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Úvodné slovo starostky obce
Vážení spoluobčania,
predkladám Vám výročnú správu obce za rok 2019, ktorá zobrazuje aktuálny stav našej obce
a výsledky, ktoré sme v uplynulom roku dosiahli.
V obci sa popri zabezpečovaní bežného chodu obecného úradu, bežnej prevádzky obecného
úradu a tiež prevádzky materskej školy realizovali aj významné investičné akcie.
V roku 2019 sa v našej obci realizovalo niekoľko investičných akcií:
Obec obstarala do vlastníctva Bytovku (8 bytových jednotiek) s podporou ŠFRB
a Ministerstva dopravy a výstavby SR a časť obstarávacích nákladov pokryla z vlastných
zdrojov. Výstavbou bytovky v obci sme podporili nárast počtu obyvateľov, umožníme
mladým rodinám bývať samostatne. Podporou bývania mladých rodín zabezpečíme chod
materskej školy a prispejeme k celkovému rozvoju našej obce.
Ďalšou významnou investičnou akciou bola rekonštrukcia Klubu mládeže. Obec požiadala
o dotáciu z Environmentálneho fondu v rámci výzvy „Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov“. V mesiacoch október a november sa uskutočnila rekonštrukcia
Klubu mládeže – oprava strechy, výmena okien a dverí a zateplenie budovy. Rekonštrukcia
bola financovaná zo zdrojov Environmentálneho fondu a čiastočne z vlastných zdrojov obce.
V rámci rozvoja športových aktivít občanov sa obec zapojila do výzvy Úradu vlády SR
v projekte „Podpora rozvoja športu na rok 2019“. Obec dostala dotáciu od Úradu vlády SR na
nákup športovej výbavy fitness parku v oddychovej zóne v našej obci.
Okrem významných investičných akcií sa v obci realizovali bežné činnosti zabezpečujúce
chod obce a konali sa kultúrne a športové podujatia.
Obec dosiahla za obdobie roku 2019 prebytkový bežný rozpočet. Schodok kapitálového
rozpočtu bol krytý finančnými operáciami. Celkový rozpočet bol prebytkový.
Dovoľte mi vysloviť poďakovanie zamestnancom obecného úradu, materskej školy a školskej
jedálne za plnenie si povinností. Vďaka patrí aj poslancom obecného zastupiteľstva za
spoluprácu a pomoc pri príprave a organizovaní obecných akcií a plnení stanovených úloh.
A v neposlednom rade aj Vám, občanom, za pomoc pri rozvoji a vytváraní vhodných
podmienok pre život v našej obci a podporu kultúrno-spoločenského života.

Mgr. Mária Žofčinová
starostka obce

3

1. Základná charakteristika Obce Kostolná Ves
Obec Kostolná Ves je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou,
ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Ústavou Slovenskej republiky.
Identifikačné údaje:
Názov:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Hlavná činnosť účtovnej jednotky:

Obec Kostolná Ves
Obecný úrad Kostolná Ves 136, 972 26
00318205
2021211720
právnická osoba – obec
všeobecná verejná správa

1.1 Geografické údaje:
Obec Kostolná Ves leží v oblasti západu stredného Slovenska, na ľavom brehu vybudovanej
nádrže, ktorá je zásobovaná riečkou Nitrica – jej ľudový názov Belanka. Okresným sídlom je
mesto Prievidza, vzdialené 16 km. Krajským mestom je Trenčín, vzdialený 70 km.
Na východe susedí s obcou Dlžín a Šútovce, na severe s obcou Seč. Na južnej strane
s Bankami a Ješkovou Vsou, na západe s Nitrianskym Rudnom a Rudnianskou Lehotou, na
severnej strane s obcou Liešťany. Na východnej strane sa nachádza pahorok Hájik a Stráň,
k juhu sa zvažujú Židove háje – boli vlastníctvom tunajšieho občana – žida Šimka a jeho
rodiny. Tieto háje sú dnes už rekultivované na ornú pôdu. Dnešná obec leží z väčšej časti na
vyvýšenine pôvodnej obce Rakúsko-Uhorska, ktorej názov v dobe maďarizácie bol Kišeď
Ház.
Dnes sa už obec rozrástla hlavne na severnú stranu k obci Seč a v údolí podstránia k obci
Dlžín. V obci sa stavajú nové, moderné rodinné domy, pribudla materská škola – prestavaná
z pôvodnej školy, objekty pre poľnohospodárstvo a drevospracujúci priemysel, športový
areál, kultúrny dom, dom rozlúčky, miestne komunikácie, rozšírenie elektrickej siete,
plynofikácia, vodovod a miestny rozhlas.
Celková rozloha obce: 375 ha
1.2 Demografické údaje:
Počet obyvateľov k 31. 12. 2019: 498 obyvateľov
z toho: žien:
mužov:

