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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 2016 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 2016 zasadalo obecné zastupiteľstvo 5-krát. Na svojich zasadnutiach riešilo problémy
so zabezpečovaním bežného chodu obce. Boli prijaté 3 všeobecne záväzné nariadenia a to:
1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Pršany č. 1/2016 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
2) Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Pršany č. 2/2016 o podmienkach
poskytovania dotácie z rozpočtu obce
3) Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Pršany č. 3/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Obec pravidelne 2 x mesačne zabezpečovala odvoz komunálneho odpadu (27 odvozov),
triedeného odpadu (13 x odvozov),
zber vyradeného elektrického a elektronického
zariadenia (1 odvoz), zber nebezpečného odpadu (1 odvoz), v prvom polroku 2016 3 ks
veľkoobjemových kontajnerov a druhom polroku 3 ks veľkoobjemových kontajnerov na
odvoz veľkorozmerného odpadu.
Obecný úrad má umiestnenie 3 ks kontajnerov, ktoré slúžia 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 a platobné
výmery na výber:
Dňa 11. 01. 2016 sa konala v Brusne porada Združenie miest a obcí Slovenska, ktorého sa
zúčastnil starosta obce Ivan Dobrota.
13.01.2016 boli protokolárne odovzdané do Štátneho archív v Banskej Bystrici doklady a
pečiatky starostom obce.
Na Obecnom úrade dňa 12.01.2016 Firma MK Hlas nainštalovala nový komunikačný systém
VM Florian, cez ktorý je možné hlásiť v miestnom rozhlase, alebo posielať informácie
občanom formou SMS a e-mailov. Zatiaľ sa registrovalo cca 65 občanov. Systém bol
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zapožičaný na testovanie firmou VEGO MARKETIG s.r.o., Banská Bystrica p.Vozár Peter.
Bezplatná výpožička zariadenia je do 31.12.2018
Dňa 16.01.2016 obec Horné Pršany zorganizoval stolnotenisový turnaj, ktorého sa
zúčastnilo 18 hráčov. Víťazom sa stal Drahomír Chaban. Obecný úrad umožnil od začiatku
roka každú nedeľu od 16,00 hod záujemcom hrať stolný tenis v priestoroch sály KD.
19.01.2016 mal starosta obce pracovné stretnutie s p. Krajčovičom so Stredoslovenského
osvetového strediska, prerokovávali možnosti propagácie a pomoci pri organizovaní akcií
obce.
Dňa 19.01.2016 sa pracovníčka obecného úradu Erika Klačanová zúčastnila odborného
seminára Osvedčovanie listín a podpisov na listinách a súvisiace predpisy.
Zasadnutie okrskovej volebnej komisie v Horných Pršanoch pre voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky sa konalo dňa 20.01.2016.
Dňa 22.01.2016 starosta obce Ivan Dobrota zabezpečil v spolupráci s firmou KABE s.r.o.
Banská Bystrica úpravu bežeckej trate. H. Pršany – Cúdenice –Grof obed – jazero nad
Ortutami.
V dňoch 25.-26.01.2016 boli do inventára KD privezené 38 ks stoličiek a 6 ks stolov,
ktoré darovala p.Mária Dobrotová za čo jej obecný úrad ďakuje.
Dňa 26.01.2016 zabezpečil starosta obce Ivan Dobrota v spolupráci s firmou OL LUX
Krupina opravu ovládania a pohonu na veľkom zvone.
Od 01.02.2016 v obci Horné Pršany funguje nová organizácia pod názvom Jednota
dôchodcov Slovenska. Dôchodcovia sa pravidelne každý piatok stretávajú v zasadačke
obecného úradu.
Dňa 04.02.2016 mal starosta Ivan Dobrota stretnutie s firmou LED SOLAR Prešov, ktorá si
urobila obhliadku verejného osvetlenia v obci a má vypracovať cenovú ponuku na výmenu
verejného osvetlenia .
Od 04.02.2016 starosta obce Ivan Dobrota v spolupráci s TJ ISKRA Horné Pršany
zabezpečoval Fašiangy 2016, ktoré sa konali v dňoch 06.02.2016 a 09.02.2016 . Ďakujeme
všetkým, ktorý sa podieľali na zdarnom zorganizovaní tradičnej obecnej akcie.
Dňa 08.02.2016 obec Horné Pršany podala žiadosť na Okr. úrad Banská Bystrica
o vykonanie delimitácie majetku z Československého štátu-MNV Horné Pršany na Obec
Horné Pršany a to trvalo trávnaté porasty o rozlohe 1,19 ha.
Dňa 18.02.2016 sa starosta obce Ivan Dobrota, pracovníčka obecného úradu Erika
Klačanová spolu s predsedom okrskovej volebnej komisie Matejom Oravcom
