Konsolidovaná výročná správa
Obce Kanianka
za rok 2011
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1.

Základná charakteristika konsolidovaného celku

Obec Kanianka je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Je právnickou
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným
majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
1.1

Geografické údaje

Geografická poloha obce : Obec Kanianka sa nachádza na rozhraní Hornonitrianskej kotliny a
východného úpätia Malej Magury na mohutnom náplavovom kuţeli Kanianskeho potoka.
Susedné mestá a obce : Bojnice, Poruba, Lazany. Územne patrí do Trenčianskeho kraja.
Celková rozloha obce : 794 ha
Nadmorská výška : Značne členitý terén obce sa nachádza v nadmorskej výške 330 aţ 550 m,
pričom samotný stred obce leţí vo výške 380 m.
1.2

Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 4 124
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboţenského významu : rímsko-katolícke
Vývoj počtu obyvateľov :
Stav k 01.01.2011 4 107 osôb, z toho: muži 2 014 a ženy 2 093
Prisťahovaní
73 osôb
Odsťahovaní
44 osôb
Narodení
25 osôb
Zomrelí
37 osôb
Stav k 31.12.2011 4 124 osôb, z toho: muži 2 032 a ženy 2 092
1.3

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť: k 31.12.2011 bola v obci Kanianka miera evidovanej nezamestnanosti
z celkového počtu nezamestnaných v okrese Prievidza 2,84 %, čo predstavuje 279 osôb.
Nezamestnanosť v okrese : k 31.12.2011 miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Prievidza
bola 12,88 % , čo predstavuje 9.809 osôb.
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1.4

Symboly obce

Erb obce :

Vlajka obce :

1.5

História obce

Obec Kanianka vraj svoje pomenovanie získala od niekdajšieho panského baču Kaňana,
ktorý tu mal postavenú kolibu. Vizuálny vzhľad názvu dediny bol síce rôzny, ale jeho podstata
stále rovnaká. Od Kanyanka, Kányafalva, Kánya Hegy, Kanyalfalwa, dokonca i Kamenka aţ
po Kanianka, ktorý ju sprevádza od roku 1918. Dátum vzniku obce nie je moţné presne určiť,
nakoľko ţiadny záznam o jej zaloţení neexistuje. Z roku 1463 pochádza listina vydaná
svätobeňadickým konventom, v ktorej si šľachtic Martin Sary s rodinou nechal potvrdiť
zálohovanie svojich majetkových dielov v nitrianskej stolici, a to v obci, ktorá sa označovala
ako Kanyafalwa. Od roku 1475 vzniklo bojnické panstvo a Kanyafalwa kráľovským majetkom.
V roku 1489 ho kráľ Matej Korvín dal svojmu synovi, kedy sa obec uţ nazývala Kanyanka.
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Podľa prvého portálneho súpisu z roku 1531 obec bola vo vlastníctve Alexeja Turzu, kedy sa
uvádza ako Kanenka.
Históriu obce dokumentuje aj najstaršie pečatidlo z 18. storočia. Bola v ňom vyrytá
svätica s kríţom. Kruhopis pečatidla znie: Posessio Kananka. Z Kanianky poznáme aj
pečatidlo, ktoré vzniklo v roku 1781. V strede jeho početného poľa je vyrytý
poľnohospodársky motív – lemeš medzi dvomi k sebe obrátenými kosákmi.
Obec patrila medzi menšie sídla. V roku 1600 sa napočítalo 17 domov. V jednom dome
bývalo 6-8 osôb, v Kanianke teda ţilo pribliţne 150 ľudí. V roku 1778 vykonala Nitrianska
stolica na príkaz najvyššieho ţupana Mikuláša Forgáča súpis všetkých obcí, podľa ktorého ţilo
v Kanianke 265 „duší“ v 40 domoch. Na začiatku Bachovej éry, v roku 1850, mala Kanianka
306 obyvateľov, za krátku dobu nastal značný úbytok a v roku 1880 ţilo v Kanianke uţ len 222
ľudí.
V roku 1896 bola dokončená ţelezničná trať Prievidza – Veľké Bielice, čo zvýšilo
mobilitu obyvateľstva. Na základe štatistiky z toku 1910 ţilo v Kanianke uţ 393 ľudí. Uhorské
štátne orgány sa snaţili o šírenie maďarského jazyka. Slovensky znejúce názvy obcí
pomaďarčili. Kanianka sa zmenila na Kányahegy. Napriek zhoršovaniu sa ekonomickej
situácie sa z Kanianky za zárobkom do Ameriky nevybral nikto. I napriek tomu nastal určitý
úbytok obyvateľov. V roku 1930 tu trvalo ţilo 362 obyvateľov.
Pod neďalekou obcou Koš sa nachádzali loţiská hnedého uhlia a lignitu, na základe
čoho došlo v druhej polovice 20. storočia k jej postupnej likvidácii. V roku 1987 sa z Koša
do Kanianky vysťahovalo 549 obyvateľov a v roku 1990 celkom 2301 obyvateľov, v Koši
zostalo len 850. Kanianka je v súčasnosti najväčšou hornonitrianskou modernou obcou,
v ktorej ţije 4 124 obyvateľov.
1.5.1

