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I. Časť – Správa o činnosti obce
Obec Horné Pršany je základným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej
republiky, ktorý pri výkone zabezpečuje všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich
obyvateľov.
Na samospráve obce sa podieľajú obyvatelia, ktorí sú v nej prihlásení na trvalý alebo
prechodný pobyt, ale aj občania, ktorí majú na jeho území nehnuteľný majetok a platia v obci
miestne dane a poplatky.
Obec počas roku 2019 zabezpečovala úlohy vyplývajúce z ustanovení zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
MF SR v súlade s programovým vyhlásením vlády pripravilo nový systém financovania
obcí a VÚC, ktorých podstatou je posilnenie finančnej samostatnosti územných samospráv,
ktorý začal platiť v roku 2005. Predchádzali tomu legislatívne zmeny. Zákon č.303/1995 Z. z.
o rozpočtových pravidlách bol zrušený a nahradili ho zákony č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
V roku 2019 zasadalo obecné zastupiteľstvo 4-krát a to 19.02., 21.05., 13.09. a 19.12.2019.
Na svojich zasadnutiach riešilo problémy so zabezpečovaním bežného chodu obce.
Obec pravidelne 2 x mesačne zabezpečovala odvoz komunálneho odpadu (26 odvozov),
triedeného odpadu (40 x odvozov),
zber vyradeného elektrického a elektronického
zariadenia (1 odvoz), zber nebezpečného odpadu (1 odvoz), v prvom polroku 2019 3 ks
veľkoobjemových kontajnerov na odvoz veľkorozmerného odpadu.
Obecný úrad má umiestnenie 1 ks kontajnera, ktorý slúži na zber použitého šatstva, obuvi,
textílií a hračiek. Zmluva o spolupráci pri zbere šatstva je uzavretá na dobu neurčitú.
Obecný úrad zabezpečoval vypracovanie rôznych štvrťročných a ročných štatistických
prehľadov a výkazov pre štatistické úrady v Košiciach, Trnave, Banskej Bystrici a pre
Ministerstvo kultúry, rôzne vyúčtovania transferov pre Ministerstvo financií SR. Spracoval
platobné výmery na daň z nehnuteľností a výmery na komunálny a drobný stavebný odpad.
Obecný úrad v roku 2019 organizačne pripravoval voľby prezidenta SR, voľby do EP a voľby
do NR SR v roku 2020.
Pracovné stretnutie s komisiou pre kultúru, šport a mládež dňa 08.01.2019.
Dňa 09.01.2019 mal starosta obce pracovné stretnutie s firmou Party Servis Poniky,
zabezpečenie obsluhy a menu na Pršiansky ples.
Obec v spolupráci s komisiou pre kultúru, šport a mládež v dňoch od 09.01.20019 do
18.01.2019 zabezpečovali intenzívne prípravu 3. Pršianskeho plesu.
Dňa 18.01.2019 sa starosta obce zúčastnil pracovnej porady stavebného úradu v Selciach.
Starosta obce sa dňa 21.01.2019 zúčastnil v Hronseku pracovnej porady mikroregiónu
Pozdala Bystrice.
Dňa 24.01.2019 sa starosta obce zúčastnil pracovnej porady ZMOS v Medzibrode.
Starosta obce sa dňa 29.01.2019 zúčastnil v Malachove kolaudácie rekonštrukcie el.vedenia
do obce Horné Pršany.
Obec Horné Pršany dňa 02.02.2019 zorganizovala v sále kultúrneho domu stolnotenisový
turnaj.
Dňa 05.02.2019 mal starosta obce pracovné stretnutie s poslancami obecného
zastupiteľstva.
Starosta obce mal dňa 12.02.2019 pracovné stretnutie ohľadom dopravného značenia v obci
s Okresným dopravným inšpektorátom B. Bystrica. Pracovného stretnutia sa zúčastnil
poslanec OZ p. Škrabský a za stavebný úrad pán Paučo.
Dňa 12.02.2019 mal starosta obce pracovné stretnutie s pani Cútovou z Komunálnej
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poisťovni Banská Bystrica.
