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1. Úvodné slovo starostky obce  
        V treťom volebnom roku sa Vám dostáva do rúk táto Výročná správa Obce Veľké 

Chlievany za rok 2016, ktorá je bilanciou práce a hospodárenia našej samosprávy za rok 2016 

volebného obdobia 2014-2018 a poskytuje pravdivý a nestranný pohľad nakladania 

s finančnými prostriedkami  v  roku 2016. Tento rok bol mimoriadne  pre našu obec významný 

a to 740.výročím prvej písomnej zmienky o obci Veľké Chlievany (r.1276).                                                                       

Obecné zastupiteľstvo verejne zasadalo štyrikrát, kde sa rozhodovalo o realizácií projektov            

v  kultúrno-spoločenských a športových aktivitách ako: Mariášový turnaj, Fašiangy, Stavanie 

mája, Deň matiek, Držkovská držka, DHZO súťaže, Mňam Fest, ale hlavne výročie obce na 

Mikroregionálnych slávnostiach Bánovecko a vydanie monografie obce Veľké Chlievany, 

ktorá sa stala našim kultúrnym dedičstvom a dala príležitosť na stretnutie rodákov s úctou                

k starším a jubilantmi, čo podporili Mikroregión Bánovecko, Trenčiansky samosprávny kraj, 

súkromní podnikatelia, Nadácia Slovenskej sporiteľne. V nemalej miere sa venovala pozornosť 

aj životnému prostrediu. Vďaka dotácie z Programu obnovy dediny z Environmentálneho 

fondu sme arboristicky ošetrili 7 stromov v areáli cintorína vedľa kostola sv. Kataríny 

Alexandrijskej, medzi ktorými bol aj starý jaseň. Investície pokračovali do budovy kabín 

v športovom areáli, kde sa pripravujú priestory pre krízovú situáciu občana, ďalej do údržby 

obce, pri ktorej boli nápomocní aktivační pracovníci z ÚPSVaR. V projekte Aktívna staroba 2. 

ročník bola úspešná aj  Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Veľké Chlievany, 

v ktorom získala finančné prostriedky od predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Jaroslava Bašku na harmoniku pre spevácky zbor, s ktorým vystúpili v Uhrovci Vidiecka žena 

roka "Líderka roka 2016" za doprovodu PhDr. Eulálie Pomikalovej.                                                      

V júli našou obcou prebehla smršť, ktorá zasiahla cintorín. Opäť naši Dobrovoľní hasiči obce 

ukázali svoje nasadenie v prípade živelnej pohromy už s novým IVECOM  od MVSR, za čo im 

vyslovujeme poďakovanie, ako aj Zuzane Peknej rod. Janegovej a Jozefovi Pokusovi, ktorí                 

v roku 2014 pri dopravnej nehode svojou pohotovosťou zachránili mladý život Martina Ďurča. 

Naše poďakovanie patrí aj všetkým reprezentantom našej obce, sponzorom a Vám občanom, 

ktorí ste sa aj v roku 2016 podieľali aktívne, ale aj pasívne na dianí našej obce. 

 

2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov: Obec Veľké Chlievany 

Sídlo: Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany 

IČO: 00311260 

Štatutárny orgán obce: Starostka obce 

Telefón: 038/7602386 

E-mail: obecchlievany@slovanet.sk, velkechlievany@velkechlievany.com 

Webová stránka: www.velkechlievany.com 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starostka obce: Bc. Zuzana Flórová 

Zástupca starostu obce: Patrik Urban 

Hlavný kontrolór obce: Alena Petrušová 

mailto:obecchlievany@slovanet.sk


 

- 4 -  

Obecné zastupiteľstvo:  
Jozef Flóro, Ľubomír Gerbel, PhDr. Eulália Pomikalová, Michal Kovačik, Patrik Urban 

Komisie:  
V roku 2016 pracovali nasledovné komisie :  

- inventarizačná komisia 

a) predseda inventarizačnej komisie Alena Petrušová 

b) členovia inventarizačnej komisie: Bc. Zuzana Flórová a Jana Kotvasová 

Inventarizačná komisia mala zasadnutie v Obci Veľké Chlievany dňa 31.03.2016, 30.06.2016, 

30.09.2016 a 31.12.2016. 