Tradičné zamestnania

Zamestnanecká štruktúra obce Kanianka vyplývala z celkovej sociálnej a hospodárskej
situácie v hornonitrianskom regióne. Do polovice 20. storočia bol ľud odkázaný na málo
výnosnú roľnícku malovýrobu, ktorej výsledky ovplyvňovali najmä geoklimatické podmienky
polohy obce. Z hľadiska priemyslu bol región horná Nitra dlho mimo zorného uhla uhorských,
rakúskych alebo československých investorov. Značný rozvoj v druhej polovici 19. storočia
zaznamenala pracovná (stavebného, poľnohospodárskeho a čeľadného charakteru) migračná
činnosť, často interregionálnej rajonizácie. Aţ po roku 1948 nastal v oblasti „industriálny
boom“ sprevádzaný budovaním, príp. rozširovaním produkcie lokálnych podnikov stavebného
(Priemstav v Prievidzi, Zemianske Kostoľany), chemického (CHZWP Nováky), textilného
(Zornica v Nitrianskom Pravne, Nitratex v Prievidzi), drevospracujúceho (Tatra nábytok
v Pravenci), potravinárskeho (Carpatia v Prievidzi) a najmä hutnícko-energetického priemyslu
(Handlová, Nováky, Cígeľ).
Na základe uvedeného sledujeme tradičné formy zamestnania v lokalite Kanianka v 3
líniách:
1. Poľnohospodárstvo ako hlavné zamestnanie
2. Neroľnícke zamestnania
3. Doplnkové námezdné zamestnania
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1.5.2

Tradičné staviteľstvo

Lokalita Kanianka svojou geografickou polohou prináleţí do hornonitrianskeho regiónu,
ktorého kultúrny ráz (stavebná kultúra obzvlášť) sa sformoval pod vplyvom 2 rozdielnych
kultúrno-geografických oblastí:
1. nížinnej (podunajskej),
2. horskej (karpatskej).
Z tohto dôvodu pozorujeme v tradičných prejavoch kanianskeho staviteľstva a bývania
spleť stavebných prvkov jednej i druhej kultúrnej oblasti. Stavebno-konštrukčné detaily
drevenej architektúry poukazujú na kultúrne väzby s lokalitami Stráţovských vrchov, na druhej
strane vyuţívanie hliny a slamy v tradičnom staviteľstve má svoj širší kontext v juţnej
ponitrianskej oblasti. Okrem prírodných determinantov sa v kolorite tradičnej stavebnej kultúry
v Kanianke odrazili aj zloţité socio-ekonomické podmienky jej historického vývoja.
1.5.3