Dňa 13.02.2019 mal starosta obce pracovné stretnutie s p. Žabkom predsedom OKTS –
Turista Horné Pršany.
Pracovné stretnutie s poslancami obecného zastupiteľstva mal starosta obce dňa
14.02.2019.
Dňa 15.02.2019 sa konala Výročná členská schôdza OKTS Horné Pršany, ktorej sa zúčastnil
starosta obce Ivan Dobrota.
Dňa 20.02.2019 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Okrskovej volebnej komisii v Horných
Pršanoch pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019, ktorého sa zúčastnil
starosta obce.
Starosta obce a poslanec p.Škrabský mali dňa 20.2.2019 pracovné stretnutie vo firme
Projekt Tím ohľadom dopravného značenia v obci.
Dňa 21.02.2019 starosta obce Ivan Dobrota podal v obci Badín žiadosť na výrub drevín
v cintoríne.
Dňa 25.02.2019 mal starosta obce Ivan Dobrota pracovné stretnutie s pani Klobušickou
z firmy Marius Pedersen ohľadom vývozu komunálneho odpadu.
V Banskej Bystrici sa dňa 26.02.2019 konalo valné zhromaždenie Oblastnej organizácii
cestovného ruchu Stredné Slovensko, ktorého sa zúčastnil starosta obce.
Dňa 27.2.2019 uskutočnila firme SOMI kontrolu dodržiavania zásad GDPR.
Na Okresnom úrade v Banskej Bystrici sa dňa 28.02.2019 konalo školenie k voľbám
prezidenta Slovenskej republiky, ktorého sa zúčastnil starosta Ivan Dobrota a pracovníčka
obecného úradu E.Klačanová.
Od 25.02.2019 starosta obce Ivan Dobrota v spolupráci s TJ ISKRA Horné Pršany
zabezpečoval Fašiangy 2019, ktoré sa konali dňa 02.03.2019 a 05.03.2019.
Výročná členská schôdza ZO Únie žien Slovenska v Horných Pršanoch
sa konala dňa
09.marca 2019 v sále kultúrneho domu, ktorej sa zúčastnil starosta obce Ivan Dobrota
s poslancami obecného zastupiteľstva.
Dňa 14. marca 2019 sa starosta obce Ivan Dobrota aj s pracovníčkou zúčastnil na výročnej
členskej schôdzi SLOVESU v Hronseku.
Dňa 15.03.2019 sa starosta obce zúčastnil v Selciach na pracovnej porade stavebného
úradu.
Dňa 17.03.2019 Základná organizácia Únie žien Slovenska v Horných Pršanoch a obec
Horné Pršany zorganizovala „Maškarný ples“ pre deti v sále Kultúrneho domu.
Dňa 18.03.2018 vykonala firma EKOTEC spol. s.r.o. Bratislava pravidelnú ročnú kontrolu na
bezpečnosť detského ihriska.
Starosta obce mal dňa 22.03.2019 pracovné stretnutie so zástupcom firmou ALTYS
ohľadom kamerového systému v obci.
Dňa 25.03.2019 sa starosta obce Ivan Dobrota zúčastnil v Badíne pracovnej porady
Mikroregiónu Pozdola Bystrice.
Pracovné stretnutie s poslancami obecného zastupiteľstva mal starosta obce dňa
26.03.2019.
Dňa 27. marca 2019 obecný úrad zaslal na Ministerstvo financií SR, Bratislava žiadosť
o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Dňa 29.03.2019 mal starosta obce pracovné stretnutie s pánom Rumanovským ohľadom
verejného obstarávania na zabezpečenie kamerového systému.
Dňa 01.04.2019 dodala spoločnosť Marius Pedersen Banská Bystrica obci kontajnery 1100 l
na triedený odpad sklo, papier a kovy, ktoré sú rozmiestnené v obci.
Pracovné stretnutie s firmou ALTYS mal starosta obce dňa 02.04.2019.
Dňa 03.04.2019 mal starosta obce pracovné stretnutie s firmou Fosnet ohľadom umiestnenie
telekomunikačného zariadenia na obecnom úrade.
Dňa 04.04.2019 mal starosta obce Ivan Dobrota pracovné stretnutie s p. Bystrianskym
ohľadom BOZP a PPO.
Starosta obce sa dňa 05.04.2019 zúčastnil výboru Urbáru Horné Pršany.
Dňa 06.04.2019 sa starosta obce zúčastnil na Výročnej členskej schôdzi Novej lesníckej
spoločnosti v Horných Pršanoch.