 

- komisia pre verejný poriadok 

a) predseda komisie: Michal Kovačik 

b) členovia komisie: Jozef Flóro a Patrik Urban 

- komisia na ochranu verejného záujmu 

a) predseda komisie: Patrik Urban 

b)  členov komisie: Jozef Flóro, Ľubomír Gerbel, PhDr. Eulália Pomikalová a Michal 

Kovačik 

Komisiu pre verejný poriadok a na ochranu verejného záujmu s vyššie uvedenými predsedami 

a členmi komisií zvolilo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch na svojom zasadnutí 

dňa 09.12.2014. 

 

 

Obecný úrad: Prácu a činnosť obecného úradu organizovala starostka obce Bc. Zuzana 

Flórová, bytom Veľké Chlievany č. 190 a účtovníctvo, mzdy, registratúru a evidenciu daní 

a odpadov viedla administratívna pracovníčka: Jana Kotvasová, bytom Veľké Chlievany č. 21. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Chlievany je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov 

zvolených v priamych voľbách. 

 

Dňa 15.11.2014 boli v komunálnych voľbách zvolení 5 poslanci na obdobie 4 rokov. 

Za poslancov boli zvolení: 

 Jozef Flóro, Veľké Chlievany č. 105 

 Ľubomír Gerbel, Veľké Chlievany č. 51 

 Michal Kovačik, Veľké Chlievany č. 8 

 PhDr. Eulália Pomikalová, Veľké Chlievany č. 58 

 Patrik Urban, Veľké Chlievany č. 158 - zástupca starostky obce 

V tomto zložení obecné zastupiteľstvo okrem poslanca Ľubomíra Gerbela, ktorý bol toho času 

práceneschopný, pracovalo od 09.12.2014, kedy novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva 

Jozef Flóro, Michal Kováčik, PhDr. Eulália Pomikalová a Patrik Urban zložili sľub. Poslanec 

Ľubomír Gerbel zložil sľub po ukončení práceneschopnosti dňa 12.06.2015. Od tohto dňa 

pracovalo obecné zastupiteľstvo v plnom zložení. 

 

V komunálnych voľbách dňa 15.11.2014 bola zvolená za starostku  Obce Veľké Chlievany       

 Bc. Zuzana Flórová s nástupom do funkcie 09.12.2014    

    

    Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch  rozhodovalo v roku 2016  na svojich 

zasadnutiach o základných otázkach života obce. Zasadnutia v roku 2016  sa konali  

celkom  4 krát, a to v dňoch :  

08.02.2016, 10.06.2016, 14.09.2016 a 14.12.2016 
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Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, 

telefón, e-mail, webová stránka / : Obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie. 

Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, 

telefón, e-mail, webová stránka /: Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do 

základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: Obec nemá 

zriadené žiadne neziskové organizácie. 

Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do 

základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích  právach, predmet činnosti, 

IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: Obec nemá zriadené žiadne obchodné spoločnosti. 

 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  
 

Poslanie obce:  

Obec Veľké Chlievany je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky 

združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou samostatne 

hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok 

stanovených zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a  nariadeniami 

obce. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a o potreby jej obyvateľov.  

Vízie obce:  

Obec Veľké Chlievany je prosperujúcou obcou s kvalitným životným prostredím, 

zveľaďujúcim prírodné a kultúrne dedičstvo. Je príťažlivá predovšetkým s vybudovanou 

infraštruktúrou a vytváraním čo najpriaznivejších podmienok pre plnohodnotný a harmonický 

život pre všetky kategórie obyvateľov so zameraním sa na zvyšovanie počtu jej obyvateľstva. 

Ciele obce: 

Mobilizovaním miestneho potenciálu a využívaním vonkajších podporných zdrojov zabezpečiť 

vhodné podmienky na trvalo udržateľný rozvoj obce Veľké Chlievany, ktorý pri rešpektovaní 

vidieckeho rázu obce bude založený na výraznom zlepšení životnej úrovne obyvateľov so 

zvýšením počtu jej obyvateľov.  

 

 

5. Základná charakteristika obce  
 

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1 Geografické údaje 
Geografická poloha obce :  

Obec Veľké Chlievany  leží v bánoveckom výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na 

pravom svahu spodnej časti potoka Inovec. Administratívne je začlenená do okresu Bánovce 

nad Bebravou v Trenčianskom samosprávnom kraji. Od okresného mesta je obec vzdialená 3,5 

km juhozápadným smerom. 

