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ÚVODNÉ SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania obce Horné Pršany
Pri hodnotení roka, v ktorom sme spolu s poslancami zvolenými v tomto volebnom období
zabezpečovali pre Vás, občanov, zákonom stanovené úlohy, musím povedať, že ťažko vybrať
ten najvýstižnejší prívlastok, ktorý by charakterizoval tento rok nášho hospodárenia.
Rok 2016 sa niesol v znamení pokračovania investičných aktivít.
s finančnými prostriedkami skončilo kladným výsledkom.

Hospodárenie obce

Všetko úsilie obce má spoločného menovateľa, a tým je záujem zlepšovať podmienky v obci
a poskytovať jej obyvateľom predpoklady pre osobný rozvoj. Táto výročná správa je odpočtom
tohto úsilia.
Verím, že aj v ďalšom roku sa nám podarí prispieť k rozvoju obce a k spokojnosti obyvateľov
obce Horné Pršany.

Ivan Dobrota
starosta obce
Horné Pršany
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História obce
Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1407 zaznamenaná ako Persen, r. 1447 Persan, r. 1467
Prssan, r. 1560 Persiny, r. 1786 Prschen, r. 1808 Prcsany a Felsópercsény a napokon v r. 1920
Horné Pršany.
Obec si vedie kroniku, ktorá sa začala písať len v roku 1928. V tejto kronike je zaznamenané, že
občania obce majú Zvonicu už od roku 1757, bohužiaľ písomné dôkazy nie sú, informácie
existujú len z ústneho podania. Zvonica v obci Horné Pršany patrí medzi historické objekty.
V priestoroch zvonice je umiestnený neskorobarokový zvon od neznámeho autora , ktorý je
kultúrnou pamiatkou pochádzajúcou tiež z roku 1757. Toho času však nie je funkčný z dôvodu
prasknutia, potrebuje rekonštrukciu.
V obci fungovala Slovenská evanjelická jednota, ktorá pre obec zakúpila nový zvon, ktorý 20.
augusta 1939 v rámci služieb Božích posvätila.
V priestoroch zvonice je umiestnený zvon od neznámeho autora.
Podľa miestnej kroniky z r. 1928, ktorú viedol učiteľ Čief, má meno Pršany obec nepochybne
preto, že tu často prší.
Chotár obce bol pravdepodobne osídlený skôr, ako to zaznamenávajú úradné listiny. Svedčí
o tom archeologický výskum vykonávaný Dr. Balašom v lokalite Medzihrádky. Aj ďalšia
skutočnosť nás oprávňuje myslieť si, že Horné Pršany sú staršie - časťou Malachova, ktorý je
písomne zaznamenaný už v r. 1327 - bola totiž osada Dolné Pršany, a tak z toho vychádza, že
museli byť aj Horné Pršany.
Sídlisko ľudu lužických popolnicových polí sa našlo aj v Horných Pršanoch v leokalite Hrádok.
Pri archeologickom prieskume v rokoch 1901 – 1903 našiel Samuel Petrikovich železné nástroje,
kusy železa a črepový materiál. V r. 1956 sa našiel železný nožík dlhý 13 cm a zelezné kovanie.