255
243
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narodení:
zomrelí:
prisťahovaní: trvalý pobyt
prech. pobyt
odsťahovaní:
sobáše:
rozvody:

6
3
7
2
14
2
2

1.3 História a súčasnosť obce:
Podľa archívneho materiálu múzea v Bojniciach začiatok obce Kostolná Ves je nasledovný:
listinný výskyt osád v Nitrickej doline, ktoré patrili rodu Diviackych sa začína v polovici 13.
storočia, keď bolo osídlenie doliny dokončené a vtedy sa už rod delil na viac odnoží –
Bossányi, Rudnay, Ujfáry. Najneskôr v polovici 12. storočia muselo dôjsť k deľbe práce
a povinností cirkevných obvodov. Pravdepodobne vtedy vznikla Kostolná Ves, ktorej bol
cirkevne pridelený ľavý breh Nitrice. Dominantou obce je kostol Narodenia Panny Márie,
pôvodne zasvätený Božiemu telu. Z diel majstrov sa zachovala drevená socha Panny Márie
s Ježišom z roku 1490-1500. V parku vedľa kostola stojí socha sv. Jána Nepomuckého na
podstavci z r. 1775. Prvá výstavba obce sa grupovala v blízkom okolí kostola a tak vznikol
stav kruhovej dedinky, ktorej ráz si obec zachovala i do týchto rokov. Domky boli zväčša
hlinené, pokryté slamou alebo šindľom. V blízkosti obce sa nachádza vodná nádrž
Rudnianska priehrada, ktorá ponúka bohaté možnosti na rekreáciu, vodné športy a rybolov.
Rudnianska priehrada je najväčšou vodnou nádržou v Hornonitrianskej kotline na hornom
toku rieky Nitrice. V okolí obce je kúpeľné mesto Bojnice. Obec je obkolesená príjemnou
scenériou Strážovských vrchov, ktoré sú vhodné na turistiku či cykloturistiku.
1.4 Významné osobnosti obce Kostolná Ves
V obci Kostolná Ves sa narodil slovenský matematik DOC. RNDr. Ján Futák, CSC.
(narodil sa 8. 9. 1939 Kostolná Ves, zomrel 4. 5. 1994 Žilina).V roku 1983 bol menovaný
docentom pre matematickú analýzu.
1.5 Symboly obce
Erb obce: Erb je v európskej tradícii na štíte umiestnené trvalé znamenie, ktoré je vytvorené
podľa určitých zaužívaných heraldických pravidiel a symbolizuje fyzickú, právnickú osobu,
skupinu osôb, územie, mesto alebo obec.
Vlajka obce: Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, červeného,
bieleho, žltého a modrého v strede so symbolom erbu obce - kostola. Ukončená je tromi
cípmi.
Pečať obce: vychádza z erbu obce, je okrúhla uprostred s obecným erbom a kruhopisom
OBEC KOSTOLNÁ VES.
1.6 Výchova a vzdelávanie
V obci je zriadená jednotriedna materská škola bez právnej subjektivity. Trieda je vekovo
zmiešaná, navštevujú ju deti od troch rokov až do nástupu školskej dochádzky.
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1.7 Služby v obci
Slovenská pošta: Sídlo pošty sa v obci Kostolná Ves nenachádza. Pošta je v obci Nitrianske
Rudno. Obec má aj smerové číslo Nitrianskeho Rudna: 972 26.
Občerstvenie: V obci sa nachádza pohostinstvo – Bistro u Dorotky a Penzión Koruna, ktorý
poskytuje aj ubytovanie.
Ubytovanie: V obci sa nachádza Penzión Koruna, Štýlový Zrub Nitrianske Rudno
a niekoľko ubytovaní v súkromí.
Zdravotníctvo: Na území obce sa nenachádza zdravotné stredisko, ambulancie pre dospelých,
deti a zubné ambulancie sa taktiež nachádzajú v obci Nitrianske Rudno
1.8 Organizačná štruktúra obce
Základné orgány obce:
1. starosta obce
2. obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná Ves je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov
zvolených v priamych voľbách.
Vo volebnom období 2018-2022 pracuje obecné zastupiteľstvo v nasledovnom zložení:
1. Miloslav Ďuriš - poslanec (zástupca starostu)
2. Mariana Kurbelová – poslanec
3. Tomáš Mercek – poslanec
4. Boris Hagara - poslanec
5. Marcel Medera - poslanec
Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Zvoláva a vedie
zasadnutia obecného zastupiteľstva, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,
právnickým a fyzickým osobám, vykonáva obecnú správu a rozhoduje o veciach, ktoré nie sú
vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie
starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
Za starostu obce Kostolná Ves bola v priamych voľbách dňa 10. novembra 2018 opätovne
zvolená Mgr. Mária Žofčinová. Novozvolení poslanci a starostka obce sa ujali svojej funkcie
zložením sľubu na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 7. decembra 2018.
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej Vsi rozhodovalo v roku 2019 na svojich zasadnutiach
o základných otázkach života obce. V priebehu roka zasadalo obecné zastupiteľstvo 4 krát.
Termíny zasadnutí boli: 30.1.2018, 15.3.2019, 22.3.2019, 3.5.2019, 4.12.2019.
Hlavný kontrolór obce:
Funkciu hlavného kontrolóra obce Kostolná Ves zastáva od 1.1.2016 Ing. Nadežda Hopková.
Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Kostolnej Vsi
Komisia ekonomická:
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Predseda:

p. Marcela Iliašová

Členovia:

p. Boris Hagara, p. Marcel Medera

Určuje: náplň práce komisie je pomoc pri tvorbe rozpočtu, kontrola pokladne obce
Komisia výstavby a životného prostredia:
Predseda:

p. Miloslav Ďuriš

Členovia:

p. Marcel Medera, p. Tomáš Mercek

Určuje: náplň práce komisie bude súčinnosť pri posudzovaní možnosti výstavby, údržby
stavieb, búrania stavieb, súčinnosť pri posudzovaní výrubu stromov, likvidácie odpadov,
znečisťovanie ovzdušia.
Komisia kultúrna a športová:
Predseda:

p. Tomáš Mercek

Členovia:

p. Marianna Kurbelová, p. Boris Hagara

Určuje: náplň práce komisie bude súčinnosť pri organizácií akcií a podujatí organizovaných
obecným úradom.
Komisia sociálna:
Predseda:

p. Mariana Kurbelová

Členovia:

p. Marcela Iliašová, p. Marta Duchoňová

Určuje: náplň práce, ktorá bude spočívať v posudzovaní pomoci sociálne odkázaným
občanom, pri posudzovaní prípadnej finančnej výpomoci občanom, zdravotne postihnutým a
narodeným občanom.
Obecný úrad:
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad
zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu ako aj
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Zamestnanci: účtovníčka:
Marcela Iliašová
Materská škola:
Materská škola zabezpečuje celodenné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od troch do
šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Od roku 2017 je riaditeľkou
materskej školy Marta Duchoňová.
Zamestnanci MŠ: riaditeľka:
Marta Duchoňová
učiteľka:
Mgr. Alexandra Kurincová
ved. škol. jedálne a kuchárka:
Dana Ďurišová
školníčka:
Eva Vrecková

1.9. Činnosť obce v jednotlivých oblastiach
Oblasť investičná a finančná:

7

-

oblasť financií bola bližšie rozpracovaná v predkladanom záverečnom účte obce
Kostolná Ves.
V roku 2019 sme realizovali obstaranie Bytovky do vlastníctva obce – financované
z prostriedkov ŠFRB, Ministerstva dopravy a výstavby SR a vlastných zdrojov obce.
Ďalšou významnou akciou bola rekonštrukcia Klubu mládeže – financovaná
z prostriedkov Environmentálneho fondu a vlastných zdrojov obce.
Obec vytvorila oddychovú zónu s fitness parkom - z prostriedkov Úradu vlády SR
a vlastných zdrojov zakúpila 4 fitness stroje.
obec realizovala investičné akcie – kontrola a oprava hasiacich prístrojov – obecný
úrad a materská škola, kultúrny dom, čistenie kanálov v obci, zabezpečenie údržby
miestnych komunikácií, osvetlenia a kosenie verejných priestranstiev.

