprijala ani úver.

-92.2 Plnenie výdavkov za rok 2013
Rozpočet na rok 2013
319 982,84

Skutočnosť k 31.12.2013
170 857,62

2.2.1 Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
209 769,84
167 787,02
v tom :
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Všeobecné verejné služby – FK 01
106 199,50
Verejný poriadok – bezpečnosť – FK 03
3 077,30
Ekonomická oblasť – FK 04
3 518,58
Ochrana životného prostredia – FK 05
15 730,-Bývanie a občianska vybavenosť – FK 06
7 906,32
Rekreácia, kultúra, náboženstvo – FK 08
17 266,95
Vzdelávanie – FK 09
52 481,19
Sociálne zabezpečenie – FK 10
3 590,-Spolu
209 769,84

% plnenia
53,39

% plnenia
79,98
Skutočnosť
86 181,41
2 346,76
2 382,39
13 468,84
6 325,66
9 090,-44 680,49
3 311,47
167 787,02

% plnenia
81,15
76,26
67,71
85,62
80,00
52,64
85,13
92,24
79,98

2.2.2 Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
110 213,-3 070,60
2,78
v tom :
Funkčná klasifikácia
rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Bývanie a občianska vybavenosť-MK
32 613,-12,40
0,03
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
77 600,-3 058,20
3,94
Spolu
110 213,-3 070,60
2,78
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vybudovanie verejných priestranstiev v obci vo výške 19 012,-- €
- rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 12 601,-- €
- vybudovanie komunikácie k novej výstavbe vo výške 1 000,-- €
- prístavba sály KD v Dolnom Lieskove vo výške 76 000,-- €
- rozšírenie cintorína v Tŕstí vo výške 1 600,-- €
V roku 2013 obec realizovala investičné akcie v minimálnom rozsahu, nakoľko jej neboli
poskytnuté finančné prostriedky z eurofondov na vybudovanie verejných priestranstiev vrátane rekonštrukcie verejného osvetlenia. Na prístavbu sály kultúrneho domu bola čerpaná malá
čiastka z toho dôvodu, že nedošlo k stavebným prácam, nakoľko obec zabezpečovala
vyjadrenia a stanoviská od dotknutých osôb.

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
0
0
0,00
Nakoľko obec nespláca úver ani leasing nevykazuje čerpanie vo výdavkových finančných
operáciách.
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2.3 Plán rozpočtu obce na roky 2014 -2015

2.3.1 Príjmy celkom
Druh
Príjmy celkom
z toho: bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné príjmové operácie

Skutočnosť
k 31.12.2013
214 776,54
214 776,54
0,-0,--

Plán
na rok 2014
194 386,-194 386,-0,-0,--

Plán
na rok 2015
200 830,-200 830,-0,-0,--

Skutočnosť
k 31.12.2013
167 787,02
167 787,02
3 070,60
0,--

Plán
na rok 2014
194 386,-194 836,-0,-0,--

Plán
na rok 2015
200 830,-200 830,-0,-0,--

2.3.2 Výdavky celkom
Druh
Výdavky celkom
z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné výdavkové operácie

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013
Príjmy/výdavky
Príjmy celkom
z toho: bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné výdavky

Rozpočet roku 2013
po zmenách (€)
319 982,84
219 723,-26 344,-73 915,84
319 982,84
209 769,84
26 344,-0,--

Skutočnosť
k 31.12.2013 (€)
214 776,54
214 776,54
0,-0,-170 857,62
167 787,02
3 070,60
0,--

Prebytok rozpočtu obce za rok 2013 je vo výške 43 918,92 €, 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 navrhujeme
použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného
fondu za rok 2013 v celkovej výške 43 918,92 €.
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4. Bilancia aktív a pasív
4.1 A k t í v a
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2012

Skutočnosť
k 31.12.2013

Predpoklad
na rok 2014

Predpoklad
na rok 2015

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho: dlhodobý nehmotný majetok
dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho: zásoby
zúčt.medzi subjektami VS
dlhodobé pohľadávky
krátkodobé pohľadávky
finančný majetok
poskyt.návr.finan.výpom.dlh.
poskyt.návr.finan.výpom.krát.
Prechodné účty aktív