Na rozvoj života v banských mestách sa podieľal najmä prílev nemeckých kolonistov. V 13.
storočí nastáva v krajine rozmach baníctva a s ním súvisiacich činností. Do hút a hámrov bolo
potrebné na tavenie rúd drevené uhlie. Okolité lesy ponúkali množstvo drevenej hmoty.
Predkovia nedbali ani na to, že sa na Pršanoch nenachádza výdatný potok a založili si uhliarsku
osadu. Uhliarstvom sa živili tri - štyri storočia, najmä za rozmachu Thurzovsko-Fuggerovskej
spoločnosti. Na výrobu dreveného uhlia nadväzovalo ďalšie zamestnanie Pršancov –
povozníctvo, ktoré pretrvalo až do polovice 20. storočia. Po útlme ťažby a spracovania rúd
v okolí Banskej Bystrice sa chlapi začali venovať drevorubačstvu, chovu dobytka
a poľnohospodárstvu, hoci pôda na horských svahoch bola málo výnosná.
V prvej polovici 20. storočia sa začali rozmáhať remeslá ako napr. obuvník, murár, stolár,
debnár, iní stále furmančili. Mladé dievčence chodili do služby do bohatých sedliackych,
meštianskych či židovských rodín, po čase aj do tovární.
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V roku 1858 počas svojho pôsobenia na radvanskej fare štúrovec – básnik Andrej Sládkovič
založil v obci cirkevnú evanjelickú školu. Táto budova dodnes stojí vo dvore domu č. 74. Neskôr
táto drevenica nevyhovovala požiadavkám, bola v r. 1907 postavená nová škola, ktorá fungovala
až do roku 1975. Škola bola vždy jednotriedka. Osobnosť učiteľa bola pre obec vždy veľmi
dôležitá a významná. Učitelia rozvíjali kultúrne dianie, pomáhali v obecnej správe, angažovali sa
v spoločenskom i politickom živote dediny. Učiteľ Horváth sa podieľal v r. 1920 na založení
ochotníckeho divadla. Učiteľ Čief začal písať kroniku, viedol divadelný krúžok, bol
v predsedníctve Slovenskej evanjelickej jednoty a predsedom dobrovoľného hasičského zboru.
Podľa zápisu v obecnej kronike zakladajúce valné zhromaždenie dobrovoľného hasičského
zboru bolo 23. apríla 1933. Učiteľ Pavol Klobušník, podľa zachovaných dokumentov, sa veľkou
mierou zaslúžil o to, aby sa uskutočnila výstavba vodovodu a elektrifikácia obce .V roku 1915
vláda poskytla subvenciu na postavenie vodovodu. Práce vodovodu sa však naplno rozbehli až
v septembri 1945. Stavba sa dokončila 28. mája 1947. 1. februára 1947 bolo slávnostné
odovzdanie elektrickej siete a zapojenie elektriny. V roku 1925 bola v obci zriadená obecná
knižnica.
Slovenské národné povstanie a obdobie 2. svetovej vojny zanechali stopy aj v obci. Občania
aktívne podporovali partizánske hnutie – zásobovali a skrývali partizánov i ľudí židovského
pôvodu. Obec bola oslobodená 23. marca 1945. Z budov bola najviac poškodená škola.