Susedné mestá a obce : S mestom Bánovce nad Bebravou (jeho mestskou časťou Biskupice), 

s Obcou Dvorec a Otrhánky je Obec Veľké Chlievany spojená komunikáciami III. triedy.  
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Hranice katastrálneho územia Obce Veľké Chlievany susedia s katastrom mesta Bánovce nad 

Bebravou (jeho mestskej časti Biskupice) a obcí Dolné Naštice, Pečeňany, Otrhánky, Veľké 

Držkovce a Dvorec. 

Celková rozloha obce : 482 ha 

Nadmorská výška : Nadmorská výška v strede obce je 217 m n. m. 

 

5.2 Demografické údaje  
Hustota  a počet obyvateľov : 93,98 obyv./km2 , k 31.12.2016 bolo v obci 484 obyvateľov 

prihlásených na trvalý pobyt. 

Národnostná štruktúra : Podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov uskutočneného 

v roku 2011 sa v Obci Veľké Chlievany k 21.05.2011 hlásilo 463 obyvateľov k slovenskej 

národnosti, 1 občan k českej, 1 k nemeckej a 18 občanov bolo nezistenej národnosti. 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Prevažná časť obyvateľstva je rímsko-

katolíckeho vyznania. 

Vývoj počtu obyvateľov : K 01.01.2016 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 484 

obyvateľov. V priebehu roka 2016 sa narodili 4 deti, prisťahovali 9 občania, zomreli 4 

a odsťahovalo sa 9 občanov. K 31.12.2016 mala obec 484 obyvateľov.  

 

5.3 Ekonomické údaje  
Nezamestnanosť v obci : asi 6,30 % 

Nezamestnanosť v okrese : 5,80 % 

Vývoj nezamestnanosti : klesajúci 

5.4 Symboly obce 
Erb obce : V modrom štíte na zelenej, zlatými skalami posiatej pažiti, kráča strieborný 

veľkonočný baránok so zástavou, nad ním je zlatá kométa a pred ním zlatá hviezda.  
 

 
 

Zástava obce : Zástavu obce Veľké Chlievany tvoria: 3 pozdĺžne pruhy modrý, biely a zelený. 

Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je 3 cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do 1/3 jej 

listu.  

 

 
 

Pečať obce : Pečať obce Veľké Chlievany tvorí erb obce Veľké Chlievany s hrubopisom: 

„OBEC VEĽKÉ CHLIEVANY“.  
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5.5 Logo obce 
Obec nemá logo obce. 

 

5.6 História obce  
Prvá písomná zmienka pochádza až z roku 1276, z čias vlády Matúša Čáka Trenčianskeho. 

Názov obce je doložený z roku 1276 ako Hleulan, z roku 1323 ako Maior villa Holewna, z 

roku 1398 ako Helwen, z roku 1439 ako Nag Helwen, z roku 1472 Chliewen, z roku 1501 

Chlewan, z roku 1773 Welke Hlevany, z roku 1786 Welke Chlewani, z roku 1864 Nagy 

Helvenyi a z roku 1919 Veľké Chlievany. 

V 15. storočí si obyvatelia postavili rímskokatolícky kostol, pôvodne gotický kostol a v roku 

1685 grófka Katarína Pálfiova definitívne ustanovila vo Veľkých Chlievanoch farnosť. 

V súčasnosti pod Farnosť Veľké Chlievany patria obce Haláčovce, Otrhánky, Dvorec, 

Biskupice a Pečeňany. 

 

 

5.7 Pamiatky  
Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej: Gotický jednoloďový kostol pochádza z 15. 

storočia. Jeho súčasťou je aj krypta. Kostol mal pôvodne  drevený chórus s päťregistrovým 

organom postavený Jurajom Pažickým z Rajca v r. 1806. V r. 1936 bol na Štedrý deň dovezený 

nový oltár, ktorý dal zhotoviť farár Jozef Turczyn v Novákoch. Na ňom dominuje socha 

Božského Srdca Ježišovho, ktorá je doplnená sochami sv. Františka, sv. Terézie z Lisieux 

a dvoch adorujúcich anjelov. V 20. st. prebehla rekonštrukcia gotickej veže, ktorá bola 

v katastrofálnom stave a v roku 1957 sa ju rozhodli nahradiť novou stojacou na rohu kostola.  