a podpredsedom okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR Dominikom Veselovským
zúčastnili školenia k voľbám do Národnej rady SR na Okresnom úrade v Banskej Bystrici.
V dňoch 22.-24.02.2016 starosta obce spracoval podklady k výstavbe „Šatní a hygienických
zariadení“ na futbalovom ihrisku a podala 24.02.2016 žiadosť o Nenávratný finančný
príspevok na Poľnohospodársku platobnú agentúru z Programu rozvoja vidieka SR 20142020.V rámci prípravy bola od 13.01.2016 vyhlásená výzva na výstavbu vo vestníku na
stránke Úradu verejného obstarávania.
Dňa 27.02.2016 bol odstránený Vianočný stromček a výzdoba na obrátke autobusu za účasti
starostu , p. Krnáča Juraja a p. Kokavca Jozefa.
Pracovné stretnutie starostu obce Ivana Dobrotu a poslancami obecného zastupiteľstva sa
konalo dňa 29. februára 2016.
Dňa 04.03.2016 obecný úrad pripravil miestnosť a dokumentáciu na voľby do NR SR 2016.
Dňa 05.03.2016 obecný úrad zabezpečil dôstojný priebeh volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky.
Dňa 09.03.2016 mal starosta obce pracovné stretnutie s p. Huťkom z Mestského úradu
Banská Bystrica ohľadom možností odchytu a umiestňovania túlavých zvierat z našej obce
do karanténnej stanice.
Bola vykonaná kontrola Bezpečnostného projektu obce Horné Pršany firmou SOMI p.
Šinkorom.
Dňa 10. marca 2016 sa starosta obce Ivan Dobrota aj s pracovníčkou zúčastnil na výročnej
členskej schôdzi SLOVESU v Hronseku.
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Obecný úrad spolupracoval so základnou organizáciu Únie žien Slovenska v Horných
Pršanoch pri organizovaní slávnostnej schôdze pri príležitosti MDŽ, ktorá sa konala 12.
marca 2016 v sále kultúrneho domu v Horných Pršanoch.
Dňa 16. marca 2016 sa starosta Ivan Dobrota zúčastnil v Badíne na stretnutí regionálneho
Združenie miest a obcí Slovenska.
Dňa 18. marca 2016 mal starosta obce Ivan Dobrota pracovné stretnutie s firmou LED
SOLAR Prešov s pani Čorňákovou ohľadom možností výmeny verejného osvetlenia. Firma
obci zapožičala 4 ks LED svietidiel.
Starosta obce zabezpečil dňa 18. marca 2016 obhliadku stromov v cintoríne firmou PLATAN
Dňa 21. marca 2016 obecný úrad zaslal na Ministerstvo financií SR, Bratislava žiadosť
o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu Domu smútku.
V dňoch 22.-24. marca 2016 starosta obce Ivan Dobrota zorganizoval brigádu na odvoz
štrku, čistenie rigolov. UNC zapožičal Július Vozár, vodič Marián Vozár, brigádnici Ivan
Baláž, Filip Baláž, Martin Snopko, Ivan Dobrota, Vladimír Snopko, odvoz na LIAZ zabezpečil
Ján Krnáč st.
Dňa 23. marca 2016 podal starosta obce Ivan Dobrota žiadosť o vykonanie zápisu do
katastra nehnuteľností o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu na obec v súlade
so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí .
Dňa 29. marca 2016 starosta obce Ivan Dobrota zabezpečil opravu 2 ks pouličného
osvetlenia a namontovanie 4 ks nové LED svietidlá, ktoré realizovala firma PROGRESS HL
s.r.o. B.Bystrica.
Pracovné stretnutie starostu obce Ivana Dobrotu a poslancami obecného zastupiteľstva sa
konalo dňa 31.marca 2016.
Dňa 02. apríla 2016 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 06. apríla 2016 firma Renovia s.r.o., Lieskovec vyasfaltovala volejbalové ihriska.
Dňa 08. apríla 2016 sa konala v Štátnom archíve v Banskej Bystrici školenie k správe
registratúry, ktorého sa zúčastnila pracovníčka obecného úradu Erika Klačanová.
Dňa 13. apríla 2016 starosta obce zabezpečil opravu komínov na kultúrnom dome
v spolupráci s občanmi, ktorí vykonávajú pre obec menšie obecné služby.
Dňa 13. apríla 2016 sa v Badíne starosta obce Ivan Dobrota zúčastnil pracovného rokovania
Spoločného stavebného úradu Badín .
Dňa 13. apríla mal starosta obce Ivan Dobrota pracovné stretnutie s komisiou pre kultúru,
šport a mládež ohľadom pripravovaného MDD a Dňa obce.
Dňa 14. apríla 2016 starosta obce Ivan Dobrota podpísal zmluvy s firmou Copyservis,
ktorá bude vykonávať technickú a dátovú údržbu počítačovej techniky na obecnom úrade.