820 774
693 970
0
585 668
108 302
125 560
2 441
144
0
4 817
117 858
0
0
1 554

859 063
684 425
0
576 123
108 302
173 218
6 173
160
0
4 565
162 319
0
0
1 420

809 079
775 139
0
666 837
108 302
32 560
1 250
120
0
2 540
28 650
0
0
1 380

786 674
763 094
0
654 792
108 302
22 220
1 180
110
0
1 980
18 950
0
0
1 360

Skutočnosť
k 31.12.2012

Skutočnosť
k 31.12.2013

Predpoklad
na rok 2014

Predpoklad
na rok 2015

820 774
644 088
0
644 088
17 551
105
6 823
10 623
0
0
159 135

859 063
686 308
0
686 308
18 385
518
5 175
12 691
0
0
154 370

809 079
642 204
0
642 204
19 770
110
5 820
13 840
0
0
147 105

786 674
631 454
0
631 454
20 160
110
6 020
14 030
0
0
135 060

4.2 P a s í v a
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho: fondy účtovnej jednoty
výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho: dlhodobé
rezervy
krátkodobé záväzky
dlhodobé záväzky
úvery a ostatné výpomoce
Časové rozlíšenie

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov
5.1 Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

K 31. 12. 2012
4 817
0

K 31. 12. 2013
3 633
932

- 12 Obec eviduje na účtoch pohľadávok nízke čiastky, jedná sa prevažne o nezaplatené dane
z nehnuteľností a poplatky za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu, ktoré dlžníci zaplatia v nasledujúcom účtovnom období.
5.2 Záväzky
Pohľadávky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

K 31. 12. 2012
17 551
xxx

K 31. 12. 2013
18 385
xxx

Obec eviduje na účtoch záväzkov iba záväzky v lehote splatnosti, ktoré vyplynuli z činnosti
za mesiac december 2013, splatné v januári 2014 (mzdy vrátane odvodov za december 2013,
neuhradené faktúry za december 2013 a vytvorené rezervy na dovolenku a ostatné náklady.

6. Hospodársky výsledok v celých €
Názov
Náklady
50 – spotrebované nákupy
51 – služby
52 – osobné náklady
53 – poplatky
54 – ostat.náklady na prev.čin.
55 – odpisy,rezervy a OP
z čin. a čas.rozlíšenia
56 – finančné n áklady
57 – mimoriadne náklady
58 – náklady n a transfery a
nákl.z odvodov príjmov
59 – dane z príjmov

Výnosy
60 – tržby z vlast.výkonov
61 – zmena stavu vnotroorgan.
služieb
62 – aktivácia
63 – daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – ostatné výnosy
65 – zúčt.rezerv a OP z činn.
a zúčt.časov.rozlíšenia
66 – finančné výnosy
67 – mimoriadne výnosy
69 – výnosy z transferov a
rozpočt. príjmov v obci

Hospodársky výsledok
(+ kladný, - záporný)

Skutočnosť
k 31. 12. 2012
194 445
23 745
19 012
109 805
6 284
8 236

Skutočnosť
k 31. 12. 2013
207 713
21 759
20 501
112 633
6 146
8 206

Predpoklad
na rok 2015
224 481
22 340
20 650
114 200
6 460
8 330

Predpoklad
na rok 2016
236 155
22 970
21 100
114 930
6 510
8 460

26 577
480
0

37 581
458
0

51 310
473
0

60 990
481

290
16
224 707
6 557

404
25
249 934
6 671

700
18
251 477
6 770

700
14
242 644
6 780

0
0

0
0

0
0

0
0

194 939
4 029

202 271
8 069

203 660
8 210

204 120
8 290

6 499
84
0

19 076
131
0

17 275
82
0

6 020
77
0

12 599

13 716

15 480

17 357

30 262

42 221

26 996

6 489
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7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2013 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Suma
Poskytovateľ
prijatých
grantov a transferov
prostriedkov

Krajský stavebný úrad Trenčín
Krajský školský úrad Trenčín
Obvodný úrad P. Bystrica
ÚPSVaR P. Bystrica
Ministerstvo finan.SR, Bratislava
Obvodný úrad P. Bystrica
Obvodný úrad P. Bystrica – CD
Krajský úrad ŽP Trenčín
Obvodný úrad P. Bystrica
Nadácia Modrý anjel
Ministerstvo dopr.a RR Bratislava
Recyklačný fond, Bratislava