Zároveň bol vytvorený priestor na nový chórus a organ.  

V roku 2015 bola ukončená oprava strechy spočívajúca vo výmene strešnej krytiny z pôvodnej 

azbestocementovej za keramickú krytinu. Oprava strechy prebehla v roku 2014. 
 

 

5.8 Významné osobnosti obce 
Juraj Palkovič: /*24.4.1763 Veľké Chlievany  †21.1.1835 Ostrihom/ Narodil sa v dome (toho 

času zbúranom) vedľa fary, je to velikán v našej histórii, prvý prekladateľ biblie do 

bernolákovskej slovenčiny, zakladajúci člen Slovenského učeného tovarišstva, ostrihomský 

kanonik, veľký podporovateľ Bernolákovcov. V roku 1968 pri príležitosti 205. výročia 

narodenia Juraja Palkoviča občania vybudovali park, kde odhalili pamätník s jeho bustou. 

Jozef Pihík /*1.4.1890 † 21.06.1956/  -  primáš, hudobný skladateľ a textár, významný interpret 

a propagátor slovenskej ľudovej piesne. Autor viac ako 60-tich piesní, v ktorých pracuje 

s ľudovým motívom na pôde tanečnej hudby (napr. Carmen, Cigánove husle, Dínom dánom, Ja 

som šuhaj, Srdiečko ti z lásky dám, Tancuj milá, Tulipán, Vieročka)  

Cyril Marián Guniš /* 10. 4.1901 †24.8.1974/ - jazykovedec, pedagóg, piarista, zakladajúci 

člen Matice slovenskej, autor učebníc taliančiny, taliansko-slovenského slovníka (v rkp.), hry 

Ďurko povstalec 

Ferdinand Guniš /*27.04.1919 †10.07.2003/ - pedagóg, literát, redaktor, propagátor matičného 

života Matice slovenskej, autor historickej povesti Pustovník František, noviel: Priepasť, Ako 

život krásna   

Vojtech Lisák /*27.06.1923 Veľké Chlievany  † 06.01.1990 Topoľčany/ 

 Veterinár,vedecký ašpirant internej kliniky VŠ veterinárnej v Košiciach pre odbor choroby    
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  hydiny a zaslúžil sa o likvidáciu TBC  u hospodárskych zvierat v celom okrese Topoľčany, za 

čo mu bolo udelené štátne vyznamenanie a  v r. 1973 VŠ veterinárna v Košiciach udelila za 

zásluhy dobrého mena slovenského veterinárneho lekárstva striebornú medailu prof. Dr. Pavla 

Adámiho, hlavný redaktor publikácie Juraj Palkovič 1763-1835, Veľké Chlievany 1968, Za 

zdravie zvierat, Topoľčany 1967 a i.  Ako básnik vystupoval pod pseudonymami Belo L. 

Limbora,  a Marián Limbora. 

 

 

 

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  
 

6.1 Výchova a vzdelávanie  
V obci sa nenachádza žiadne školské zariadenie. V súčasnosti navštevuje väčšina detí materskú 

školu a základnú školu do štvrtého ročníka prvého stupňa na Základnej škole s materskou 

školou vo Dvorci, poprípade v Bánovciach nad Bebravou. Od piateho ročníka  druhého stupňa 

základnej školy dochádzajú deti do škôl v Bánovciach nad Bebravou. 

 

6.2 Zdravotníctvo 
Na území obce sa priamo nenachádza, pediatrická ambulancia, ambulancia pre dospelých 

a zubná ambulancia sa nachádza v okresnom meste Bánovce nad Bebravou, vzdialené od Obce 

Veľké Chlievany 3,5 km. 

 

 

6.3 Sociálne zabezpečenie 
Obec v rámci sociálnych služieb zabezpečuje opatrovateľskú službu. V roku 2016 o túto 

službu nepožiadal nikto z občanov. 

 

6.4 Kultúra 
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje pri slávnostných príležitostiach obec,  

poslanci OZ, ZO JDS Veľké Chlievany, DHZO Veľké Chlievany a občania obce. 