Tradičný odev

Okrem základnej funkcie odevu, ktorou je ochrana pred poveternostnými podmienkami,
odráţa odev aj pôvod a spoločenské zaradenie jednotlivca. Podľa typu odevu, prítomnosti
určitých odevných súčiastok, ich farby, pouţitého materiálu, ozdobnosti a iných charakteristík,
je moţné rozoznávať status človeka, jeho zamestnanie, pohlavie a vek, stav alebo regionálnu
príslušnosť. Schopnosť rozoznávať tieto atribúty odevu je najvýraznejšia práve v prípade
tradičného dedinského spoločenstva. Súbor odevných súčiastok a spôsobov obliekania rôznych
sociálnych vrstiev obyvateľstva nazývame „ľudový odev“.
Osobitným je pojem „kroj“, pod ktorým rozumieme tradičný odev špecifických znakov,
ktorý nosilo prevaţne vidiecke obyvateľstvo, a ktorým prezentovali svoju príslušnosť k národu,
kraju alebo regiónu. Najstarší obyvatelia Kanianky povaţujú za kroj odev (alebo jeho
konkrétne súčiastky), ktoré v minulosti nosili ich rodičia a starí rodičia, predovšetkým
na slávnostné príleţitosti, napríklad pri svadobnom obrade alebo do kostola. Niektoré z týchto
odevných súčiastok si od nich zapoţičiavali divadelníci ako kostýmy pre potreby ochotníckeho
divadla. V období vzniku a fungovania divadla (od 1926) sa však kroj v obci uţ nenosil alebo
len výnimočne.
Na hornej Nitre sa stretávajú 2 základné krojové oblasti:
1. kroj severnej čičmiansko-belianskej oblasti a oblasti povodia riek Nitrica a Nitra,
presahujúca južné časti okresu.
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2. kroj rudnianskej, pravnianskej a handlovskej oblasti.
Samostatnú skupinu tvorí meštiacky a remeselnícky odev v Prievidzi, Nitrianskom
Pravne a v Bojniciach.
Kaniansky kroj môţeme z geografického hľadiska zaradiť do 2 skupín, badateľné sú
však aj vplyvy mestského prostredia.
Základným materiálom na zhotovovanie odevu a bytových textílií bolo konopné, neskôr
ľanové vlákno, z ktorých sa vyrábalo súkno a koţušina.
1.5.4

Rodinné zvyky

Rodinné zvyky sú späté so základnými etapami ţivota človeka ako sú: narodenie, svadba
a úmrtie. Tieto udalosti sú výnimočné pre samotného jednotlivca, jeho rodinu, ako aj pre celé
spoločenstvo. Ich základom je biologická a fyziologická zmena (počatie, tehotenstvo, pôrod,
začiatok pohlavného ţivota, úmrtie) a konečným dôsledkom zmena rodiny – jej zloţenia a
vzťahov. Prelomové udalosti sú sprevádzané mnoţstvom špecifických obradov, ktoré sú
podmienkou uznania a platnosti zmien. Zakladajú sa na racionálnom, ale aj iracionálnom
princípe, vychádzajúcom z viery v nadprirodzené sily. Ľudia sa snaţili tieto nadprirodzené sily
nakloniť vo svoj prospech alebo naopak eliminovať ich nepriaznivé účinky.
1.6

Pamiatky

V obci Kanianka sa nachádzajú 2 pamiatky: Kostol Boţieho srdca Jeţišovho a kaplnka
pani Márie.
1.7