Brigádnická činnosť:
- brigádnická činnosť bola zorganizovaná aj napriek skúseností z minulých období, keď
bolo badať značný nezáujem občanov o takúto formu činnosti. To však neznamená, že
občania sa stavali záporne ku celkovej brigádnickej činnosti. Na vyzvanie tak ako aj po
minulé roky v jarnom období si väčšina z nich vyčistila krajnice a chodníky pred svojim
domom pri hlavnej ceste.
Oblasť športová:
- v obci nepôsobil v roku 2019 žiadny športový oddiel.
Oblasť kultúrno-spoločenská:
- Tradičnou akciou bolo stavanie mája pred kultúrnym domom sprevádzané hudbou
a občerstvením. V mesiaci máj 2019 obecný úrad zorganizoval posedenie pri príležitosti Dňa
matiek v miestnom kultúrnom dome. Naše mamičky pozdravili so svojim kultúrnym
programom najmenší spoluobčania z materskej škôlky. V mesiaci jún starostka a poslanci
pripravili Rozlúčku so školským rokom, pomáhal im myšiak Mickey a myška Minnie a pre
všetkých pripravili občerstvenie. Ďalšie obecné akcie sa konali mimo kultúrneho domu,
pretože v mesiacoch október a november prebiehala rekonštrukcia budovy Klubu mládeže.
Deti v ich izbičkách navštívil Mikuláš sprevádzaný čertom a anjelom a rozdával im balíčky.
Pre všetkých občanov farnosti pripravili deti zo ZUŠ Nitrianske Rudno vianočný koncert
v Kostole Narodenia Panny Márie v Kostolnej Vsi. Na Silvestra navarila starostka obce spolu
s poslancami OZ vianočný punč a pripravili pre občanov silvestrovský ohňostroj.
1.10 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Zámery rozvoja obce Kostolná Ves a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom
rozpočte obce, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce.
Viacročný rozpočet sa zostavuje na tri roky pričom príjmy a výdavky rozpočtov na druhý
a tretí rok nie sú záväzné. Obec sleduje v priebehu roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu
a v prípade potreby vykonáva v ňom zmeny s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného
rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.
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Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
V roku 2020 je zámerom obce oprava vnútorných priestorov Klubu mládeže, najmä kuchyne,
ktorá je v havarijnom stave, dokončenie prác na poschodí budovy MŠ, v ktorých bude sídliť
obecný úrad, vybudovanie chodníkov v areáli MŠ a presťahovanie obecného úradu do nových
priestorov.
V roku 2019 je potrebné ešte vysporiadať pozemky obce, hlavne komunikácie, ktoré nie sú
ešte v poriadku z dôvodu plánovanej realizácie chodníkov v obci.
V roku 2020 sa plánuje dokončenie chodníkov na miestnom cintoríne a rekonštrukcia
oplotenia cintorína. Významnou investíciou v budúcich rokoch bude rekonštrukcia chodníkov
v obci a rekonštrukcia kultúrneho domu.

2. Informácie o účtovnej jednotke z účtovnej závierky za rok 2019
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako
aj z ďalších zdrojov.
2.1 Rozpočet obce na rok 2019
Základným nástrojom hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2019. 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 (ďalej len
„zákona“). Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č. 14/2018. Schválený
rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný šesťkrát, a to rozpočtovým opatrením
č. 1/2019 zo dňa 31.3.2018, rozpočtové opatrenie č. 2/2019 zo dňa 30.6.2019, rozpočtové
opatrenie č. 3/2019 zo dňa 30.8.2019, rozpočtové opatrenie č. 4/2019 zo dňa 30.8.2019,
rozpočtové opatrenie č. 5/2019 zo dňa 30.9.2019 a rozpočtové opatrenie č. 6/2019 zo dňa
4.12.2019. Všetky rozpočtové opatrenia boli schválené starostkou obce na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva č. 13/2018 – v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení – delegovanie časti právomocí schvaľovať zmeny rozpočtu starostkou
obce.
Rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách
Druh príjmov
Príjmy celkom
z toho:
Príjmy bežného rozpočtu
Príjmy kapitálového rozpočtu
Finančné operácie príjmové
Nerozpočtované príjmy
Výdavky celkom
z toho:
Výdavky bežného rozpočtu

Schválený
rozpočet
na rok 2019

Upravený
rozpočet
na rok 2019

Skutočnosť
k 31.12.2019

753 740,00

949 080,00

931 515,82

213 025,00
177 330,00
363 385,00
0,00
752 847,00

222 925,00
328 330,00
397 825,00
0,00
949 080,00

219 099,81
328 048,50
384 367,51
0,00
913 986,80

213 025,00

222 322,00

198 686,17
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Výdavky kapitálového rozpočtu
Finančné operácie výdavkové
Nerozpočtované položky

508 870,00
30 952,00
0,00

719 145,00
7 613,00
0,00

713 310,56
1 990,07
0,00

Rozpočtové hospodárenie za rok 2019:
Rozpočet obce
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Bežný a kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Rozpočet obce celkom