       

6.5 Hospodárstvo  
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

 

Slovenská pošta : nachádza sa priamo na území obce. Adresa: Veľké Chlievany 156 

 

Občerstvenie :  Abstinth, Veľké Chlievany č. 590 - Ján Škorvaga 

 

Potraviny : v obci je 1 predajňa potravín – predajňa COOP Jednota, s.d. Topoľčany  

 

Rôzne iné predajne a služby :  

Adrián Guniš - AG-Trans, Veľké Chlievany 128: nákladná cestná doprava 

Anna Kováčiková Florist designs, Veľké Chlievany 6: činnosti súvisiace s krajinnou úpravou 

EU – Netz, s.r.o., Veľké Chlievany 151: sprostredkovateľské služby 

Ján Bulák, Veľké Chlievany 34: špecializované stavebné práce 

Miloš Gnida FERRARIUS, Veľké Chlievany 135: kovovýroba 

Miroslav Škorvaga – Moto Miro, Veľké Chlievany 89: predaj, údržba a oprava motocyklov  

Róbert Guniš RG MOTO EUROTRANS, Veľké Chlievany 138: nákladná cestná doprava  

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/adrian-gunis-----ag-trans
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Poľnohospodárske družstvo BEBRAVA, Veľké Chlievany: zmiešané hospodárstvo 

Spoločnosť bývalých urbárnikov, Veľké Chlievany: lesné hospodárstvo a ostatné služby      

v lesníctve  

 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude postupne rozvíjať. Obec sa bude snažiť vytvárať podmienky pre podnikateľskú činnosť.     

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2016. Obec v roku 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.  

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením                  

č. 6/8/4/2015.   

Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- zmena   schválená dňa 14.12.2016 uznesením č. 6/8/4/2016 

 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016  

  

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2016 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 157.203,00 146.703,00 155.978,23 106,32 

z toho :     

Bežné príjmy 131.591,60 126.103,60 135.379,47 107,36 

Kapitálové príjmy 10.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

Finančné príjmy 15.611,40 15.599,40 15.598,76 100,00 

Výdavky celkom 157.203,00 146.703,00 122.244,38 83,33 

z toho :     

Bežné výdavky 128.203,00 141.703,00 122.244,38 86,27 

Kapitálové výdavky 29.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozpočet obce  0,00 0,00 33.733,85 –– 
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016  

  

 
Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2016 
  

Bežné  príjmy spolu 135.379,47 

Bežné výdavky spolu 122.244,38 

Bežný rozpočet 13.135,09 

Kapitálové  príjmy spolu 5.000,00 

Kapitálové  výdavky spolu 0,00 

Kapitálový rozpočet  5.000,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 18.135,09 

Vylúčenie z prebytku  5.000,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 13.135,09 

Príjmy z finančných operácií 15.598,76 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 15.598,76 
PRÍJMY SPOLU   155.978,23 

VÝDAVKY SPOLU 122.244,38 

Hospodárenie obce  33.733,85 
Vylúčenie z prebytku 5.000,00 

Upravené hospodárenie obce 28.733,85 

 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2016   v sume 18.135,09 EUR  zistený 

podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

je upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 5.030,82 EUR  a nadväzne navrhujeme 

rozdiel použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu v sume 13.104,27 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 podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 5.000,00 EUR, a to na : 

- havarijný stav strechy s odkvapovým systémom na budove garáže s tribúnou č. 695 

v športovom areáli  

- a nepoužité prostriedky Sociálneho fondu vo výške 30,82 EUR 

 

 

Zostatok  finančných operácií v čiastke 15.598,76 EUR, podľa § 15 ods.1písm c) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy navrhujeme použiť na tvorbu 

rezervného fondu v sume  15.598,76 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme celkovú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 

vo výške 28.703,03 EUR.  