Významné osobnosti obce

Obec Kanianka povaţuje za svoju významnú osobnosť kňaza, kaplána Jozefa Hanku.
Narodil sa 12. februára 1913 v Kanianke v dome vedľa kaplnky Panny Márie, v rodine
chudobných maloroľníkov – manţelov Jána Hanku a Anny, rod. Rybianskej. Ľudovú školu
vychodil Jozef Hanko v Kanianke v rokoch 1919 – 1927. Potom na naliehanie miestneho
učiteľa rodičia súhlasili, aby šiel študovať do gymnáziá. Učiteľ zdôvodnil svoje naliehanie tým,
ţe ide o mimoriadne nadaného ţiaka. V roku 1927 začal študovať na gymnáziu Františka
Sasinka v Prievidzi. Stal sa mimoriadnym ţiakom tohto gymnáziá, keď štúdium, aj maturitu
absolvoval so samými jednotkami. Za tieto mimoriadne študijné výsledky mu bola udelená
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medaila prezidenta T. G. Masaryka a zároveň mu bolo ponúknuté štipendium na štúdium
na Karlovej univerzite v Prahe, v odbore prírodných vied. Ponuku študovať na Karlovej
univerzite, ale neprijal. Jeho ţivotné poslanie sa začalo formovať uţ na gymnáziu v Prievidzi.
Pri výbere ţivotného poslania zvíťazilo Boţie pozvanie na prácu do vinici Pánovej, a tak Jozef
Hanko v roku 1935 nastupuje na bohoslovecké štúdiá a v júni roku 1940 je v Nitre vysvätený
za kňaza pre Nitriansku diecézu. Po vysvätení za kňaza pôsobil v rôznych farnostiach po celý
ţivot ako kaplán. Ako prvé pôsobisko bola farnosť Krásno nad Nitrou, potom Bošany,
Nemšová, aţ do zaistenia štátnou bezpečnosťou v roku 1950. Nasledovala vyšetrovacia väzba
v Bratislave za odsúdenie za „velezradu“ na šesť a pol roka väzenia, väzenie v Leopoldove,
amnestia a prepustenie z väzenia na Vianoce v roku 1952. Po prepustení z leopoldovskej
väznice nasledovali ďalšie kaplánske miesta vo farnostiach Čierne pri Čadci, Konská pri Rajci,
Nitra a posledné kaplánske miesto – Predmier pri Bytči. Tu po mozgovej príhode, ktorá ho
postihla pri vysluhovaní sviatosti zmierenia, zomrel 7. marca 1988. Je pochovaný na cintoríne
v Kanianke.
1.8

Výchova a vzdelávanie

Obec Kanianka je zriaďovateľom základnej školy a materskej školy. Na mimoškolské
aktivity poskytuje Základná umelecká škola Bojnice.
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola, SNP 587/4, Kanianka – v školskom roku 2010/2011 ju navštevovalo 365
ţiakov, od 1.9.2011 je to 343 ţiakov.
Materská škola, Pionierov 82/6, Kanianka – v školskom roku 2010/2011 mala 99 detí,
od 1.9.2011 má 115 detí.

-

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
Základná umelecká škola Bojnice.

1.9

Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje Zdravotné stredisko, sídliacom v budove
obecného úradu Kanianka na Ul. SNP 583/1, Kanianka v ktorom sa nachádza :

-

Ambulancia pre dospelých – lekár MUDr. Alexander Berkeš
Detská ambulancia – lekár MUDr. Zuzana Teremová
Zubná ambulancia – lekár Matilda Hiklová
Lekáreň Komisková – PharmDr. Helena Komisková

1.10 Sociálne zabezpečenie

-

Sociálne sluţby v obci zabezpečuje :
Stredisko sociálnych služieb s kapacitou 41 klientov, ktorej zriaďovateľom je nezisková
organizácia.
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-

Obec Kanianka zabezpečuje sociálne sluţby pre občanov prostredníctvom
opatrovateľskej sluţby. V rámci opatrovateľskej sluţby v obci pracujú v priemere 5
opatrovatelia s rôznymi pracovnými úväzkami.