4

Dňa 10.04.2019 sa konalo 1. zasadnutie Okrskovej volebnej komisie v Horných Pršanoch
pre voľby Európskeho parlamentu v roku 2019, ktorého sa zúčastnil starosta obce.
Dňa 12.04.2019 vyhlásil starosta obce výzvu na VO na kamerový systém obce.
Dňa 13.04. 2019 starosta obce Ivan Dobrota zorganizoval brigádu na odvoz štrku a čistenie
rigolov v obci. Brigády sa zúčastnili 6 občania.
V dňoch 20.04.2019 – 24.04.2019 starosta obce a ekonómka obecného úradu p.Oravcová
spracovávali podklady na Záverečný účet a Výročnú správu obce za rok 2018.
Dňa 25.04.2019 sa na Okresnom úrade v Banskej Bystrici konala odborná príprava
krízových štábov obcí, ktorého sa zúčastnil starosta obce Ivan Dobrota a pracovníčka
obecného úradu E. Klačanová.
Dňa 27.04.2019 starosta obce a komisia kultúry, športu a mládeže zorganizovala uvítanie do
života pre Laru Čižnárovú.
Starosta obce dňa 29.04.2019 podpísal zmluvu s firmou RB-BTS s.r.o. Zvolen na vykonanie
úloh v oblasti ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
Dňa 30.04.2019 sa starosta obce zúčastnil pracovnej porady ZMOS v Ponickej Lehôtke.
Dňa 02. mája 2019 vykonala audítorka Ing. Cibulová na obecnom úrade audit účtovnej
závierky a kontrolu výročnej správy za rok 2018.
Pracovné stretnutie s poslancami obecného zastupiteľstva mal starosta obce dňa 03.05.
2019.
Obec Horné Pršany, Obec Badín, Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Badíne a Občianske združenie obce Malachov zorganizovali dňa 04. mája 2018
turistický pochod k Pamätníku sovietskych letcov v rámci osláv ukončenie druhej svetovej
vojny v lokalite Dolná Skala, kde sa zúčastnilo 14 občanov Horných Pršian.
Dňa 10.05.2019 bolo vykonané školenie zamestnancov z BOZP a PPO a previerka
priestorov obecného úradu firmou firmou RB-BTS Zvolen.
V Hronseku sa dňa 11.05.2019 konal Deň obce Hronsek, ktorého sa zúčastnil starosta obce
Ivan Dobrota.
Na Okresnom úrade v Banskej Bystrici sa dňa 13.05.2019 konalo školenie k voľbám do EP,
ktorého sa zúčastnil starosta obce, pracovníčka obecného úradu Erika Klačanová
a predsedníčka volebnej komisie Anna Klačanová.
Dňa 16.05.2019 sa starosta obce zúčastnil pracovnej porady stavebného úradu v Dolnej
Mičinej.
Starosta obce sa dňa 19.05.2019 zúčastnil výboru a dozornej rady Urbáru Horné Pršany.
Zabezpečoval organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu
v roku 2019, podľa harmonogramu z Okresného úradu Banská Bystrica, ktoré sa uskutočnili
dňa 25.05.2019.
V dňoch od 24.05.2019 do 26.05.2019 obec zabezpečila tri veľkoobjemové kontajnery na
zber veľkoobjemového odpadu.
V dňoch 22.-23.5.2019 sa starosta obce zúčastnil celoslovenského zasadnutia ZMOS
v Bratislave.
Dňa 25.05.2019 starosta obce zorganizoval pokosenie cintorína, zúčastnili sa Ivan Dobrota,
Juraj Krnáč, Vladimír Koštial, Ján Sčensný, Ján Kúdelka, Dáša Snopková, Ema Snopková,
Renáta Dobrotová.
Dňa 26.05.2019 sa starosta obce zúčastnil na zhromaždení pozemkového spoločenstva
Urbáru v Horných Pršanoch, kde sa obec Horné Pršany stala členom výboru spoločenstva.
Starosta obce mal dňa 27.05.2019 pracovné stretnutie s komisiou pre kultúru, šport
a mládež.
Dňa 31.05.2019 sa starosta obce I. Dobrota zúčastnil pracovnej porady Mikroregionu
Pozdola Bystrice v Hornseku.
Obec Horné Pršany v spolupráci s komisiou pre kultúru, šport a mládež zorganizovala dňa
01.06.2019 MDD pre deti a to prechádzku na spoznávanie Pršianskej prírody po trase
Obrátka autobusu – Kopanice – Lazy, kde boli pre deti pripravené súťaže a opekanie
špekačiek.
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Dňa 04.06.2019 mal starosta obce I. Dobrota pracovné stretnutie v Selciach ohľadom
zabezpečovania zberu a vývozu komunálneho a triedeného odpadu firmou Marius Pedersen
B. Bystrica.
Starosta obce spolu s komisiou pre kultúru, šport a mládež zabezpečil dňa 07. júna 2019
postavenie turičného mája na obrátke autobusu, ktorý sa podľa zvyku stavia na Horných
Pršanoch vždy na Turíce. Poďakovanie patrí chlapom s komisie kultúry športu a mládeže.
Dňa 08. júna 2019 zorganizovala obec Horné Pršany v spolupráci s Klubom slovenských