 

 



 

- 11 -  

 

7.3 Rozpočet na roky 2017 - 2019  

     

 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Rozpočet  na 

rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Príjmy celkom 155.978,23 154.079,00 155.795,00 159.977,00 

z toho :     

Bežné príjmy 135.379,47 129.079,00 135.795,00 139.977,00 

Kapitálové príjmy 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Finančné príjmy 15.598,76 20.000,00 15.000,00 15.000,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Rozpočet  na 

rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Výdavky celkom 122.244,38 154.079,00 155.795,00 159.977,00 

z toho :     

Bežné výdavky 122.244,38 126.079,00 126.295,00 130.477,00 

Kapitálové 

výdavky 

0,00 28.000,00 29.500,00 29.500,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 

8.1 Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Predpoklad 

na rok 2017 

Predpoklad 

na  rok 2018 

Majetok spolu 315068,08 303.507,40 304.898,00 308.290,00 

Neobežný majetok spolu 297.941,94 268.853,35 287.962,10 293.590,10 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 
Dlhodobý hmotný majetok 211.979.84 182.891,25 190.000,00 195.628,00 

Dlhodobý finančný majetok 85.962,10 85.962,10 85.962,10 85.962,10 
Obežný majetok spolu 16.948,41 34.416,32 16.791,40 14.476,40 

z toho :     

Zásoby 971,91 682,47 950,00 730,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  377,74 0,00 230,00 135,00 

Finančné účty  15.598,76 33.733,85 15.611,40 13.611,40 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  177,73 237,73 144,50 223,50 
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8.2 Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k  31.12.2016 

Predpoklad 

na rok 2017 

Predpoklad 

na  rok 2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 315.068,08 303.507,40 330.352,00 317.093,11 

Vlastné imanie  283.957,14 270.769,00 302.540,00 287.625,39 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  283.957,14 270.769,00 302.540,00 287.625,39 

Záväzky 6.085,35 5.610,41 5.512,00 6.011,94 

z toho :     

Rezervy  456 500,00 890,00 550,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 31,17 30,82 40,00 36,28 

Krátkodobé záväzky 5.598,18 5.079,59 4.582,00 5.425,66 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 25.025,59 27.127,99 22.300,00 23.455,78 

 

8.3 Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2015 

Zostatok 

k 31.12 2016 
Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00 0,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   377,74 0,00 

 

8.4 Záväzky 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2015 

Zostatok 

k 31.12 2016 
Záväzky do lehoty splatnosti   6.085,35 5.610,41 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2016 - vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Predpoklad 

rok 2017 

Predpoklad 

rok 2018 

Náklady 126.170,33 150.453,05 151.820,96 153.857,96 

50 – Spotrebované nákupy 20.759,20 22.933,25 34.960,00 32.064,00 

51 – Služby 21.487,11 45.739,69 30.170,00 30.160,00 

52 – Osobné náklady 50.975,13 45.816,03 54.704,00 57.026,00 

53 – Dane a  poplatky 69,96 69,96 69,96 69,96 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

406,07 410,26 402,00 408,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

27.818,00 30.388,57 25.500,00 27.300,00 

56 – Finančné náklady 455,56 375,63 650,00 665,00 

57 – Mimoriadne náklady 28,00 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

4.170,00 4.268,30 5.280,00 6.080,00 

59 – Dane z príjmov 1,30 451,36 85,00 85,00 
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Výnosy 111.719,40 137.530,91 139.329,00 140.795,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
1.009,21 3.618,29 1.540,00 1.540,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

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

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

92.970,72 107.460,93 103.115,00 105.965,00 

64 – Ostatné výnosy 1.459,20 1.956,91 275,00 275,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

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

66 – Finančné výnosy 7,23 2,20 15,00 15,00 

67 – Mimoriadne výnosy 611,86 611,39 0,00 0,00 

68 – Výnos z transferov  787,37 0,00 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

14.873,81 23.881,19 34.384,00 33.000,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-14.450,93 -12.922,14 -12.491,96 -13.062,96 

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume -12.922,14 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  
 

10.1 Prijaté granty a transfery  
 

V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma 

prijatých 

prostriedko

v v EUR  

Okresný úrad Trenčín, odbor 

starostlivosti o životné prostredie 

Prenesený výkon štátnej správy 

starostlivosti o životné prostredie  

45,27 

MV SR, sekcia ver. správy, 

Bratislava 

Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku hlásenia pobytu občanov 

159,72 

MV SR, sekcia ver. správy, 

Bratislava 

Prenesený výkon štátnej správy na 

úseku registra adries 

9,00 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 

Kutuzova 17, 831 03 Bratislava 3 

Na materiálno-technické 

vybavenia DHZO, osobné ochran. 