Geografické údaje
Obec Horné Pršany na nachádza juhozápadne od Banskej Bystrice. Je súčasťou
Banskobystrického samosprávneho kraja a okresu Banská Bystrica. Obec leží na východnom
okraji Kremnického pohoria v malom krajinnom podcelku Malachovného predhoria.
Najnižší bod Pršianskeho chotára sa nachádza na sútoku dvoch potokov a to Rakytovského
a Pršianskeho v lokalite Podrenčín v nadmorskej výške 464 m.n.m a najvyššie položené miesto
sa nazýva Vysočina – Košiare vo výške 960 m.n.m. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške
635 m.n.m. Povrch zväčša zalesneného chotára rozčleneného menšími potokmi na rad dlhých
chrbtov, prudko sa zvažujúcich do dolín, tvoria druhohorné usadeniny a pyroklastiká andezitov.
Pri obci je ojedinelá jaskyňa so stenami vyplnenými pestrými odrodami kremeňa. Z časti chotára
nazývaného Kopanice je prekrásny výhľad na niekoľko desiatok obcí, strednú časť Pohronia,
Banskú Bystricu, Zvolen, dokonca za jasných dní máme Poľanu a Podpoľanie ako na dlani.
Prístup do obce:
Obec Horné Pršany je koncová obec dostupná autobusovou dopravou z miestnej časti Banskej
Bystrice Radvaň – Kráľová cez novobudovanú lokalitu bytovej výstavby a rodinných domov
Pršianska terasa po komunikácii III. triedy. Vzdialenosť obce od Banskej Bystrice
z autobusového nádražia je 10 km.
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Obec má typickú zástavbu rodinných domov popri miestnych komunikáciách, člení sa na tri časti
- Rovný, Dolný a Horný koniec. Do obce je prístup cez Rovný koniec do centra obce na jedinú –
konečnú autobusovú zastávku. Z tohto miesta je možné dostať sa do Dolného konca, ktorý sa
člení na dve časti alebo do hornej časti obce – Horného konca. V súčasnosti sa rozmáhajúcou
výstavbou rodinných domov spája Horný koniec obce s Dolným v lokalite na Kopčoku.
Z verejných budov sa v obci nachádza kultúrny dom, dom smútku a zvonica.
Obec ponúka veľa možností na pešiu turistiku, najmä v oblasti Kremnických vrchov. Z Horného
konca po prvej odbočke priamo na poľnú cestu má možnosť návštevník prejsť popri salaši
k miestu zvanému Medzihrádky (Hrádok), kde sa v minulosti vykonával archeologický prieskum
a k športovému stredisku Malachov – Medvedica. Pokračovaním po poľnej ceste sa návštevník
dostane k rázcestiu – lesná cesta dovedie turistu k stredisku zimných športov Malachov –
Medvedica. Pokračovaním po vyznačených turistických chodníkoch sa možno dostať na rôzne
miesta v Kremnických vrchoch (Tri kríže, Králiky, poprípade až do Kremnice). V zimnom
období tadiaľto vedú upravované bežecké trate.
Pre okolie Banskej Bystrice je charakteristické mozaikovité prelínanie sa geologických
fenoménov. Na tomto území sa stýkajú horniny, ktoré vznikli v dôsledku neogénneho
vulkanizmu a horniny staršie, ktoré vznikli v sedimentačnom priestore druhohorných morí a
v dôsledku alpínskych vrásnivých pohybov sa tak vytvorila pre Karpaty typická príkrovová
stavba. V okolí tejto lokality nachádzame horniny krížňanského i chočského príkrovu. A aby
tvorivý dej prostredia dostal ešte jednu pozoruhodnosť, v dôsledku doznievajúcej sopečnej
činnosti sa uvoľnili cesty po zlomoch pre roztoky bohaté na SiO2. Výsledkom ich pôsobenia
v Kremnických vrchoch sú nielen zlatokremenné žily, výskyty i ložiská rúd antimónu, ortuti, či
arzénu, ale aj rozsiahle prejavy silicifikácie (prekremenenia). Ich výsledkom v okolí Banskej
Bystrice sú ložiská ortuti (širšie okolie Malachova), arzénu (nálezy realgáru a auripigmentu pri
Tajove a Králikoch), ale najmä rôzne intenzívne prejavy silicifikácie (vytvára sa zmes kremitých
nerastov ako sú opál, chalcedón, kremeň a ich ďalšie rôznofarebné odrody). Takýmto spôsobom
vznikli napr. opalizované kamene v Badíne, na Povrazníku a taktiež opalizované dolomity na
Malachovských skalkách i viacerých ďalších lokalitách smerom na Horné Pršany.
Ak návštevní obce pokračuje Horným koncom po miestnej komunikácii až k rezervoáru, poľná
cesta s odbočkou vľavo na najvyššie položenú ulicu obce a z tej potom odbočí na prvú poľnú
cestu vpravo, asi po 100 m sa táto cesta rozdvojuje – pokračujeme ďalej cez polia až na okrej
lesa. Vľavo pri lese je lúka (približne pri záchyte prameňa s kovovým poklopom) prejdeme na
lúku a po cca 50 m zídeme do lesa. Po miernom klesaní obídeme skalnú plošinku a prídeme
k jaskynke s názvom Kremenia. Čas trvania z obce cca 20 minút. Je to typovo nepochybne
najkrajším územím.
Územie Kremenia je od roku 1997 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Poskytuje veľa krásnych
ukážok pre vytváranie vzťahu k prírodným hodnotám i pochopeniu procesov, ktoré viedli k ich
vzniku.
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Základné údaje o obci