turistov TURISTA Horné Pršany 12. ročník Hornopršianskeho prechodu Kremnickými vrchmi.
Zraz účastníkov bol na autobusovej zastávke v Horných Pršanoch, ktorí sa autobusmi
presunuli do Ihráča. Na chate Hostinec, účastníkov prechodu privítali prípitkom a všetci
dostali zdarma guláš, o ktorý sa postarol starosta obce so svojím tímom. Okrem toho každý
účastník dostal magnetku s logom 12. ročníka turíčneho prechodu. Tohto turičného prechodu
sa zúčastnilo celkom 95 účastníkov vrátane detí.
Závodný výbor SLOVES pri MsÚ Sliač organizoval dňa 13. júna 2018 v Sekierskej doline
Zvolen športový deň, ktorého sa zúčastnili starosta obce Ivan Dobrota a pracovníčka
obecného úradu Erika Klačanová.
Dňa 19.06.2019 mal starosta obce pracovné stretnutie s firmou FOST solution s.r.o.
B.Bystrica.
Dňa 20.06.2019 sa pracovníčka obecného úradu zúčastnila školenia v MADE spol. s.r.o.
Banská Bystrica v programe URBIS.
Dňa 21. 06.2019 usporiadala obec Horné Pršany v spolupráci s komisiou pre kultúru, šport
a mládež pri obecnom zastupiteľstve 4. ročník „Deň obce Horné Pršany“.
Starosta obce Ivan Dobrota a poslanec Juraj Krnáč zabezpečil dňa 24.06.2019 kosenie
cintorína.
Starosta obce I. Dobrota sa dňa 26.06.2019 zúčastnil pracovnej porady ZMOS na Hrochoti.
Dňa 27.06.2019 sa starosta obce I. Dobrota a pracovníčka obecného úradu E. Klačanová
zúčastnili školenia o elektronizácií obcí v Badíne.
Dňa 28.06.2019 mal starosta obce I. Dobrota pracovné stretnutie s firmou ALTYS spol. s.r.o.
Banská Bystrica ohľadne kamerového systému v obci.
Dňa 03. 07.2019 mal starosta obce I. Dobrota pracovné stretnutie v Prima banke Banská
Bystrica ohľadom čerpania úveru a s VKÚ Harmanec ohľadom prezentácie obce.
Dňa 6.7.2019 sa v obci Veľká Lúka uskutočnil deň obce , ktorého sa zúčastnil starosta obce.
Pracovné stretnutie s firmou Altys spol. s.r.o. Banská Bystrica mal starosta obce I. Dobrota
dňa 08.07.2019 s obhliadkou obce na rozmiestnenie kamier.
Obec Horné Pršany zabezpečila dňa 09.07.2019 opravu rozhlasu.
Starosta obce I. Dobrota a pracovníčka obecného úradu E. Klačanová za zúčastnili dňa
12.07.2019 pracovnej porady Mikroregiónu Pozdola Bystrice v Badíne.
Dňa 17.07.2019 starosta obce I. Dobrota spracoval vyúčtovanie Dňa obce Horné Pršany pre
Banskobystrický samosprávny kraj.
Dňa 27.07.2019 obec Badín organizovala folklórne stretnutie „NA BADÍNSKYCH VŔŠKOCH
2019“ a 14. majstrovstvá vo varení Hlobánskej fučky, ktorej sa zúčastnilo družstvo z Horných
Pršian v zložení Zdenka Balážová, Natália Murgašová a Tatiana Stanislavová. Podujatia sa
zúčastnil aj starosta obce.
Dňa 31.05.2019 mal starosta obce I. Dobrota pracovné stretnutie s p. Klobušickou z firmy
Marius Pedersen Banská Bystrica.
Dňa 01.08.2019 starosta obce I. Dobrota zabezpečil naplnenie nádrže v cintoríne.
V dňoch 5. a 6.82019 mal starosta pracovné stretnutie s p. Potančokom ohľadom prípravy
projektu na stavbu chodníkov v cintoríne.
Pracovné stretnutie s poslancami mal starosta obce I. Dobrota dňa 06.08.2019.
Starosta obce dňa 08.08.2019 zabezpečil kosenie cintorína, zúčastnili sa Ivan Dobrota, Juraj
Krnáč, Ing. Martin Snopko a Dominik Veselovský.
Dňa 15.08.2019 mal starosta obce I. Dobrota pracovné stretnutie s p. Krnáčovou z firmy
ENVI-PAK Bratislava ohľadom zberu a odvozu triedeného odpadu.
Firma Altys spol. s.r.o. Banská Bystrica vykonala v dňoch od 20.08.2019 do 22.08.2019
v našej obci montáž kamerového systému.
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Starosta obce dňa 23.08.2019 spracoval Povodňový plán pre obec H. Pršany, ktorý zaslal na
Okresný úrad v Banskej Bystrici.
Pracovné stretnutie s komisiou pre kultúru, šport a mládež mal starosta obce I. Dobrota dňa
23.08.2019.
Dňa 27.08.2019 mal starosta obce I. Dobrota pracovné stretnutie s p. Mašlonkom z firmy
Mapa Slovakia Digital ohľadom internetovej katastrálnej mapy obce Horné Pršany.
Pracovné stretnutie s poslancami mal starosta obce I. Dobrota dňa 27.08.2019.
Dňa 28.08.2019 mal starosta obce pracovné stretnutie s firmou Opatrovateľstvo Revúca.
Dňa 31.08.2019 sa starosta obce I. Dobrota zúčastnil Dňa obce Malachov.