762,60
1 550,-1 807,10
104,-1 660,-270,60
43,72
86,04
1 200,-9,-1 269,39
584,--

Účelové určenie
grantov a transferov

Na staveb. poriadok a vyvl. konanie
Na výchovno-vzdelávací proces
Na prenes.výkon ŠS – úsek matriky
Na stravu pre deti v HN
Na zvýšenie platov v školstve – 5 %
Na prenes.výkon ŠS-evid.obyvateľov
Na prenes.výkon ŠS – úsek CD a PK
Ochrana životného prostredia
Voľby NR SR
Grant pre MŠ za zber šatstva na BV
Oprava miestnych komunikácií
Na separovaný zber

Popis najvýznamnejších grantov a transferov:
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky vo výške 1 807,10 €
- na 5 %-tné zvýšenie platov v školstve vo výške 1 660,-- €
- na zabezpečenie výchovno-vzdelávacie procesu v MŠ vo výške 1 550,-- €
- na údržbu a opravu miestnych komunikácii vo výške 1 269,39 €
- na úhradu nákladov volieb do NR SR vo výške 1 200,-- €
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku SP a VK vo výške 762,60 €
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu obyvateľov vo výške 270,60 €
- grant na zabezpečenie separácie odpadu vo výške 584,-- €
Všetky dotácie a granty boli použité v súlade s platnou právnou úpravou a na účel, na ktorý
boli poskytnuté.
7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2013 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu Združeniu rodičov pri ZŠ Štefana
Závodníka v Pružine vo výške 104,-- € na plavecký výcvik detí z obce Dolný Lieskov., ktoré
navštevujú ZŠ v Pružine.
7.3 Významné investičné akcie v roku 2013
V roku 2013 obec plánovala zabezpečiť tieto investičné akcie:
- vybudovanie verejných priestranstiev v obci vo výške 19 012,-- €
- rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 12 601,-- €
- vybudovanie komunikácie k novej výstavbe vo výške 1 000,-- €
- prístavba sály KD v Dolnom Lieskove vo výške 76 000,-- €
- rozšírenie cintorína v Tŕstí vo výške 1 600,-- €
V roku 2013 obec realizovala investičné akcie v minimálnom rozsahu, nakoľko jej neboli
poskytnuté finančné prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu na vybudovanie
verejných priestranstiev vrátane rekonštrukcie verejného osvetlenia. Na prístavbu sály kultúr-
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neho domu bola čerpaná malá čiastka z toho dôvodu, že nedošlo k stavebným prácam,
nakoľko obec zabezpečovala vyjadrenia a stanoviská od dotknutých osôb.
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané najvýznamnejšie investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- vybudovanie verejných priestranstiev a rekonštrukcia verejného osvetlenia po poskytnutí
prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu
- prístavba sály kultúrneho domu v Dolnom Lieskove
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Po skončení účtovného obdobia obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu.

8. Z á v e r
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Dolný Lieskov aj naďalej bude prostredníctvom svojich
orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená zákonom NR SR číslo
369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a prenesené úlohy štátnej správy tak, ako
je to stanovené v zákone č. 4716/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať, budú mať
jediný cieľ, a to všestranný rozvoj obce a zvýšenie starostlivosti o potreby jej obyvateľov.
Sme za to, aby naša obec
- mala vytvorené podmienky pre podnikateľské aktivity
- bola obcou mladých ľudí, ktorí si vážia starobu
- bola obcou s dobrou a fungujúcou infraštruktúrou, inžinierskymi sieťami
- bola obcou sebavedomých a vzdelaných ľudí s aktívnym prístupom k životu
- bola príjemnou obcou pre život – peknou, čistou, zdravou a bezpečnou.
Táto výročná správa je spracovaná za účtovné obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
V Dolnom Lieskove dňa 15. apríla 2014