Na volejbalové a nohejbalové ihrisko vytýčil čiary dňa 17. apríla 2016 p. Matúš Riečan.
Dňa 21. apríla sa starosta obce zúčastnil v Tajove na odbornej príprave krízových štábov
obcí pod záštitou odboru krízového riadenia Okresného úradu Banská Bystrica.
Dňa 22. apríla zabezpečil starosta obce namaľovanie čiar na volejbalovom ihrisku. Na
realizácii sa podielal p. Ján Riečan, starosta Ivan Dobrota a Vladimír Snopko.
Dňa 22. apríla mal starosta obce Ivan Dobrota pracovné stretnutie s komisiou pre kultúru,
šport a mládež.
Dňa 25. apríla 2016 mal starosta Ivan Dobrota pracovné stretnutie s firmou Galileo ohľadom
skvalitnenie www. stránky obce Horné Pršany.
Pracovné stretnutie s pani Cútovou zástupkyňou Komunálnej poisťovne mal starosta obce
Ivan Dobrota dňa 26. apríla 2016, kde sa dohodli na novom rozšírenom poistení obecného
majetku za výhodnejších podmienok.
Dňa 26. apríla 2016 starosta obce a zástupcovia firmy Platan vykonali na základe
objednávky odborné posúdenie stromov ( 10 ks líp) v cintoríne.
Dňa 04. mája 2016 sa zúčastnil starosta obce Ivan Dobrota na pracovnom stretnutí
Mikroregiónu Pozdola Bystrice , ktoré sa konalo vo Vlkanovej.
Pracovné stretnutie starostu obce Ivana Dobrotu a poslancami obecného zastupiteľstva sa
konalo dňa 04. mája 2016.
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Dňa 06. mája 2016 mal starosta obce Ivan Dobrota pracovné stretnutie s pánom Mašlonkom
z firmy Geosense ohľadom doplnenia a vylepšenia mapového informačného systému obce.
Dňa 06. mája 2016 bola vykonaná kontrola Okresný úradom Banská Bystrica na zistenie
stavu plnenia úloh civilnej ochrany v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov na úseku prevádzky, údržby
a skladovania materiálu civilnej ochrany na Obecnom úrade Horné Pršany.
V dňoch 07. a 10. mája starosta pokosil okolie obecného úradu a časť dolného cintorína.
Dňa 09.05. 2016 mal starosta obce pracovné stretnutie s pánom Rumanovským ohľadom
verejného obstarávania na LED svietidlá a Revitalizáciu obecného cintorína.
Dňa 09. mája sa začala rekonštrukcia klubu v kultúrnom dome za pomoci občanov, ktorí pre
obec vykonávajú menšie obecné služby.
Pracovné stretnutie starostu obce Ivana Dobrotu a poslancami obecného zastupiteľstva sa
konalo dňa 29. februára 2016.
Starosta obce spolu s komisiou pre kultúru, šport a mládež zabezpečil dňa 13. mája 2016
postavenie turičného mája na obrátke autobusu, ktorý sa podľa zvyku stavia na Horných
Pršanoch vždy na Turíce.
Obec Horné Pršany v spolupráci s OKTS TURISTA Horné Pršany zorganizoval dňa 14. mája
2016, 9. ročník, „Hornopršianskeho turičného prechodu Kremnických vrchmi“. Zraz
účastníkov bol na autobusovej zastávke v Horných Pršanoch, kde sa účastníci tohto
prechodu presunuli autobusom do Kremnice. Trasa bola Kremnica – Tri studne – Trojica –
Hostinec – Horná Skala – Horné Pršany. 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 9. ročníka turíčneho pochodu. Tohto
turičného prechodu sa zúčastnilo celkom 37 účastníkov vrátane detí + 4 organizátori.
Dňa 16.mája sa starosta obce zúčastnil porady starostov v Brusne ,ktorú zvolala
predsedníčka regionálneho združenia ZMOS p.Krakovská.
Dňa 17. mája 2016 sa konalo na Okresnom úrade v Banskej Bystrici školenie k projektu
„Register priestorových informácií“, ktorého sa zúčastnila pracovníčka obecného úradu Erika
Klačanová.
Dňa 19.05.2016 mal starosta obce Ivan Dobrota pracovné stretnutie s firmou LED Solar
Prešov ohľadom rekonštrukcie verejného osvetlenie. V tento deň mal starosta obce Ivan
Dobrota pracovné stretnutie aj s p. Rumanovský na verejné obstarávanie.
Dňa 20.05.2016 sa uskutočnila brigáda na kosenie cintorína.
Dňa 23.05.2016 sa starosta obce Ivan Dobrota zúčastnil porady Združenia obcí a miest
Slovenska na ktorom prebehlo aj školenie o odpadoch.
Obecný úrad v dňoch 20. – 22. mája 2016 zabezpečil 3 ks veľkoobjemové kontajnery.
Dňa 24.05.2016 starosta obce Ivan Dobrota zriadil nový výdavkový účet v Prima banke
v Banskej Bystrici na ktorý nám bude zaslaná dotácie z Programu obnovy dediny zo
Slovenskej agentúry životného prostredia Banská Bystrica.