Dňa 29.08.2019 starosta obce Ivan Dobrota zabezpečil nachystanie a odvoz dreva na Vatru
SNP a postavenie vatry pri príležitosti 75.výročia SNP pri futbalovom ihrisku. Zúčastnili sa
Ivan Dobrota, Juraj Krnáč, Matej Dobrota st. a ml. Snopko Jakub, Ján Kúdelka , Vladimír
Koštial, Milan Zanovit. Poďakovanie patrí aj p.Štrofekovi, ktorý nám daroval drevo.
Dňa 31.08.2019 obec Horné Pršany v spolupráci s komisiou pre kultúru, šport a mládež
zorganizoval pri príležitosti 75. výročia SNP na futbalovom ihrisku pietnu spomienku,
futbalový zápas Pršanci-Emigranti, obec zabezpečila guláš, ktorý navaril p. Murgaš a pani
Eremiášová napiekla koláče. Večer bola zapálená vatra.
V dňoch od 03.09.2019 do 05.09.2019 sa starosta obce I. Dobrota zúčastnil na služobnej
ceste so Spoločným stavebným úradom Selce do obcí okresu Levice a Nitra.
Dňa 05.09.2019 uskutočnili z Okresného úradu z Banskej Bystrici na obecnom úrade
kontrolu ohlasovne pobytu, registra adries a štátny odborný dozor nad osvedčovaním
podpisov na listinách a osvedčovaním listín a to roky 2016, 2017, 2018 a 2019.
Dňa 09.09.2019 sa starosta obce I. Dobrota zúčastnil pracovnej porady Mikroregiónu
Pozdola Bystrice v Hronseku.
Dňa 10.09.2019 bola vykonaná kontrola BOZP a PPO p.Bystrianskym
Starosta obce I. Dobrota dňa 10.9.2019 ostrihal živý plot pri dome smútku.
Dňa 11.9.2019 mal starosta obce I. Dobrota pracovné stretnutie s p. Klimentom z firmy DEIS
ohľadom realizácie dopravného značenia v obci.
Pracovné stretnutie s poslancami mal starosta obce I. Dobrota dňa 11.09.2019.
Dňa 12.9.2019 mal starosta obce pracovné stretnutie so zástupkyňou firmy JRK p.Nekyovou
ohľadom dodávky kompostérov a možností spracovania BIO odpadu v obci.
Dňa 13.9.2019 mal starosta stretnutie so zástupcami firmy MGŠ ohľadom realizácie stavby
chodníkov v cintoríne.
Obec zabezpečuje podľa harmonogramu z Okresného úradu Banská Bystrica organizačnotechnické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa
uskutočnia dňa 29.02.2019. Obec priebežne zabezpečuje zimnú údržbu miestnych
komunikácií. Obec spracovala nové nájomné zmluvy na hrobové miesta.
Dňa 15.09.2019 zorganizoval starosta obce brigádu na pokosenie cintorína.
Dňa 16.09.2019 firma DEIS Banská Bystrica začala z realizáciou nového dopravného
značenia v našej obci.
Dňa 20.09.2019 zabezpečila obec v spolupráci so Stredoslovenskými elektrárňami B.
Bystrica opílenie stromov pod elektrickým vedením v dolnom konci a za chrástočkou.
Starosta obce Ivan Dobrota sa dňa 20.09.2019 zúčastnil so SLOVESOM na pracovnej ceste
v Krakove.
Obecný úrad dňa 23.09.2019 zabezpečil mimoriadny vývoz vyseparovaných zložiek kovov.
Dňa 24.09.2019 firma DEIS Banská Bystrica dokončila dopravné značenie v našej obci.
V dňoch od 25.09.2019 – 27.09.2019 sa starosta obce Ivan Dobrota zúčastnil
štúdijno-pracovnej cesty členov ZMOS v Českej republike.
Starosta obce Ivan Dobrota zabezpečil dňa 01.-02.10.2019 opravu výtlkov na miestnej
komunikácii v našej obci, práce ralizovala firma RENOVIA s.r.o. Lieskovec.
Dňa 01.10.2019 firma MGŠ s.r.o. Banská Bystrica začala so zemnými prácami v cintoríne na
vybudovanie nových chodníkov.
Starosta obce Ivan Dobrota sa dňa 02.10.2019 zúčastnil v obci Oravce na pracovnej porade
Združenia miest a obcí Slovenka.
Dňa 03.10.2019 mal starosta obce Ivan Dobrota pracovné stretnutie s firmou Google Maps.
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Dňa 07.10.2019 starosta obce Ivan Dobrota zabezpečil prevoz dreva z cintorína do kotolne
KD.
Dňa 08.10.2019 starosta obce zabezpečil prevoz kompostérov zo skladu v Hronseku na
Horné Pršany.
Dňa 17.10.2019 sa starosta obce zúčastnil zasadnutia výboru Urbár Horné Pršany.
Starosta obce Ivan Dobrota dňa 18.10.2019 zabezpečil betónovanie rigola pri Hostinci
Pršianka a odvodňovacieho rigola Pred Závozom.
Dňa 22.10.2019 firma ALTYS Banská Bystrica namontovala osmu kameru na stĺpe pri
volejbalovom ihrisku.
Starosta obce Ivan Dobrota dňa 23.10.2019 zabezpečil osadenie novej brány do cintorína.
Dňa 24.10.2019 firma MGŠ s.r.o. Banská Bystrica dokončila práce na chodníkoch
v cintoríne.