Príjmy v €
Výdavky v € Rozdiel v €
219 099,81
198 686,17
20 413,64
328 048,50
713 310,56 -385 262,06
547 148,31
911 996,73 -364 848,42
384 367,51
1 990,07 382 377,44
931 515,82
913 986,80
17 529,02

Prehľad o plnení programového rozpočtu za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Kostolná Ves na svojom zasadnutí dňa 14.12.2018 uznesením
č. 14/2018 schválilo zostavený a predložený rozpočet Obce Kostolná Ves na rok 2019 bez
programovej štruktúry.
Podrobné informácie o plnení príjmov a čerpaní výdavkov v rozpočte sú obsiahnuté
v záverečnom účte k 31. 12. 2019 a v prílohách výkazov: Súvaha, Výkaz ziskov a strát
a v Poznámkach.
2.2 Rozbor plnenia rozpočtu v roku 2019
Položka

100 Daňové príjmy

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
%
k 31.12.2019 plnenia

182 100,00

187 600,00

193 579,66

103,18

155 000,00

160 000,00

168 592,77

105,37

16 500,00

16 500,00

14 068,15

85,26

10 600,00

11 100,00

10 918,74

98,36

200 Nedaňové príjmy

30 325,00

31 325,00

17 410,21

53,98

212 Príjmy z prenájmu
221 Ostatné poplatky
223 Poplatky z predaja služieb
291 Príjmy o d fyzickej osoby
292 Ostatné príjmy

18 225,00
1 500,00
9 100,00
0,00
1 500,00

18 225,00
1 500,00
10 100,00
0,00
1 500,00

2 518,21
2 069,00
11 148,20
500,00
1 174,80

13,89
137,93
110,37
0,00
78,32

300 Granty a transfery

600,00

4 000,00

8 109,94

202,74

312 Transf.zo ŠR na pren.výkon
ŠS

600,00

4 000,00

1422,33

237,05

111 Výnos dane pre
územ.samospr.
121 Miestne dane (nehn.,pes)
133 Miestne poplatky (PDO,
ubyt.)
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Bežné príjmy spolu:

213 025,00

222 925,00

219 099,81

113,98

0,00

1 000,00

718,50

71,85

0,00

1 000,00

718,50

71,85

177 330,00

327 330,00

327 330,00

100,00

177 330,00

327 330,00

327 330,00

100,00

177 330,00

328 330,00

328 048,50

99,91

450 Finančné operácie
príjmové

97 665,00

132 105,00

118 647,51

89,81

454 Príjmy z RF obce
456 Prijaté finančné zábezpeky

92 315,00
5 350,00

126 755,00
5 350,00

113 537,52
5 109,99

89,57
95,51

510 Úvery

265 720,00

265 720,00

265 720,00

100,00

514 Ostatné úvery dlhodobé

265 720,00

265 720,00

265 720,00

100,00

Finančné operácie spolu

363 385,00

397 825,00

384 367,51

99,91

Príjmy obce spolu:

753 740,00

949 080,00

931 515,82

98,15

230 Kapitálové príjmy
233 Príjmy z predaja pozemkov
320 Dotácie kapitálové
322 Príjmy zo štátneho rozpočtu
Kapitálové príjmy spolu

Položka
01 Všeobecné verejné služby
01.1.1 Obec
01.1.2 Finančná rozpočt. oblasť
01.6.0 Všeobecné verej. služby
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
04 Ekonomická oblasť
04.1.2 Všeobec.pracovná oblasť
04.6.0 Komunikácie
05 Ochrana život.prostredia
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
06 Bývanie a občian. vybavenosť
06.1.0 Rozvoj bývania
06.2.0 Rozvoj obcí
06.4.0 Verejné osvetlenie
06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť
08 Rekreácia,kultúra,náboženstvo

Schválený
rozpočet
71 340,00
66 650,00
1 570,00
600,00
2 520,00
7 300,00
6 300,00
1 000,00
17 650,00
17 650,00
14 600,00
5 350,00
4 350,00
4 200,00
700,00
18 895,00

Upravený
rozpočet
92 392,00
89 324,00
1 868,00
0,00
1 200,00
4 100,00
3 100,00
1 000,00
12 450,00
12 450,00
13 830,00
5 410,00
4 860,00
3 160,00
400,00
15 263,00

Skutočnosť
90 268,93
87 875,42
1 819,60
0,00
573,91
2 821,10
2 294,15
526,95
10 999,71
10 999,71
7 389,04
433,20
4 385,47
2 305,36
265,01
7 783,06