V dňoch od 24.- 31.05.2016 bola realizovaná rekonštrukcia Kubu kultúrneho domu a to
výspravka podlahy, nalepenie gumy, pripevnenie líšt, montáž konektorov a svietidiel.
Dňa 27.05.2016 p. Juraj Krnáč opílil stromy na volejbalovom ihrisku.
Dňa 31.05.2016 starosta obce Ivan Dobrota zabezpečil natiahnutie ochranných sietí okolo
volejbalového ihriska.
Dňa 31. mája 2016 mala komisia pre kultúru, šport a mládež pracovného stretnutie so
starostom obce Ivanom Dobrotom k prípravám MDD.
Dňa 4. júna 2016 zabezpečil obecný úrad spolu s komisiou pre kultúru, šport a mládež
Medzinárodný deň detí, ktorý sa konal na volejbalovom ihrisku. Pre deti boli pripravené
súťaže. Starosta obce s komisiou pre kultúru, šport a mládež zabezpečil pre deti rôzne
odmeny. Podujatia sa zúčastnilo 24 detí.
Dňa 07.06.2016 sa starosta obce Ivan Dobrota zúčastnil porady stavebného úradu v Dolnej
Mičinej.
Pracovné stretnutie starostu obce s poslancami obecného zastupiteľstva sa konalo dňa
08.06.2016.
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Dňa 13.06.2016 mala komisia pre kultúru, šport a mládež pracovné stretnutie so starostom
obce Ivanom Dobrotom k prípravám Deň obce Horné Pršany.
Závodný výbor SLOVES pri MsÚ Sliač organizoval dňa 16. júna 2016 v Sekierskej doline
Zvolen športový deň, ktorého sa zúčastnili starosta obce Ivan Dobrota a pracovníčka
obecného úradu Erika Klačanová.
Dňa 18.06.2016 usporiadala obec Horné Pršany v spolupráci s komisiou pre kultúru, šport
a mládež spolu a poslancami obecného zastupiteľstva 1. ročník Deň obce Horné Pršany.
Dňa 23.06.2016 podal obecný úrad Horné Pršany na Stavebný úrad v Badíne Žiadosť
o výrub drevín v cintoríne.
Dňa 27.06.2016 obecný úrad Horné Pršany zaslal na Slovenskú agentúru životného
prostredia v Banskej Bystrici spracované podklady na poskytnutie dotácie z „Programu
obnovy dediny Zelená dedina“ na rok 2016.
Dňa 28.06.2016 starosta obce Ivan Dobrota zabezpečil ostrihanie živého plotu, pokosenie
dolného cintorínu a naplnenie nádrže.
Dňa 30. júna 2016 vykonala audítorka Ing. Cibulová na obecnom úrade kontrolu účtovníctva
za rok 2015.
Dňa 30.06.2016 zabezpečil starosta obce Ivan Dobrota odpílenie mája zo zástavky
autobusu.
V dňoch 30.06.2016 a 01.07.20016 bola prevedená kontrola stavu drevín v cintoríne
Okresným úradom ochrana prírody a krajiny Banská Bystrica a CHKO Poľana.
Únia žien Slovenska v Horných Pršanoch zorganizovala dňa 02.07.2016 brigádu v starom
cintoríne.
Obecný úrad Horné Pršany má spracovaný a schválený Štátnym archívom nový
Registratúrny poriadok a Registratúrny plán platný od 01.07.2016, ktorý starosta obce bol
dňa 11.07.2016 v Štátnom archíve v Banskej Bystrici podpísať a prevziať.
Dňa 13.07.2016 starosta obce Ivan Dobrota podpísal zmluvu so Slovenskou agentúrou
životného prostredia Banská Bystrica na financovanie projektu z poskytnutej podpory formou
dotácie z Programu obnovy dediny Zelená dedina.
Dňa 25.07.2016 sa starosta obce Ivan Dobrota zúčastnil pracovnej porady Združenie miest
a obcí Slovenka, ktorá sa konala v Nemciach.
Obecný úrad dňa 25.07.2016 zabezpečil opravu dvoch svietidiel verejného osvetlenia
prostredníctvom firmy PROGRES HL s.r.o. Basnká Bystrica.
V dňoch 28.07.2016 – 29.07.2016 starosta obce spracovával pre Banskobystrický
samosprávny kraj vyúčtovanie „Deň obce Horné Pršany“, na ktorý nám odsúhlasil dotáciu vo
výške 600,00 €.
Dňa 30.07.2016 sa starosta Ivan Dobrota sa zúčastnil v obci Badíne na Badínskych
vrškoch. Každoročne je tu organizovaná aj súťaž vo varení najlepšej fučky. Starosta Ivan
Dobrota bol predsedom poroty.
Dňa 01.08.2016 starosta obce Ivan Dobrota zabezpečil dovoz dreva na vatru SNP
z Lesníckej novej spoločnosti v Horných Pršanoch.
Dňa 02.08. 2016 zabezpečil starosta obce Horné Pršany ostrihanie živého plotu v cintoríne
a pokosenie cintorína.
Dňa 04.08.2016 mal starosta obce Ivan Dobrota pracovné stretnutie s firmou METRONET
Banská Bystrica, ktorý ponúkajú internetové služby.
Dňa 06.08.2016 sa starosta obce Ivan Dobrota zúčastnil Deň obce Vlkanová. Obec Horné