Pracovné stretnutie s p. Krnáčovou z firmy ENVI-PAK mal starosta obce dňa 25.10.2019.
Dňa 26.10.2019 obec Horné Pršany zorganizovala brigádu v cintoríne.
Obec Horné Pršany v spolupráci s komisiou pre kultúru, šport a mládež dňa 26.10.2019
zorganizoval spoločné posedenie s dôchodcami pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“.
Pri tejto príležitosti vystúpil detský folklórny súbor PRVOSIENKA a Ema Koštialova
s Jakubom Tomajkom.
Dňa 29.10.2019 mal starosta obce pracovné stretnutie na Okresnej prokuratúre Banská
Bystrica s PhDr. Medveďovou ohľadom zákona č.211/2000 O slobodnom prístupe
k informáciám.
Dňa 31.10.2019 sa starosta obce zúčastnil pracovnej porady stavebného úradu v Selciach.
Dňa 05.11.2019 sa na Okresnom úrade Banská Bystrica konala odborná príprava starostov
obcí a vedúcich výdajní odberných oprávnení pre mimoriadne regulačné opatrenie, ktorého
sa zúčastnil starosta obce Ivan Dobrota a Erika Klačanová.
Dňa 09. novembra 2019 sa konala v kultúrnom dome Horné Pršany Výročná členská
schôdza Miestneho spolku červeného kríža Horné Pršany, ktorého sa zúčastnil starosta
obce Ivan Dobrota spolu s poslancami obecného zastupiteľstva.
Dňa 11.novembra 2019 sa starosta obce Ivan Dobrota zúčastnil pracovnej porady
Mikroregiónu Pozdola Bystrice vo Vlkanovej.
Pracovné stretnutie s poslancami obecného zastupiteľstva mal starosta obce Ivan Dobrota
dňa 14.11.2019.
Dňa 19.11.2019 mal starosta obce Ivan Dobrota pracovné stretnutie s p. Šmrholom z firmy
OLYMP Santovka.
Dňa 21.11.2019 mal starosta pracovné stretnutie s p.Oláhom z Implementačnej agentúry
Ministerstva práce, socialnych vecí a rodiny. V dňoch 21.-22.11.2019 starosta obce
spracoval vyúčtovanie dotácie „Kamerového systému obce Horné Pršany.
Dňa 22.11.2019 sa starosta obce zúčastnil zasadnutia výboru Urbár Horné Pršany.
Dňa 26.11.2019 starosta obce vypracoval na Banskobystrický samosprávny kraj žiadosť
o poskytnutie dotácie na Deň obce v roku 2020.
Starosta obce Ivan Dobrota sa dňa 28.11.2019 zúčastnil na pracovnej porade Novej
lesníckej spoločnosti Horné Pršany.
Starosta obce Ivan Dobrota v spolupráci s komisiou pre kultúru, šport a mládež zabezpečil
dňa 01.12.2019 osadenie vianočného stromčeka na zastávke autobusu.
Starosta obce Ivan Dobrota mal dňa 03.decemra 2019 pracovné stretnutie s poslancami
obecného zastupiteľstva.
Dňa 04. decembra 2019 mal starosta obce Ivan Dobrota pracovné stretnutie s komisiou pre
kultúru šport a mládež.
Starosta obce Ivan Dobrota sa dňa 05. decembra 2019 zúčastnil pracovnej porady ZMOS
v Medzibrode.
Dňa 07.12.2019 obec Horné Pršany v spolupráci s komisiou pre kultúru, šport a mládež
zorganizovala pre deti Mikuláša pri vianočnom stromčeku na zastávke autobusu.
Pracovné stretnutie s firmou Galileo Corporation s.r.o. mal starosta obce 09. decembra
2019.
Dňa 11. decembra 2019 mal starosta obce Ivan Dobrota pracovné stretnutie s p. Petrániovou
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z Prima banky Banská Bystrica.
Dňa 12. decembra sa starosta obce Ivan Dobrota zúčastnil valnej hromady Oblastnej
organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko v Hronseku.
Starosta obce Ivan Dobrota mal dňa 13.decemra 2019 pracovné stretnutie s poslancami
obecného zastupiteľstva.
Dňa 15. decembra 2019 sa starosta obce Ivan Dobrota zúčastnil pracovnej porady výboru a
DR Urbár Horné Pršany.
Dňa 17.12.2019 mal starosta pracovné stretnutie s p. Bystrianskym ohľadom BOZP
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II. Časť – Správa o hospodárení obce
1. ROZPOČET OBCE
Rozpočet obce na rok 2019 bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
V zmysle zákonov sa rozpočet vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a
finančné operácie. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.13/2018 zo dňa 07.12.2018 v súlade
so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo rozpočet pre Obecný úrad Horné
Pršany na rok 2019 nasledovne:
Ukazovateľ
Schválený rozpočet na rok 2019
PRÍJMY SPOLU (100, 200, 300, 400, 500)
Bežné príjmy
z toho
daňové
(100)
nedaňové
(200)
dotácie zo ŠR (300)
finančné oper. (400)
finančné oper. (500)