%
plnenia
97,70
98,37
97,40
0,00
47,83
68,80
74,00
52,70
88,35
88,35
53,42
8,01
90,24
72,95
66,25
50,99
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08.1.0 Rekreač.a športové služby
08.2.0 Kultúrny služby
08.3.0 Vysielacie služby
08.4.0 Nábož.a iné spoloč.služby
09 Vzdelávanie
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie
09.6.01 Vedľ.služby predprim.vzd.
10 Sociálne zabezpečenie
10.7.0 Soc.pomoc občanom v núdzi

1 550,00
5 400,00
5 910,00
6 035,00
78 490,00
50 650,00
27 840,00
4 750,00
4 750,00

3 950,00
3 008,00
5 920,00
2 385,00
83 500,00
53 609,00
29 891,00
787,00
787,00

3 722,41
1 856,11
108,36
2 096,18
78 932,55
52 051,55
26 881,00
491,78
491,78

94,24
61,71
1,83
87,89
94,53
97,09
89,93
62,49
62,49

Bežné výdavky spolu:

213 025,00

222 322,00

198 686,17

89,36

Kapitálové výdavky
04.6.0 Komunikácia
06.1.0 Rozvoj bývania
08.2.0 Kultúrne služby

508 870,00
0,00
508 870,00
0,00

719 145,00
2 650,00
508 870,00
207 625,00

713 310,56
2 650,00
508 861,80
201 798,76

99,18
100,00
99,99
97,19

Kapitálové výdavky spolu:

508 870,00

719 145,00

713 310,56

99,18

Finančné operácie
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
06.1.0 Rozvoj bývania

25 602,00
5 350,00

2 263,00
5 350,00

1 990,07
0,00

87,94
0,00

Finančné operácie spolu:

30 952,00

7 613,00

1 990,07

26,14

752 847,00

949 080,00

913 986,80

96,30

Výdavky obce spolu:

2.3 Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2019 v eurách
Aktíva
Názov

KS k 31. 12. 2019

PS k 1. 1. 2019

AKTÍVA

1 386 469,24

773 113,34

Neobežný majetok

1 327 212,45

628 786,89

0,00

0,00

1 238 744,45

540 318,89

Dlhodobý finančný majetok

88 468,00

88 468,00

Obežný majetok

59 129,78

144 288,33

750,49

1 506,65

Pohľadávky

18 161,71

7 744,89

Finančné účty

40 040,46

135 036,79

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Zásoby
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Časové rozlíšenie

127,01

38,12

KS k 31. 12. 2019

PS k 1. 1. 2019

1 386 469,24

773 113,34

775 043,19

628 786,89

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

775 043,19

755 014,28

Záväzky

285 288,05

17 499,06

Rezervy

500,00

500,00

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

362,40

0,00

269 838,03

195,57

14 587,62

16 803,49

0,00

0,00

326 138,00
Strana aktív = strana pasív

600,00

Pasíva
Názov
PASÍVA
Vlastné zdroje krytia majetku

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie

Obec od 01. 01. 2008 začala účtovať podľa Opatrenia MF SR z 08. 08. 2007, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC, toto opatrenie pod číslom
MF/16786/2007-31 nadobudlo účinnosť 01. 01. 2008.
2.4 Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky

Hodnota
pohľadávok

Pohľadávky z
nedaň.príjmov obcí
Pohľadávky z
daňových príjmov
obcí
Iné pohľadávky(378)
Iné pohľadávky(372)

Záväzok
Nevyfakturované dodávky
Zamestnanci

Opis

6 539,27 Neuhr.faktúry za nájomné, energie, PDO
8 980,12 Neuhr.rozhod.za daň z nehnuteľ. a za psa
2 642,32 Neuhr.fakt.za nájom.a energie-určený splátkový kalendár
0,00

Hodnota
Opis
záväzku
2 237,82 Faktúry za december 2019
7 009,52 Mzdy zamestnancom za mesiac december 2019
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Zúčtov.s org.soc. a zdrav.poist.
Ostatné priame dane
Rezervy a prijaté preddavky
Finančné zábezpeky
Záväzky voči ŠFRB
Ostatné záväzky

4 214,95 Povinné poistné z miezd zamest. za mesiac december
2019
1 105,33 Daň zo miezd za mesiac december 2019
520,00 Rezerva na audit závierky 2019, prijatý preddavok
5 109,99 Finančná zábezpeka Bytovka
263 729,93 Úver zo ŠFRB na Bytovku – nesplatená suma úveru
1 360,51 Nevyčerpaná dotácia na stravu, záv. zo SF