Pršany bolo zapojené do súťaže varenia regionálnych špecialít. Za obec Horné Pršany sa
zúčastnilo družstvo v zložení Ivan Dobrota, Anna Klačanová, Natália Murgašová a Viktor
Murgaš, ktorý varili haruľu.
V dňoch od 08.08.2016 – 10.08.2016 boli spracované podklady pre verejné osvetlenie firmou
LED SOLAR Prešov v spolupráci so starostom obce Ivanom Dobrotom.
Dňa 11.08.2016 sa starosta obce Ivan Dobrota zúčastnil na Okresnom úrade v Banskej
Bystrici pracovného stretnutia starostov obcí okresu Banská Bystrica s prednostom.
Dňa 13.08.2016 sa uskutočnila brigáda na kosenie kopec pod Halajou a detské ihrisko.
Dňa 18.08.2016 mal starosta Ivan Dobrota pracovné stretnutie s poslancami obecného
zastupiteľstva.
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V dňoch 22.08.2016 až 23.08.2016 sa pracovníčka obecného úradu Horné Pršany Erika
Klačanová zúčastnila školenia Dátové centrum obcí a miest, ktoré sa uskutočnilo na UMB
v Banskej Bystrici. Do DCOM prešla obec Horné Pršany na ostrú prevádzku prechádza
v dňoch od 10.08.2016 do 18.08.2016 v spolupráci s MADE s.r.o. Banská Bystrica.
V dňoch 22.08.2016-26.08.2016 starosta obce zabezpečoval 72. výročie SNP. Zabezpečil
pokosenie a upratanie ihriska a okolia Pamätníka SNP. Dňa 24.08.2016 zabezpečil starosta
obce Ivan Dobrota spolu s J.Dobrotom dovezenie dreva z Ortút. Dňa 26.08.2016 sa stavania
vatry SNP zúčastnili
Obecný úrad Horné Pršany pri príležitosti 72. výročia SNP zorganizoval dňa 27.08.2016
pietnu spomienku, na ktorej sme si za prítomnosti občanov pripomenuli toto výročie
štátnou hymnou a príhovorom starostu obce, ktorý na záver položil kyticu vďaky k pomníku
padlých bojovníkov v SNP.
Dňa 27. 08. 2016 za spolupráce starostu obce a TJ ISKRA Horné Pršany sa konal
Majstrovsko-priateľský futbalový zápas medzi mužstvami Pršanci-Emigranti po zápase bol
zabezpečený guláš..
Po ukončení pietneho aktu a futbalového zápasu bola pri futbalovom ihrisku zapálená
povstalecká vatra.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica v rámci plnenia zákonnej povinnosti ustanovenej v §
21 ods. 1 písm. b/ zákona o prokuratúra č. 153/2001 Z.z. vykoná v obvode svojej pôsobnosti
previerku na kontrolu zachovávania zákonnosti. Predmetom previerky bol proces predaja
obecného majetku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Predmetom previerky
bolo skúmanie, či prevod majetku za obdobie od 01.01.2015 ku 31.05.2016 obce bol
uskutočnený v zmysle uvedeného zákona a taktiež v intenciách zákona o obecnom zriadení
č. 369/1990 Z. z. Dňa 26.08.2016 bola na Okresnú prokuratúru zaslaná kompletná spisová
dokumentácia. Dňa 12. 09. 2016 nám Okresná prokuratúra Banská Bystrica vrátila spisový
materiál s tým, že porušenie zákona pri prevode obecného majetku nebol zistený.
Dňa 06.09.2019 mal starosta obce pracovného stretnutie s pánom Rumanovským na verejné
obstarávanie modernizácie verejného osvetlenia v našej obci.
Televízia Hronka Banská Bystrica dňa 06.9.2016 spracovala dokument o našej obci.
O histórii a tradíciách porozprávali p. Ľ. Riečanová, p. D. Dobrota a p. Ľ. Búriková.
Dňa 07.09.2016 mal starosta obce pracovné stretnutie s novým poskytovateľom internetu
Metronet B. Bystrica s ktorým obec Horné Pršany podpísala dňa 16.09.2016 nájomnú
zmluvu za poskytnutie priestoru.
Dňa 14.09.2016 bola starostom obce zaslaná výzva na verejné obstarávanie modernizácia
osvetlenie v našej obci.
Brigáda na prístrešok „Kopanice“ sa konala dňa 15.09.2016 ktorej sa zúčastnil p. T.Škrabský
+ jeden, p. Snopko Jakub, Riečan Ivan a Dobrota Ivan.
Starosta obce mal dňa 27.09.2016 pracovné stretnutie s p. Rumanovských ohľadom
verejného obstarávania na modernizáciu verejného osvetlenia.
Starosta obce sa v termíne od 19.09.2016 do 23.09.2016 zúčastnil Štúdijno-služobnej cesty
starostov regionálneho združenia ZMOS v Českej republike.
Dňa 28.09.2016 mal starosta obce pracovné stretnutie s p. Vaisom s firmou CLEEROI SK
s.r.o. ohľadom prechodu Geoportálu 1 na mapovú aplikáciu.
Dňa 29.09.2016 sa starosta obce spolu s pracovníčkou zúčastnili školenia v Tajove na
odbornú prípravu starostov obcí a vedúcich výdajní odberných oprávnení pre mimoriadne