Erb obce Horné Pršany
Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Banská Bystrica

Región:

Pozdola Bystrice

Nadmorská výška:

635 m n.m.

Rozloha:

3,53 km²

Počet obyvateľov:

394 (31.12.2016)

Hustota obyvateľstva:

111 obyvateľ(ov)/km2

Záujmové územie Inovačného pólu rastu

KURS

Štatistická územná jednotka:

508641

EČV:

BB

PSČ:

974 05 (pošta Banská Bystrica 5)

Telefónna predvoľba:

048

Organizačná štruktúra
Obec riadi a spravuje obecné zastupiteľstvo a starosta obce, ktorým prináleží ako orgánom Obce
Horné Pršany v zmysle zákona rozhodovať o základných otázkach jej života. Exekutívnou
zložkou je obecný úrad.
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Oficiálne adresy
Adresa obecného úradu:

Horné Pršany 11

E-mail: obec@horneprsany.sk

starosta@horneprsany.sk

Telefón:048/4101759

Mobil: 0903 439 468

Fax:

048/4101759

Starosta:

Ivan Dobrota

Zástupca starostky obce :

Juraj Krnáč

Poslanci obce :

Mgr. Danica Kukuľová
Matúš Riečan
Ing. Martin Snopko
Teodor Škrabský

Hlavný kontrolór :

Ing. Viera Babjaková

Obecný úrad: Erika Klačanová, samostatný odborný referent
prvá písomná zmienka

1407

nadmorská výška stredu obce v metroch

635

počet obyvateľov k 31.12.20016

394

výmera v ha v roku 2001

353

z toho: poľnohospodárska pôda

183

lesné pozemky

145

vodné plochy

1

zastavaná plocha

11
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Časti obce, Mikroregión Pozdola Bystrice
Obec sa nečlení na časti.
Obec je členom mikroregiónu Pozdola Bystrice, je to združenie právnických osôb so sídlom v
Vlkanová, Matuškova 284/53, kontakt:telefón 048/4188388,Ing. Ľubomír Longauer
Do mikroregiónu patria obce : Badín, Horné Pršany, Hronsek, Malachov, Sielnica, Veľká Lúka,
Vlkanová.
KULTÚRA, ŠPORT:
Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského
využitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej
verejnosti danej obce. Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec Horné Pršany
v spolupráci s komisiou pre kultúru, mládež a šport a jednotlivými zložkami.
V obci sa nachádza kultúrny dom so spoločenskou sálou, klubovňou, obecnou knižnicou.
Každoročne sa v obci konajú kultúrne a športové podujatia:
- stolnotenisový turnaj - január
- Fašiangy - ľudove tradície s ľudovou zábavou pochovávanie basy - február
- výročie oslobodenia obce - marec
- Medzinárodný deň žien - marec
- Hornopršiansky turičný prechod Kremnickým pohorím 9. ročník – máj
- stavanie Turičného mája - máj
- Deň detí – jún
- Deň obce - jún
- futbalový turnaj - júl
- „Povstalecká vatra“ a kladenie vencov – august
- športový deň - august
- „Október – mesiac úcty k starším“ – október/november
- stavanie obecného stromčeka – december
- Mikuláš – akcia pre deti - december
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Veľkú spoluprácu a bohatú činnosť rozvíjajú v obci organizácie a spolky, ktoré sa podieľajú
zväčša na všetkých týchto podujatiach. Dobrú činnosť vyvíjajú spoločenské organizácie:
Slovenský červený kríž, Únia žien Slovenska, Telovýchovná jednota ISKRA.
ihriská: Futbalové