2.5 Náklady a výnosy v hlavnej činnosti obce k 31. 12. 2019
Informácie z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
1. Výnosy – popis a výška významných položiek /v eurách/
Druh výnosov

a) tržby za vlastné výkony a tovar
b) aktivácia
c) daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
d) finančné výnosy

e) zúčtovanie rezerv a oprav.položiek
g) výnosy z transferov

Popis /číslo účtu a názov/

602 - Tržby z predaja služieb
604 – Tržby za tovar
624 - Aktivácia DHM
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
661- Tržby z predaja CP
662 – Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy
653 – Zúčtov.zákonných rezerv z prev.činnosti
658 – Zúčt.ost.opr.pol.z prev.činnosti
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce,
VÚC
692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce,
VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo
ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od
EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
641 – Tržby z predaja DNM a DHM

Suma

12 218,63
x
x
185 674,20
12 595,41

500,00
4018,14

7 747,54
1 792,00

718,50

642 – Tržby z predaja materiálu
h) ostatné výnosy

158,40

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy

7 620,43
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2. Náklady – popis a výška významných položiek /v eurách/
Popis /číslo účtu a názov/
a)
spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie

Suma
20 376,55
13 023,26

b)

služby
511 - Opravy a udržiavanie

121,81

512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu

x
1 617,28

518 - Ostatné služby

22 817,57

c)

osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d)
dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky

98 268,82
31 877,54
1 013,74
479,41

e)

odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM

14 885,00

553 - Tvorba ostatných rezerv

500,00

f) finančné náklady
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady

573,91
1 181,29

g)

náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
585 – Náklady na transfery z rozp.obce ost.subjektom VS
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov
mimo verejnej správy
- bežný transfer
h)
ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
542 – Predaný materiál
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

x

158,40
2 101,62

i) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

2.6 Výsledok hospodárenia (v zmysle zákona o účtov. ust. § 2 ods. 4 písm.h) za rok 2019
Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch
účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 (okrem účtov 591 a 595)
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Trieda 6 Výnosy
Trieda 5 Náklady (bez účtu 591)
Výsledok hospodárenia

233 043,25 €
213 014,34 €
20 028,91 €

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2019 je vo výške: 20 028,91 €
/zisk/
Nakoľko obec v roku 2019 mala vyššie výnosy ako náklady vznikol kladný výsledok
hospodárenia.
Výsledok hospodárenia za rok 2019 – zisk, bude v roku 2020 preúčtovaný nasledovne:
- usporiadanie kladného výsledku hospodárenia: 431/428
20 028,91
2.7 Stav finančných účtov k 31. 12. 2019 spolu vo výške €
z toho:
VÚB – bežný účet č. 18920382/0200
VÚB – účet sociálneho fondu 1169-18920382/0200
Prima banka – bežný účet č. 9015018001/5600
Prima banka – účet rezer.fondu č. 9015013008/5600
Pokladňa
Účet finančnej zábezpeky
Peniaze na ceste
Ceniny
Spolu:

3 084,38 €
110,22 €
12 329,48 €
19 136,70 €
212,69 €
5 109,99 €
0,00 €
57,00 €
40 040,46 €

Obec Kostolná Ves má podiel akcií v Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti
Banská Bystrica vo výške 88 468 €, t.j. 2602 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34,- €.
Obec nemá žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu.
V roku 2019 Obec Kostolná Ves dostala úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v sume
265 720,00 €. Úver obec použila na obstaranie nájomného domu – 8 bytových jednotiek.
Tento úver predstavuje dlhodobý záväzok obce voči ŠFRB, splátkový kalendár je rozpočítaný
na obdobie od októbra 2019 do septembra 2049.
Stav úveru k 31.12.2019
Veriteľ

ŠFRB

Účel

Obstaranie
nájomných
bytov

Výška
poskytnutého
úveru

Výška
mesačnej
splátky
istiny
a úroku

Ročná
splátka
istiny za
rok 2019

265 720,00

854,66

1 990,07

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2019
573,91

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.2019

263 729,93
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2.8 Výsledok rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu:
Schodok rozpočtu v sume -364 848,42 € 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 rozdiel finančných operácií +382 377,44 €
predstavuje sumu 17 529,02 €.
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

219 099,81 €
328 048,50 €
384 367,51 €
931 515,82 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu

198 686,17 €
713 310,56 €
1 990,07 €
913 986,80 €

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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:
a. nevyčerpané prostriedky na školské stravovanie, ktoré boli určené na bežné výdavky na
stravovanie v sume 72,53 €
b. nevyčerpané prostriedky na režijné výdavky v školskej jedálni v sume 2 278,42 €
c. nevyčerpaná dotácia na stravovanie poskytnutá ÚPSVaR na podporu k stravovacím návykom
predškolákov v sume 362,40 €
d. záväzky obce – prijatá finančná zábezpeka od nájomníkov obecných bytov v sume 5 109,99 €
celkovo v sume 7 823,34 €, ktoré je možné použiť v nasledujúcom roku v súlade s ustanovením § 8
ods. 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.
Prebytok rozpočtu Obce Kostolná Ves po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov za rok 2019 je v sume
9 705,68 €.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 36/2019 zo dňa 24.9.2019 bolo schválené použitie finančných
prostriedkov rezervného fondu v sume 121 432,06 €. V skutočnosti bolo plnenie v sume 113 537,52 €,
čo predstavuje plnenie 93,49 %.
Finančné prostriedky z rezervného fondu boli použité na spolufinancovanie realizovanej investície –
obstaranie nájomného domu 8 bytových jednotiek vo výške 65 811,80 €, na spolufinancovanie vo výške
5 % nákladov na rekonštrukciu Klubu mládeže v sume 7 894,74 € a použitie vlastných zdrojov na
úhradu nákladov na rekonštrukciu Klubu mládeže v sume 39 830,98 €.
2.9 Fondové hospodárenie
Obec tvorí vlastné mimorozpočtové peňažné fondy.
(údaje v EUR)
Názov fondu

Počiatočný stav
k 01.01.2019

Tvorba

Čerpanie

Konečný stav
k 31.12.2019
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Sociálny fond
Rezervný fond

143,61

786,61

820,00

110,22

80 090,76

52 583,46

113 537,52

19 136,70

Sociálny fond bol použitý na príspevok pre zamestnancov na regeneráciu pracovnej sily
/smernica obce č. 6/2009 a dodatok k smernici č. 1/2013/.
Rezervný fond bude tvorený v roku 2020 v prípade odsúhlasenia použitia prebytku
hospodárenia roku 2019.
2.10 Prijaté transfery, granty, dotácie a úvery v roku 2019
V roku 2019 obec vykonávala prenesený výkon štátnej správy a realizovala investičné
akcie. Na základe jednotlivých aktivít prijala nasledovné transfery, granty, dotácie a úvery:
 Transfery
Poskytovateľ
MV SR – sekcia verejnej správy
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva
Okresný úrad Prievidza – odbor ŽP
MV SR – sekcia verejnej správy
Prijaté transfery spolu:

Suma v €

Účel použitia

179,73 Hlásenie TP a register adries
847,00 Prísp. Pre výchovu
a vzdel.predškolákov
43,09 Starostlivosť o životné prostredie
1 983,15 Voľby do EU parlam. a voľby prezidenta
3 052,97

 Granty a dotácie
Poskytovateľ
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Úrad vlády SR
Environmentálny fond
Prijaté granty a dotácie spolu:

Suma v €

Účel použitia

143 080,00 Obstaranie 8 nájomných bytov bežného
štandardu
34 250,00 Kúpa technickej vybavenosti pre 8
nájomných bytov
3 000,00 Podpora rozvoja športu – nákup
športovej výbavy fitness parku
150 000,00 Zvyšovanie energetickej účinnosti
exist.verejných budov – Klub mládeže
330 330,00

18

 Úvery
Poskytovateľ

Suma v €

ŠFRB

Účel použitia

265 720,00 Obstaranie 8 nájomných bytov bežného
štandardu
Prijaté úvery spolu:

265 720,00

2.11 Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla nasledovné dotácie:
Žiadateľ dotácie
Jednota Dôchodcov

Poskyt.
Účel použitia posk. dotácie
fin.prostr.
400,00 Doprava na kultúrno-spoločenské a športové
podujatia, poznávacie zájazdy a zdravot. relax

V budúcom období bude obec i naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

3. Záver
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.
Účtovná závierka bola odovzdaná na MF SR v zákonom stanovenom termíne v elektronickej
podobe bez pripomienok.
Účtovná závierka bola overená nezávislým audítorom dňa 24. 03. 2020.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
V Kostolnej Vsi, dňa 13. 8. 2020
Vypracovala: Marcela Iliašová
ekonómka
Predkladá:

Mgr. Mária Žofčinová
starostka obce
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