Kapitálové príjmy

VÝDAVKY SPOLU (600+700+800)
Bežné výdavky (600)
z toho
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)
Bežné transfery (640)
Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úvermi (650)

118 771,00 €
118 771,00 €
105 771,00 €
13 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

118 771,00 €
88 067,00 €
35 000,00 €
12 500,00 €
39 591,00 €
700,00 €
276,00 €

Kapitálové výdavky (700)

27 704,00 €

Výdavkové operácie (800)

3 000,00 €

V priebehu roku 2019 schválilo obecné zastupiteľstvo jednu zmenu rozpočtu a to:
- úpravu č. 1 zo dňa 19.12.2019 uznesením č. 35/2019
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Upravený rozpočet na rok 2019
PRÍJMY SPOLU (100, 200, 300, 400, 500)

152 614,03 €

Bežné príjmy
z toho
daňové
(100)
nedaňové
(200)
dotácie zo ŠR
(300)
finančné operácie (400)
finančné operácie (500)

151 714,03 €

Kapitálové príjmy
VÝDAVKY SPOLU (600+700+800)
Bežné výdavky (600)
z toho
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)
Bežné transfery (640)
Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úvermi (650)

114 960,80 €
11 520,55 €
4 975,55 €
21 157,13 €
0,00 €
900,00 €
152 614,03 €
120 412,81 €
37 754,94 €
13 648,88 €
64 792,12 €
3 943,91 €
272,96 €

Kapitálové výdavky (700)

29 201,22 €

Výdavkové operácie (800)

3 000,00 €

PRÍJMY (100,200,300,400,500)
Schválený rozpočet príjmov
Upravený rozpočet príjmov
Plnenie rozpočtových príjmov
% plnenia k upravenému rozpočtu

118 771,00 €
152 614,03 €
152 314,03 €
100,00

1.1.1 BEŽNÉ PRÍJMY (100,200,300,400)
Rozpočet bežných príjmov obce v roku 2019 tvorili príjmy daňové, nedaňové príjmy, dotácie
zo štátneho rozpočtu (ŠR) a rozpočet kapitálových príjmov nebol rozpočtovaný pre rok 2019.
Schválený rozpočet bežných príjmov
Upravený rozpočet bežných príjmov
Plnenie rozpočtových príjmov
% plnenia k upravenému rozpočtu

118 771,00 €
151 714,03 €
151 714,03 €
100,00

A\ Daňové príjmy (100)
Schválený rozpočet daňových príjmov
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105 771,00 €

Upravený rozpočet daňových príjmov
Plnenie rozpočtových daňových príjmov
% plnenia k upravenému rozpočtu

114 960,80 €
114 960,80 €
100,00

Daňové príjmy pozostávali z :
Výnosy z daní vo výške
Miestne dane a poplatky

101 306,11 €
13 654,69 €

Spolu daňové príjmy:

114 960,80 €

B\ Nedaňové bežné príjmy (200)
Schválený rozpočet nedaňových bežných príjmov
Upravený rozpočet nedaňových bežných príjmov
Plnenie rozpočtových nedaňových príjmov
% plnenia k upravenému rozpočtu

13 000,00 €
10 620,55 €
10 620,55 €
100,00

Plnenie nedaňových príjmov obce tvorili nedaňové bežné príjmy obce a to:
z prenájmu pozemkov, budov a strojov
3 048,03 €
ostatných poplatkov, licencie
6 249,50 €
z predaja výrobkov a služieb, výťažky z lotérii
1 323,02 €
Spolu nedaňové príjmy

10 620,55 €

C\ Granty a transfery (300)
Obec v schválenom rozpočte na rok 2019 nerozpočtovala finančné prostriedky na
financovanie preneseného výkonu štátnej správy a na granty .
Schválený rozpočet bol vo výške
Rozpočet bol v priebehu roku upravený
Skutočnosť
% plnenia k upravenému rozpočtu
Zo štátneho rozpočtu nám poskytli prostriedky nasledovné inštitúcie:
- Ministerstvo vnútra SR na register adries
- Ministerstvo životné prostredie
- Úsek stavebného poriadku
- BBSK /poskytnutý transfér Dni obce/
- Zo ŠR /rodinné prídavky
- Voľby
Spolu transfery

0,00 €
4 975,55 €
4 975,55 €
100,00

148,63 €
36,55 €
527,54 €
1 000,00 €
801,24 €
1 511,59 €
4 025,55 €

Granty:
- dary /Deň obce/
Spolu granty a transfery
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950,00 €
4 975,55 €

1.2. VÝDAVKY spolu ( 600, 700, 800)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie rozpočtu
% čerpania k upravenému rozpočtu

118 771,00 €
152 614,03 €
135 988,34 €
89,11

1.2.1. BEŽNÉ VÝDAVKY ( 600 )
Rozpočet bežných výdavkov obce v roku 2019 tvorili výdavky – mzdy, odvody, tovary
a služby, transfery, splácanie úrokov.
Schválený rozpočet bežných výdavkov
Upravený rozpočet bežných výdavkov
Čerpanie rozpočtových výdavkov
% čerpania k upravenému rozpočtu

88 067,00 €
120 412,81 €
103 788,12 €
86,19

Bežné výdavky boli nasledovné:
Názov položky

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

čerpanie

610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a ostat. osobné vyrov.
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
630 – Tovary a služby
640 – Bežné transfery
650 – Splácanie úrokov a ostat.platby súv.s úvermi
Spolu

35 000,00
12 500,0
39 591,00
700,00
276,00
88 067,00

37 754,94
13 648,88
64 792,12
3 943,91
272,96
120412,81

37 754,94
13 648,88
48 167,43
3 943,91
272,96
103788,1

%
plnenia
k UR
100,00
100,00
74,34
100,00
100,0
86,19

1.3 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET ( 700 )
V zmysle § 10 zákona 583/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa kapitálový
rozpočet člení na kapitálové príjmy a kapitálové výdavky

1.3.1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Naplnenie rozpočtu

0,00 €
900,00 €
900,00 €

1.3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie rozpočtu
% čerpania
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27 704,00 €
29 201,22 €
29 201,22 €
100,00

Z rozpočtu obce bolo financované splácanie verejného osvetlenia v celkovej sume 3 300 €
Bola ukončená realizácia Náučného chodníka Kremenie–Lašťok. Dokončili sa realizáčné práce
Predzávoz v celkovej hodnote 23 742,57 €, z toho 15 000 € úver z banky. V roku 2019 sa splatil
v hodnote 3 000 €.Vybudoval sa chodník – cintorín v celkovej hodnote 11 648,46 € a zaviedol
kamerový systém v obci spolufinancovaný kapitálovým transférom zo ŠR vo výške 6 700,00 € a obce
v hodnote 6 587,76 €.