Vypracovala: Eva DZURJANÍKOVÁ

Predkladá:
Ing. Jozef K A R D O Š
starosta obce

Prílohy:
Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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Záverečný účet Obce DOLNÝ LIESKOV za rok 2013
1. Rozpočet obce na rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013.
Obec v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet obce bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2012 uznesením číslo
43/2012.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 30. januára 2013 uznesením č. 11/2013
druhá zmena schválená dňa 27. marca 2013 uznesením č. 14/2013
tretia zmena schválená dňa 27. júna 2013 uznesením č. 26/2013
štvrtá zmena schválená dňa 25. septembra 2013 uznesením č. 44/2013
piata zmena schválená dňa 11. decembra 2013 uznesením č. 56/2013

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet
215 220

Rozpočet
po zmenách
319 983

188 876
26 344
0
215 220

219 723
26 344
73 916
319 983

183 607
31 613
0
0

209 770
110 213
0
0
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €
Rozpočet na rok 2013
319 983

Skutočnosť k 31.12.2013
214 777

% plnenia
67,12

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
202 508
198 111
97,82
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 151 000,-- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31. 12. 2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 150 619,76 €, čo predstavuje plnenie
na 99,74 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 34 545,55,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 30 922,30,-- €, čo
je 89,51 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 630,51,-- €, dane zo stavieb boli
v sume 17 179,37 € a dane z bytov boli v sume 112,42,-- €. K 31.12.2013 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3 439,54,-- €.
c) Daň za psa rozpočtovaná vo výške 943,-- €, skutočne naplnená vo výške 907,-- €, čo je
plnenie na 96,18 %. K 31. 12. 2013 obec eviduje nedoplatky vo výške 36,-- €.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtovaná vo výške 390,-- € bola skutočne
naplnená vo výške 354,-- €, čo predstavuje plnenie na 90,77 %.
e) Daň za nevýherné hracie prístroje obec nevyrubovala, na území obce sa tieto prístroje nenachádzajú.
f) Daň za predajné automaty obec nevyrubovala, na území obce sa tieto automaty nenachádzajú.
g) Daň za ubytovanie obec nevyrubovala, nakoľko ubytovanie v obci nie je poskytované.
h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov obec neeviduje.
i) Poplatok z reklamy obec nevyrubovala, nakoľko o povolenie reklamy nebolo požiadané.
j) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol rozpočtovaný vo výške
15 629,60 € a skutočnosť bola 15 307,75 €, čo predstavuje plnenie na 97,94 %.
Obec eviduje k 31. 12. 2013 pohľadávky na poplatku za komunálny a drobný stavebný
odpad vo výške 999,30 €.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
8 452
7 903
93,50
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 358,16 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 335,16€, čo je 93,58 %
plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 199,16 € a príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov v sume 136,-- €.
b/ Administratívne platby a iné poplatky a platby:
Z rozpočtovaných poplatkov vo výške 8 452,40 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume
7 903,28 € čo je 93,50 % plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy: zo správnych poplatkov za stavebné konania, trvalý
pobyt, vydanie matričných dokladov, osvedčovanie podpisov a fotokópií, ktoré predstavujú
sumu 2 389,50 €, príjem z recyklačného fondu 584,--€, poplatok za MR 174,-- €, opatrovateľ-
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ské príspevky 522,40 €, poplatky za služby DS 21,-- €, cintorínske poplatky 270,-- €, príspevky rodičov detí navštevujúcich MŠ 695,-- €, príjem zo stravného 950,82 €, poplatok za
znečisťovanie ovzdušia vrátane nedoplatkov z roku 2012 vo výške 1 069,24 €, výťažok lotérie
NIKÉ a Tipsport 25,18 €, prijaté dobropisy 611,09 € a úrok z účtov 26,84 €, poplatky za povolenie lovu 59,54 €, prijatá pokuta za porušenie stavebného zákona 40,-- €.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
8 762
8 762