regulačné opatrenia, ktoré sú uvedené v zákone NR č. 179/2011 Z.z.
Dňa 29.09.2016 Obecný úrad podal žiadosť o dotáciu na „Náučný chodník rozhľadňa Lažtek“
na Banskobystrický samosprávny kraj.
Dňa 30.09.2016 sa starosta obec a pracovníčka obecného úradu zúčastnili výletu na
Morave, ktorú organizoval SLOVES Slliač.
Dňa 05.10.2016 mal starosta pracovné stretnutie s p. Potančokom ohľadom projektu na
Náučný chodník Rozhľadňa Lažtek a revitalizáciu Detského ihriska.
Dňa 05.10.2016 obecný úrad Horné Pršany zabezpečil dovoz brikiet do kotolne.
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Dňa 10.10.2016 p. Muránska z Okresného úradu odboru krízového riadenia Banská Bystrica
skontrolovala aplikačný špecifický program EPSIS&JISHM, ktorého obecný úrad H. Pršany
je užívateľom.
Pracovníčka obecného úradu sa dňa 12.10.2016 zúčastnila v Banskej Bystrici školenia
k dani z nehnuteľností na rok 2017.
V dňoch 13.10.-14.10.2016 firma PLATAN zrealizovala revitalizáciu cintorína.
Dňa 14.10.2016 p. Snopko zameral plot na Detskom ihrisku.
Dňa 17.10.2016 firma LED SOLAR s.r.o. Prešov dodalo výložníky a LED svietidlá
k modernizáciu verejného osvetlenia v našej obci.
Starosta obce dňa 18.10.2016 podal na Stavebný úrad v Badíne ohlásenie drobnej stavby na
„Náučný chodník Rozhladňa Lažtek“.
V tento istý deň mal starosta obce pracovné stretnutie s firemným bankárom p. Bielikom
s PRIMA BANKA a.s. Banská Bystrica.
Dňa 19.10.2016 sa starosta obce zúčastnil v Brusne pracovnej porady Združenia miest
a obcí.
Pracovné stretnutie s poslancami obecného zastupiteľstva mal starosta obce pracovné
stretnutie dňa 19.10.2016.
V dňoch 20.,25.,26.10. a 02.11.2016 sa uskutočnila modernizácia verejného osvetlenia
v našej obci.
V dňoch 21. a 25.10.2016 sa pripravoval projekt na revitalizáciu Detského ihriska.
Starosta obce zorganizoval dňa 22.10.2016 brigádu v cintoríne na štiepanie dreva
a hrabanie lístia po revitalizácii cintorína. Brigády sa zúčastnilo 16 občanov. V odpratávaní
dreva sa pokračovalo aj 25.10.2016 na ktorom sa podiel p. Dobrota Ján, Dobrota Matej,
Krnáč Juraj a Snopko Vladimír.
Starosta obce sa dňa 27.10.2016 zúčastnil pracovnej porady stavebného úradu v obci
Turecká.
Dňa 27.10.2016 starosta obce spracoval pre Slovenskú agentúru životného prostredia
Banská Bystrica zúčtovanie dotácie revitalizácie cintorína z programu Obnova dediny.
Obecný úrad v dňoch od 28.10.-30.10.2016 zabezpečil 3 ks veľkoobjemové kontajnery na
objemový odpad.
Obecný úrad podal dňa 31.10.2016 žiadosť o dotáciu Slovenskej agentúre životného
prostredia v Banskej Bystrici na „Revitalizáciu detského ihriska“.
Pracovné stretnutie s komisiou pre kultúru, šport a mládež mal starosta obce dňa
31.10.2016.
Modernizácia verejného osvetlenia našej obce sa ukončila dňa 02.11.2016.
Obecný úrad s komisiou pre kultúru, šport a mládež pri obecnom zastupiteľstve spolupráci
s Úniou žien Slovenska v Horných Pršanoch usporiadal dňa 05.11.2016 stretnutie
s dôchodcami. Pri tejto príležitosti zabezpečil starosta obce folklórny súbor Matičiarik
a zaspievala Ema Koštialová. Na záver prišiel zahrať na harmonike Stanislav Snopko.
Večeru pripravila Mgr. Riečanová Ľubomíra a Emília Dobrotová.
Dňa 07.11.2016 mal starosta obce pracovné stretnutie s poslancami obecného
zastupiteľstva.
Dňa 11.11.2016 Obecný úrad doplnil žiadosť o dotáciu „Náučný chodník rozhľadňa Lažtek“
na Banskobystrický samosprávny kraj.
Starosta obce dňa 11.11.2016 podal žiadosť na Dopravnom inšpektoráte v Banskej Bystrici
na nové ŠPZ na V3S.
Na Obecnom úrade dňa 18.11.2016 uskutočnili zamestnankyne Okresného úradu Banská
Bystrica odboru všeobecnej vnútornej správy kontrolu ohlasovne pobytu a štátny odborný
dozor nad osvedčovaním podpisov na listinách a osvedčovaním listín za roky
2013,2014,2015 a 2016.
Dňa 24.11.2016 starosta obce zabezpečil rozvoz posypového materiálu po obci s p. Jánom
Dobrotom a Vladimírom Snopkom.
Dňa 25.11.2016 bola otvorená miestna knižnica.
Starosta obce zabezpečil dňa 20.11.2016 stavanie Vianočného stromčeka na obrátke
autobusu.