1.4. FINANČNÉ OPERÁCIE ( 800 )
Súčasťou rozpočtu v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov
a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

1.4.1. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE (800)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie

3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €

2. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenie za účtovné obdobie

159 882,08 €
18 390,92 €

3. SPRÁVA AUDÍTORA
Viď: príloha

4. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Prima banka Slovenska poskytla na konci roka 2018 obci Horné Pršany úver v celkovej
výške 14 999,00 €. Z neho bola financovaná akcia Predzávoz. Úver sa začal splácať
v januári 2019 v pravidelných mesačných splátkach 250 €. Ku koncu roka 2019 ostáva
splatiť 11 999,00 €.
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5. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Aktíva celkom
253 014 €
v tom:
Neobežný majetok
232 402 €
Obežný majetok
19 345 €
Časové rozlíšenie
1 267 €
Pasíva celkom

253 014 €

v tom:
Vlastné imanie
Záväzky
Časové rozlíšenie

178 273 €
21 820 €
52 921 €

6. MAJETOK OBCE
V zmysle zákona č. 121/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 278/Z.z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov bol vydaný príkaz starostu na vykonanie
fyzickej inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov Obce Horné Pršany k 31.12.2019.
Inventarizácia je prílohou záverečného účtu.

Nadobudnutie dlhodobého majetku
V roku 2019 bol zaradený majetok v celkovej výške 52 388,78 €.
DHM z toho
Výsávač malý
Rýchlorokladací nožnicový stan
Vysávač
Drtič benzínový

1 279,99 €
89,99 €
360,00 €
245,00 €
585,00 €

DHIM z toho
Pred Závozom
Kamerový systém
z toho 6 700 € príspevok kapitálový transfér zo ŠR
Náučný chodní
Chodník cintorín

51 108,79 €
23 742,57 €
13 287,76 €
2 430,00 €
11 648,46 €

7. ZÁVÄZKY OBCE
Obec k 31.12.2019 mala záväzky v celkovej výške 21820,- € z toho zostatok úveru je vo
výške 12000,- €. Prehľad záväzkov je prílohou dokladovej inventarizácie k 31.12.2019.
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8. POHĽADÁVKY OBCE
Obec eviduje k 31.12. 2019 pohľadávky vo výške 1 431,89 €. Prehľad pohľadávok je
prílohou dokladovej inventarizácie k 31.12.2019.

9. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDOV
9.1 Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu
Počiatočný stav sociálneho fondu k 1.1.2018
Prídel do SF v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.
Čerpanie SF
Zostatok na konci roka :

466,30 €
383,27 €
173.76 €
675,81 €

Zostatok sociálneho fondu k 31. 12. 2018

675,81 €

9.2 Tvorba a čerpanie Rezervného fondu
V€
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozdiel príjmy - výdavky
Cudzie prostriedky z EÚ /DPH/
Základ pre tvorbu RF
Tvorba min. 10%

130 557 Kapitálové príjmy
103 788 Kapitálové výdavky
26 769 Kapitálové výdavky

900
29 201
28 301

- 1 532
0

Obec povinne vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 %
z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 13 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy č. 583/2004 Z.z.
Obci Horné Pršany nevyplýva povinnosť tvorby zákonného rezervného fondu, nakoľko po
vylúčení cudzích príjmov z bežného a kapitálového rozpočtu vznikol záporný základ pre
tvorbu rezervného fondu vo výške mínus 1 532 € a samotná výška rezervného fondu je 0 €

10. MAJETKOVÁ ÚČASŤ
Obec Horné Pršany má majetkovú účasť v Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, kde obec vlastní 2 169 akcií. V majetku obce je zaúčtovaný finančný
stav 73 746,00 €
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11. POSKYTNUTÉ ZÁRUKY
V súlade s § 17 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec
Horné Pršany v rozpočtovom roku 2019 neprevzala záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ani za organizácie vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti.

12. ZÁVER
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ako vyrovnaný, vyrovnanosť rozpočtu bola dodržaná aj pri úpravách
rozpočtu.
Podľa § 16 ods. 3 zákona č.- 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec dala overiť
účtovnú závierku za rok 2019 audítorovi. Audit obsahuje zhodnotenie použitých účtovných
princípov a zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku, overenie hospodárenia
podľa rozpočtu v súlade so zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami,
stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
Z hodnotenia nezávislého audítora vyplýva, že účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12. 2019 a výsledky hospodárenia
za daný rozpočtový rok.

13. SÚVAHA ZA ROK 2019 (príloha)
14. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZA ROK 2019 (príloha)
15. POZNÁMKY (príloha)
16. VÝKAZ O PLNENÍ ROZPOČTU A O PLNENÍ
VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV OBCE (príloha)
17. SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA (príloha)
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