prac. prostriedky, odbornú 

prípravu členov DHZO, servis 

a opravy techniky a vozidiel 

2.000,00 

Nadácia Slovenskej sporiteľne, 

Tomášikova 48, 832 73 Bratislava 

Projekt: „Stretnutie rodákov k 740. 

výročiu prvej písomnej zmienky 

o obci Veľké Chlievany“ 

1.500,00 
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Slovenská agentúra život. prostredia, 

Tajovského 28,  975 90 Banská 

Bystrica 

Projekt: „Odborné arboristické 

ošetrenie stromov v areáli 

obecného cintorína“ 

4.559,05 

Trenčiansky samosprávny kraj, 

K dolnej stanici 7282/20A,  

911 01 Trenčín 

Na výdavky spojené s uskutoč. 

akcie Monografia obce Veľké 

Chlievany 1276 - 2016 

2.000,00 

Okresný úrad Bánovce nad Bebrav. Voľby do NR SR 665,92 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny, 

Partizánske 

Refundácie z ÚPSVaR (aktivačná 

činnosť formou dobrovoľníckej 

služby, menšie obecné služby pre 

obec, projekt:„Šanca na zamest-

nanie“)  

10.676,73 

Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky, Štefanovičova 5,  

817 82 Bratislava 

Dotácia na: „Havarijný stav 

strechy s odkvapovým systémom 

na budove garáže s tribúnou         

č. 695 v športovom areáli“. 

5.000,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- účel použitia dotácie na „Odborné arboristické ošetrenie stromov v areáli obecného 

cintorína“ - odborné arboristické ošetrenie siedmych stromov v areáli obecného 

cintorína so zameraním sa na dominantu v obci s cieľom zachovania prijatého 

kompromisu medzi zlepšením prevádzkovej bezpečnosti, ich zdravotných stavov 

s dočasným zabránením fatálnemu zhoršeniu fyziologickej a biomechanickej vitality, 

- účel použitia dotácie na „Havarijný stav strechy s odkvapovým systémom na budove 

garáže s tribúnou č. 695 v športovom areáli“ – havarijný stav bude odstránený 

výmenou strešnej krytiny na krov s použitím latovania alebo debnenia strešnej 

konštrukcie s ošetrením drevených konštrukcií proti hubám a drevokaznému hmyzu. 

Odkvapovým systémom s klampiarskymi konštrukčnými prvkami bude odvedená 

zrážková voda zo strechy. Dotácia bude použitá najneskôr do konca roka 2018. 

 

10.2 Poskytnuté dotácie  
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2012 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Obce Veľké Chlievany:  

 

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

DHZO Veľké 

Chlievany 

Bežné výdavky na rozvoj práce s mládežou, 

športovú činnosť a 

propagáciu obce 

800,00 

   

   

   

   

 

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Veľké Chlievany. 

 



 

- 15 -  

10.3 Významné investičné akcie v roku 2016 
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016: 

 - Odborné arboristické ošetrenie stromov v areáli obecného cintorína z dotácie      

       Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny – Zelená dedina   

 - výmena elektrických rozvodov a ističov na budove kabín 

 - monografia obce Veľké Chlievany (TSK, podnikatelia, Mikroregión Bánovecko) 

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

    - oprava havarijných stavov chodníkov, 

     - Územný plán obce Veľké Chlievany, 

            - Revitalizácia parku Juraja Palkoviča s oplotením a osvetlením 

            - Vybudovať kamerový systém s podporou MV SR - Okresný úrad Trenčín 

 - Havarijný stav strechy s odkvapovým systémom na budove garáže s tribúnou          

               č.695 v športovom areáli s finančnou podporou MF SR 

 - rekonštrukcia hasičovne - garáže s tribúnou, kabín  v športovom areáli 

 - rekonštrukcia domu smútku a okolia 

 - prístavba kultúrneho domu 

 - vodovod do kabín v športovom areáli 

 - bezpečnostné LED osvetlenie  priechodov pre chodcov 

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   
Obec neeviduje žiadne riziká a neistoty, ktorým by bola účtovná jednotka vystavená. Obec 

nevedie s nikým súdny spor.  

 

 

 

Vypracovala: Jana Kotvasová                                                Schválila: Bc. Zuzana Flórová 

 

 

 

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 24.05.2016      

 

 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

  Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