9

Dňa 29.11.2016 Obecný úrad podal žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN č. 25/2014 na
rok 2017 na Banskobystrický samosprávny kraj na organizovaný projekt našou obcou „Deň
obce Horné Pršany a oslava 610. výročia prvej písomnej zmienky o obci“.
Starosta obce sa dňa 30.11.2016 zúčastnil na pracovnej porade mikroregiónu Pozdala
Bystrice vo Vlkanovej.
Dňa 30.11.2016 mal starosta obce stretnutie s komisiou pre kultúru, šport a mládeže
pracovné stretnutie na prípravu Mikuláša.
Obec Horné Pršany v spolupráci s komisiou pre kultúru, šport a mládež zorganizovali dňa
03.12.2016 stretnutie s Mikulášom pod vianočným stromčekom na obrátke autobusu.
Zabezpečené bol malé občerstvenie.
Dňa 05.012.2016 sa starosta obce zúčastnil regionálnej pracovnej porady Združenia miest
a obcí Slovenska v Selciach.
Obec Horné Pršany zabezpečila dňa 06.12.2016 a 09.12.2016 opravu veľkého zvona firmou
OL-LUX Krupina.
Dňa 13.12.2016 mal starosta obce pracovné stretnutie s poslancami obecného
zastupiteľstva.
Dňa 14.12.2016 sa starosta obce zúčastnil na pracovnom rokovaní s prednostom Okresného
úradu Banská Bystrica.
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II. Časť – Správa o hospodárení obce
1. ROZPOČET OBCE
Rozpočet obce na rok 2016 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. 68/2015 zo dňa 16.12.2015 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 2016 nasledovne:
Ukazovateľ
Schválený rozpočet na rok 2016
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)

89 304,00 €
89 304,00 €
84 221,00 €
5 083,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

89 304,00 €
79 355,00 €
26 950,00 €
11 000,00 €
41 065,00 €
340,00 €
0,00 €

Kapitálové výdavky (700)

9 949,00 €

Výdavkové operácie (800)

0,00 €

V priebehu roku 2016 schválilo obecné zastupiteľstvo jednu zmenu rozpočtu a to:
- dňa 16.12.2016 uznesením č. 116/2016 poverilo starostu obce na záverečnú
zmenu rozpočtu k 31.12.2016 podľa skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov
- dňa 07.03.2017 uznesením č. 125/2017 schválilo záverečnú zmenu rozpočtu č. 1
k 31.12.2016 podľa skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov
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Upravený rozpočet na rok 2016
PRÍJMY SPOLU (100, 200, 300, 400, 500)

109 586,31 €

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

109 586,31 €

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)

88 273,39 €
4 503,39 €
9 306,54 €
7 502,99 €
0,00 €
0,00 €
109 586,31 €
95 120,05 €
27 435,25 €
10 162,29 €
55 156,38 €
2 366,13 €
0,00 €

Kapitálové výdavky (700)

14 466,26 €

Výdavkové operácie (800)

0,00 €

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

89 304,00 €
109 586,31 €
109 586,31 €
100,00

1.1.1 BEŽNÉ PRÍJMY (100,200,300,400)
Rozpočet bežných príjmov obce v roku 2016 tvorili príjmy daňové, nedaňové príjmy, dotácie
zo štátneho rozpočtu (ŠR) a rozpočet kapitálových príjmov nebol rozpočtovaný pre rok 2016.
Schválený rozpočet bežných príjmov
Upravený rozpočet bežných príjmov
Plnenie rozpočtových príjmov
% plnenia k upravenému rozpočtu
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89 304,00 €
109 586,31 €
109 586,31 €
100,00

A\ Daňové príjmy (100)
Schválený rozpočet daňových príjmov
Upravený rozpočet daňových príjmov
Plnenie rozpočtových daňových príjmov
% plnenia k upravenému rozpočtu

84 221,00 €
88 273,39 €
88 273,39 €
100,00

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

74 589,80 €
13 683,59 €

Spolu daňové príjmy:

88 273,39 €

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

5 083,00 €
4 503,39 €
4 503,39 €
100,00

Plnenie nedaňových príjmov obce tvorili nedaňové bežné príjmy obce a to:
z prenájmu pozemkov, budov a strojov
1 325,65 €
ostatných poplatkov, licencie
1 165,50 €
z predaja výrobkov a služieb, výťažky z lotérii
1 056,17 €
úroky, členské, vratky
956,07 €
Spolu nedaňové príjmy

4 503,39 €

C\ Granty a transfery (300)
Obec v schválenom rozpočte na rok 2016 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

0,00 €
9 306,54 €
9 306,54 €
100,00

Zo štátneho rozpočtu nám poskytli prostriedky nasledovné inštitúcie:
- Ministerstvo vnútra SR na evidenciu obyvateľstva
- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
- Úsek stavebného poriadku
- Štátny účelový fond
- Hlavný banský úrad
- BBSK
- Zo ŠR /rodinné prídavky
- Voľby
Spolu transfery
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135,39 €
35,82 €
372,74 €
5 000,00 €
531,10 €
600,00 €
846,72 €
492,77 €
8 014,54 €

Granty:
- recyklačný fond
- dary /Deň obce/

742,00 €
550,00 €
9 306,54 €

Spolu granty a transfery

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

89 304,00 €
109 586,31 €
101 864,63 €
92,95

1.2.1. BEŽNÉ VÝDAVKY ( 600 )
Rozpočet bežných výdavkov obce v roku 2016 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

79 355,00 €
95 120,05 €
87 398,37 €
91,88

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

26 950,00
11 000,0
41 065,00
340,00
0,00
79 355,00

27 435,25
10 162,29
55 156,38
2 366,13
0,00
95 120,05

27 435,25
10 162,29
47 434,70
2 366,13
0,00
87 398,37
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%
plnenia
k UR
100,00
100,00
86,00
100,00
0,00
91,88

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 €
0,00 €
0,00 €

1.3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie rozpočtu
% čerpania

9 949,00 €
14 466,26 €
14 466,26 €
100,00

MFSR nám poskytlo v roku 2014 účelovo určenú dotáciu na čiastkovú úhradu nákladov akcie
„Rekonštrukcia volejbalového ihriska a koberec do sály kultúrneho domu“. Prostriedky boli čerpané
v roku 2016 vo výške 6 000,00 €. Z rozpočtu obce bola financovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia
v celkovej sume 18 281,70 €. Časť 8 281,70 € bola vyplatená bankovým prevodom a suma 10 800,00
€ bude splácaná 3 roky v mesačných 300 € splátkach

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

0,00 €
0,00 €
0,00 €

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

3. SRÁVA AUDÍTORA
Viď: príloha
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121 762,67 €
13 954,29 €

4. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Obec Horné Pršany nemá dlh voči žiadnej banke.

5. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Aktíva celkom
202 446 €
v tom:
Neobežný majetok
192 357 €
Obežný majetok
8 781 €
Časové rozlíšenie
1 308 €
Pasíva celkom
v tom:
Vlastné zdroje krytia majetku
Cudzie zdroje
Časové rozlíšenie

202 446 €
135 717 €
15 563 €
51 166 €

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
inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov Obce Horné Pršany k 31.12.2016.
Inventarizácia je prílohou záverečného účtu.

Nadobudnutie dlhodobého majetku
V roku 2016 bol zaradený majetok v celkovej výške 26 043,82 €.
Rekonštrukcia VO
Rekonštrukcia volejbalového ihriska
DHM
Pozemok

18 281,70 €
6 899,56 €
636,65 €
225,91 €

7. ZÁVÄZKY OBCE
Obec k 31.12.2016 mala záväzky v celkovej výške 15 251,21 €. Prehľad záväzkov je
prílohou dokladovej inventarizácie k 31.12.2016.
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8. POHĽADÁVKY OBCE
Obec eviduje k 31.12. 2016 pohľadávky vo výške 740,69 €. Prehľad pohľadávok je prílohou
dokladovej inventarizácie k 31.12.2016.

9. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDOV
9.1 Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu
Počiatočný stav sociálneho fondu k 1.1.2016
Prídel do SF v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.
Čerpanie SF
Zostatok na konci roka :

157,18 €
285,78 €
136.80 €
306,16 €

Zostatok sociálneho fondu k 31. 12. 2016

306,16 €

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%

102 083 Kapitálové príjmy
87 398 Kapitálové výdavky
14 685 Rozdiel príjmy - výdavky

0
14 466
-14 466

219
22

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 vyplýva povinnosť tvorby zákonného rezervného fondu, nakoľko po
vylúčení cudzích príjmov z bežného a kapitálového rozpočtu vznikol základ pre tvorbu
rezervného fondu vo výške 22 €.

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 2016 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 2016 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 2016 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. 2016 a výsledky hospodárenia
za daný rozpočtový rok.

13. SÚVAHA ZA ROK 2016 (príloha)
14. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZA ROK 2016 (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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