% plnenia
100,00

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v € Účel
1.
Krajský stavebný úrad
762,60
Spoločný stavebný úrad
2.
Krajský školský úrad Trenčín
1 550,-Školstvo
3.
Obvodný úrad P. Bystrica
1 807,10 Matrika
4.
ÚPSVaR P. Bystrica
104,-Stravné pre deti v HN
5.
Ministerstvo finan.SR, Bratislava
1 660,-Zvýšenie platov v školstve – 5 %
6.
Obvodný úrad P. Bystrica
270,60
Evidencia obyvateľov
7.
Obvodný úrad P. Bystrica – CD
43,72
Spoločný stavebný úrad
8.
Krajský úrad ŽP Trenčín
86,04
Ochrana životného prostredia
9.
Obvodný úrad P. Bystrica
1 200,-Voľby NR SR
10. Nadácia Modrý anjel
9,-Grant pre MŠ za zber šatstva
11. Ministerstvo dopr.a RR Bratislava 1 269,39 Oprava miestnych komunikácií
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
26 344,-0,-0,00
a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Obec nerozpočtovala tento druh príjmu.
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Obec nerozpočtovala tento druh príjmu.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 26 344,-- € obec neobdržala k 31.12.2013 žiadne finančné prostriedky.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
0
0

% plnenia
0

V roku 2013 obec neprijala žiadny úver a taktiež nečerpala ani prostriedky z rezervného
fondu na investičné akcie.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, preto
nevykazuje príjmy.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €
Rozpočet na rok 2013
319 983

Skutočnosť k 31.12.2013
170 858

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
209 770
167 787
v tom :
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Všeobecné verejné služby – FK 01
106 199,50
Verejný poriadok – bezpečnosť – FK 03
3 077,30
Ekonomická oblasť – FK 04
3 518,58
Ochrana životného prostredia – FK 05
15 730,-Bývanie a občianska vybavenosť – FK 06
7 906,32
Rekreácia, kultúra, náboženstvo – FK 08
17 266,95
Vzdelávanie – FK 09
52 481,19
Sociálne zabezpečenie – FK 10
3 590,-Spolu
209 769,84

% plnenia
53,39

% plnenia
79,98
Skutočnosť
86 181,41
2 346,76
2 382,39
13 468,84
6 325,66
9 090,-44 680,49
3 311,47
167 787,02

% plnenia
81,15
76,26
67,71
85,62
80,00
52,64
85,13
92,24
79,98

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 88 137,73 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 80 501,90 €, čo
je 91,33 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky a pracovníkov
školstva t. j. MŠ a zariadenia školského stravovania.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 32 826,08 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 27 875,63 €, čo je
84,92 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 81 767,71 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 53 281,08 €, čo je
65,16 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 7 038,32 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume,-- 6 128,41 €, čo
predstavuje čerpanie na 87,07 %.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec nerozpočtovala tento druh príjmu.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
110 213
3 071
2,78
v tom :
Funkčná klasifikácia
rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Bývanie a občianska vybavenosť-MK
32 613,-12,40
0,03
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
77 600,-3 058,20
3,94
Spolu
110 213,-3 070,60
2,78

-7a) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obce
Ide o nasledovné investičné akcie :
- vybudovanie verejných priestranstiev v obci vo výške 19 012,-- €
- rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške 12 601,-- €
- vybudovanie komunikácie k novej výstavbe vo výške 1 000,-- €
b) Rekreácia, kultúra a náboženstvo:
Ide o nasledovné investičné akcie:
- prístavba sály KD v Dolnom Lieskove vo výške 76 000,-- €
- rozšírenie cintorína v Tŕstí vo výške 1 600,-- €
V roku 2013 obec realizovala investičné akcie v minimálnom rozsahu, nakoľko jej neboli
poskytnuté finančné prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu na vybudovanie
verejných priestranstiev vrátane rekonštrukcie verejného osvetlenia. Na prístavbu sály kultúrneho domu bola čerpaná malá čiastka z toho dôvodu, že nedošlo k stavebným prácam,
nakoľko obec zabezpečovala vyjadrenia a stanoviská od dotknutých osôb.
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
0
0
0,00
Nakoľko obec nespláca úver ani leasing nevykazuje čerpanie vo výdavkových finančných
operáciách.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou, preto
nevykazuje výdavky.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

Skutočnosť
k 31.12.2013
v celých €

214 777
167 787
46 990
0
3 071
- 3 070
43 919
0
43 919
0
0
0

Prebytok rozpočtu v sume 43 918,92 € 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 43 918,92 €
Zostatok finančných operácií je v sume 0,-- €.
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu
rezervného fondu za rok 2013 vo výške 43 918,92 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2013