1

Detské

1

ostatné pri KD

1

ŚKOLSTVO A VZDELÁVANIE
V obci sa nenachádza žiadna materská ani základná škola. Deti s predškolskou dochádzkou
navštevujú materské školy v Banskej Bystrici a deti s povinnou základnou školskou
dochádzkou v prevažnej miere Základnú školu v Radvani a ostaté v rôznych častiach Banskej
Bystrice.
ZDRAVOTNÍCTVO
V obci sa nenachádza zdravotné stredisko. Obec Horné Pršany patrí pod zdravotné stredisko
Radvaň – Banská Bystrica a to všeobecný praktický lekár, zubný lekár a detský lekár, ktorí
ordinujú podľa ordinačných hodín.
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE:
Dom sociálnych služieb v obci nie je vybudovaný, opatrovateľská služba zo strany obce nebola
poskytovaná.
INŠTITÚCIE, SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE A SPOLKY
V obci sa nachádzajú :
TJ ISKRA Horné Pršany / futbalový oddiel/
OKTS TURISTA Horné Pršany
ZO Únie žien Slovenska
Miestny spolok červeného kríža
ZO Slovenský zväz včelárov BB-Kremnička
Urbár Horné Pršany
Lesnícka Nová spoločnosť
Poľovnícky ochranný spolok Košiar
Poľovnícke združenie ORTÚTY
Pozemkové spoločenstvo CÚDENICE
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Jednota dôchodcov Slovenska

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)

89 304,00 €

Bežné príjmy

89 304,00 €

z toho
daňové

(100)

84 221,00 €

nedaňové

(200)

5 083,00 €

dotácie zo ŠR (300)

0,00 €

finančné oper. (400)

0,00 €

finančné oper. (500)

0,00 €

Kapitálové príjmy

0,00 €
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VÝDAVKY SPOLU
Bežné výdavky

(600+700+800)

(600)

89 304,00 €
79 355,00 €

z toho
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania (610)

26 950,00 €

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

11 000,00 €

Tovary a služby (630)

41 065,00 €

Bežné transfery (640)

340,00 €

Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úvermi (650)

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

Upravený rozpočet na rok 2016

PRÍJMY SPOLU (100, 200, 300, 400, 500)

109 586,31 €

Bežné príjmy

109 586,31 €

z toho
daňové

(100)

88 273,39 €

nedaňové

(200)

4 503,39 €

dotácie zo ŠR

(300)

9 306,54 €

finančné operácie (400)

7 502,99 €

finančné operácie (500)

0,00 €
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Kapitálové príjmy
VÝDAVKY SPOLU
Bežné výdavky

0,00 €
(600+700+800)

(600)

109 586,31 €
95 120,05 €

z toho
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania (610)

27 435,25 €

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

10 162,29 €

Tovary a služby (630)

55 156,38 €

Bežné transfery (640)
Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úvermi (650)

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

89 304,00 €

Upravený rozpočet príjmov

109 586,31 €

Plnenie rozpočtových príjmov

109 586,31 €

% plnenia k upravenému rozpočtu

100,00

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

89 304,00 €

Upravený rozpočet bežných príjmov

109 586,31 €

Plnenie rozpočtových príjmov

109 586,31 €
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% plnenia k upravenému rozpočtu

100,00

A\ Daňové príjmy (100)

Schválený rozpočet daňových príjmov

84 221,00 €

Upravený rozpočet daňových príjmov

88 273,39 €

Plnenie rozpočtových daňových príjmov

88 273,39 €

% plnenia k upravenému rozpočtu

100,00

Daňové príjmy pozostávali z :
Výnosy z daní vo výške

74 589,80 €

Miestne dane a poplatky

13 683,59 €

Spolu daňové príjmy:

88 273,39 €

B\ Nedaňové bežné príjmy (200)

Schválený rozpočet nedaňových bežných príjmov

5 083,00 €

Upravený rozpočet nedaňových bežných príjmov

4 503,39 €

Plnenie rozpočtových nedaňových príjmov

4 503,39 €

% plnenia k upravenému rozpočtu

100,00

Plnenie nedaňových príjmov obce tvorili nedaňové bežné príjmy obce a to:
z prenájmu pozemkov, budov a strojov
ostatných poplatkov, licencie
z predaja výrobkov a služieb, výťažky z lotérii
úroky, členské, vratky
Spolu nedaňové príjmy

1 325,65 €
1 165,50 €
1 056,17 €
956,07 €
4 503,39 €
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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