69 524

Prírastky - z prebytku hospodárenia

47 709

- ostatné prírastky

0

Úbytky - použitie rezervného fondu :
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

0
0
117 233

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2013

50

Prírastky - povinný prídel - 1,5 %

700

- ostatné prírastky
Úbytky - stravovanie

0
174

- regeneráciu pracovných síl

0

- dopravné

0

- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

105
471
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

820 774

859 063

Neobežný majetok spolu

693 970

684 424

0

0

dlhodobý hmotný majetok

585 668

576 123

dlhodobý finančný majetok

108 301

108 301

125 260

173 219

2 440

6 174

144

160

0

0

4 818

4 565

117 858

162 320

poskytnuté návratné finan. výpomoci dlhodobé

0

0

poskytnuté návratné finan. výpomoci krátkodobé

0

0

1 544

1 420

ZS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

820 774

859 063

Vlastné imanie

644 088

686 308

0

0,00

0

0,00

644 083

686 308

Záväzky

17 551

18 385

z toho: rezervy

6 823

5 176

0

0

105

518

10 623

12 691

0

0,00

159 135

154 370

z toho: dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho: zásoby
zúčtovanie medzi subjektmi VS
dlhodobé pohľadávky
krátkodobé pohľadávky
finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho: oceňovacie rozdiely
fondy
výsledok hospodárenia

zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu – daň z miezd
- voči zamestnancom vrátane zrážok
- voči inštitúciám ZP a SP
- voči poslancom OZ
- ostatné záväzky

2 480,99 €
758,30 €
5 193,89 €
3 421,54 €
445,77 €
390,73 €

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu lízingovú zmluvu.
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu o úvere.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec neposkytla v roku 2013 žiadne záruky.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nemá utvorenú podnikateľskú činnosť na základe živnostenského či obdobného
oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zriadeným a založeným právnickým osobám
ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,

- 11 ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a/
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
Obec nie je zriaďovateľom rozpočtových organizácií.
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nie je zriaďovateľov príspevkových organizácií.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec nie je zriaďovateľom iných právnických osôb.
b/
Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:
Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 6/2007 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rodičovské združenie pri ZŠ – plav.výcvik

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

104,-- €

104,-- €

0

-4-

K 31. 12.2013 bola vyúčtovaná dotácia, ktorá bola poskytnutá v súlade so VZN obce číslo
6/2007 o dotáciách.
c/
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ
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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 )
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KSÚ Trenčín

Bež. výdavky- stav. poriadok

762,60

762,60

0,--

KŠÚ Trenčín

Bež. výdavky -výchov. proces

1 550,--

1 550,--

0,--

ObÚ P. Bystr.

Bež. výdavky - matrika

1 807,10

1 807,10

0,--

104,--

104,--

0,--

ÚPSV a R

Bež. výdavky - stravné detí

MF SR Brat.

Bež. výdavky – zvýš.platov v škol. 5 %

1 660,--

1 660,--

0,--

ObÚ P. Bystr.

Bež. výdavky – evid. obyvat.

270,60

270,60

0,--

ObÚ CD P.B.

Bež. výdavky – cestná doprava

43,72

43,72

0,--

KÚ ŽP Tren.

Bež. výdavky – ochrana ŽP

86,04

86,04

0,--

ObÚ P. Bystr.

Bež. výdavky – voľby VÚC

1 200,--

1 200,--

0,--

Min.dopr.Brat.

Bež. výdavky – údržba komunikácií

1 269,39

1 269,39

0,--

- 12 d.
Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
e.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec v roku 2013 neposkytla žiadny transfer iným obciam.
f.
Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec v roku 2013 neposkytla žiadny transfer vyššiemu územnému celku.

12. Hodnotenie plnenia programov obce
Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala:
Eva Dzurjaníková

Predkladá:

Ing. Jozef K A R D O Š
starosta obce

V Dolnom Lieskove dňa 15. apríla 2014

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolný Lieskov schvaľuje Záverečný účet obce Dolný Lieskov
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 43 918,92 €, zisteného 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,
na:
tvorbu rezervného fondu
43 918,92 €.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.