0,00 €

Rozpočet bol v priebehu roku upravený

9 306,54 €

Skutočnosť

9 306,54 €

% plnenia k upravenému rozpočtu

100,00

Zo štátneho rozpočtu nám poskytli prostriedky nasledovné inštitúcie:

- Ministerstvo vnútra SR na evidenciu obyvateľstva
- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
- Úsek stavebného poriadku

135,39 €
35,82 €
372,74 €

- Štátny účelový fond

5 000,00 €

- Hlavný banský úrad

531,10 €

- BBSK

600,00 €

- Zo ŠR /rodinné prídavky

846,72 €

- Voľby

492,77 €

Spolu transfery

8 014,54 €

Granty:
- recyklačný fond

742,00 €

- dary /Deň obce/

550,00 €
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9 306,54 €

Spolu granty a transfery

VÝDAVKY spolu ( 600, 700, 800)
Schválený rozpočet

89 304,00 €

Upravený rozpočet

109 586,31 €

Čerpanie rozpočtu

101 864,63 €

% čerpania k upravenému rozpočetu

92,95

BEŽNÉ VÝDAVKY ( 600 )

Rozpočet bežných výdavkov obce v roku 2016 tvorili výdavky – mzdy, odvody, tovary a služby,
transfery, splácanie úrokov.

Schválený rozpočet bežných výdavkov

79 355,00 €

Upravený rozpočet bežných výdavkov

95 120,05 €

Čerpanie rozpočtových výdavkov

87 398,37 €

% čerpania k upravenému rozpočtu

91,88

Bežné výdavky boli nasledovné:

Názov položky

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

čerpanie

%
plnenia
k UR

610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a ostat. osobné vyrov.

26 950,00

27 435,25

27 435,25

100,00

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

11 000,0

10 162,29

10 162,29

100,00

630 – Tovary a služby

41 065,00

55 156,38

47 434,70

86,00

640 – Bežné transfery

340,00

2 366,13

2 366,13

100,00

0,00

0,00

650 – Splácanie úrokov a ostat.platby súv.s úvermi

0,00

0,00
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Spolu

79 355,00

95 120,05

87 398,37

91,88

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Schválený rozpočet

0,00 €

Upravený rozpočet

0,00 €

Naplnenie rozpočtu

0,00 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

9 949,00 €
14 466,26 €

Čerpanie rozpočtu

14 466,26 €

% čerpania

100,00

MFSR nám poskytlo v roku 2014 účelovo určenú dotáciu na čiastkovu 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

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.

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE (800)

Schválený rozpočet

0,00 €
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Upravený rozpočet

0,00 €

Čerpanie

0,00 €

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

121 762,67 €
13 954,29 €

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
Obežný majetok
Časové rozlíšenie
Pasíva celkom

192 357 €
8 781 €
1 308 €
202 446 €

v tom:
Vlastné zdroje krytia majetku

135 717 €

Cudzie zdroje

15 563 €

Časové rozlíšenie

51 166 €

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
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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

18 281,70 €
6 899,56 €

DHM

636,65 €

Pozemok

225,91 €

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.

POHĽADÁVKY OBCE
Obec eviduje k 31.12. 2016 pohľadávky vo výške 740,69 €. Prehľad pohľadávok je prílohou
dokladovej inventarizácie k 31.12.2016.

TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDOV
Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu

Počiatočný stav sociálneho fondu k 1.1.2016

157,18 €

Prídel do SF v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z.

285,78 €

Čerpanie SF

136.80 €
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Zostatok na konci roka :

306,16 €

Zostatok sociálneho fondu k 31. 12. 2016

306,16 €

Tvorba a čerpanie Rezervného fondu

V€
Bežné príjmy

102 083 Kapitálové príjmy

Bežné výdavky

87 398 Kapitálové výdavky

Rozdiel príjmy - výdavky

14 685 Rozdiel príjmy - výdavky

0
14 466
-14 466

Cudzie prostriedky z EÚ /DPH/
Základ pre tvorbu RF
Tvorba min. 10%

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 €.

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 €

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.
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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.

21