1.11 Kultúra
Kultúrno-osvetová činnosť v obci Kanianka je uţ dlhšie obdobie bohatá a rozmanitá. Je
to hlavne vďaka záujmovo-umeleckým krúţkom a telesám, ako aj organizáciám, ktoré v našej
obci pôsobia. Medzi ne patrí napr. Dychová hudba MAGURANKA, Detský spevácky zbor
PRAMIENOK, Detský folklórny súbor KOLOVRÁTOK, Folklórna skupina KOŠOVAN,
mládeţnícky spevácky zbor KVAPKY a KVAPÔČKY. Z organizácií medzi najaktívnejšie
patrí Jednota dôchodcov, Základná organizácia Zdravotne postihnutých, Základná organizácia
Únie ţien Slovenska a Dobrovoľný hasičský zbor. Celú kultúrno-osvetovú činnosť v obci
koordinuje a riadi Dom kultúry v Kanianke v zmysle „Zriaďovacej listiny“. Hlavnou úlohou
bude aj v budúcnosti nadviazať na dobré výsledky dosiahnuté v kultúrnej oblasti a uspokojovať
potreby našich dospelých občanov, ako aj detí.
Naďalej treba rozvíjať dobrú spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami, ako je Regionálne
kultúrne centrum, Hornonitrianske múzeum, či Okresná rada Matice slovenskej. Vďaka dobrej
spolupráci s týmito inštitúciami budú organizované aj naďalej výstavy neprofesionálnych
umelcov v rámci regiónu i celého Slovenska, prác ľudových remeselníkov, organizovanie
tvorivých dielní a besedy so zaujímavými osobnosťami.
Naďalej pokračovať v organizovaní podujatí nadregionálneho i celoštátneho charakteru.
V roku 2013 to bude 3. ročník celoštátnej divadelnej prehliadky seniorov, 13. ročník výstavy
poľovníckych trofejí, 6. ročník výstavy poľovníckych zhodov a ochrany prírody, 12. ročník
súťaţe „Tradičné vianočné pečivo v slovenskej kuchyni na Hornej Nitre“, 6. ročník hudobnej
prehliadky FOLKANIANKA, 4. ročník Beauty day ku Dňu matiek, 3. ročník výstavy kvetov
pod názvom MINIFLÓRA KANIANKA. Naďalej pokračovať v súťaţi kríţoviek „O majstra
obce“, výstavy koničkárov „Moje hobby-tvoje hobby“.
Naďalej poriadať plesy, o ktoré je u našich občanov vţdy veľký záujem, ako napr.
obecný, športový, učiteľský, farský a detský maškarný ples, čaj o piatej pre seniorov, Anna bál,
silvestrovské batôţkové posedenie.
Dbať na dodrţiavanie ľudových tradícií, ako je pochôdzka Troch kráľov, fašiangy,
pochovávanie basy, vynášanie Moreny, veľkonočná oblievačka, stavanie mája, oslavy SNP,
chodenie s Mikulášom (rozdávanie darčekov po domácnostiach), chodenie s Luciou, Zaţihanie
vianočných stromčekov, Vianoce starej matere, Silvestrovská zabíjačka.
V roku 2013 bude uskutočnený uţ jubilejný 20. ročník Kanianskeho jarmoku. V rámci
finančných moţností organizovať Kanianske kultúrne leto. V spolupráci s Miestnym odborom
Matice slovenskej a Zákládnou školou poriadať postupové súťaţe: Štúrov a Dubčekov Uhrovec
(súťaţ v rétorike), Hviezdoslavov Kubín (súťaţ v recitácii poézie a prózy), Šaliansky Maťko
(súťaţ v prednese slovenských povestí), vedomostné súťaţe, súťaţ v literárnej tvorbe,
postupové súťaţe vo výtvarnej tvorbe ţiakov ZŠ a MŠ pod názvom „Z našej tvorby“,
uskutočňovať v rámci zdravotnej osvety prednášky o zdravej a lacnej výţive s koštovkou
jedál, ako Stredoveká kuchyňa, Tak varili stará mať, Fazulové variácie, Haluškový dvor, a to
hlavne pre mladé rodiny. V rámci spolupráce s Jednotou dôchodcov naďalej organizovať
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pre dôchodcov akcie ako opekačky pri potoku, posedenie „Tučný štvrtok“, čaj o piatej, v rámci
dobrej informovanosti občanov koordinovať vydávanie časopisu Občasník, v rámci
protidrogovej prevencie poriadať pre ţiakov ZŠ rôzne akcie a súťaţe, keďţe v obci nie je
v prevádzke divadelná sála, naďalej poriadať kultúrne zájazdy do okolitých profesionálnych
scén – Nitra, Zvolen, B. Bystrica, Bratislava.

-

Spoločenský a kultúrny ţivot v obci zabezpečuje :
Dom kultúry – príspevková organizácia obce
Kultúrny dom
Obecná knižnica

1.12 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia sluţieb v obci :
- obchody
- sluţby
- občianska vybavenosť
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Poľnohospodárska pôda v uţívaní Poľnohospodárskeho druţstva Nedoţery-Brezany
- Samostatne hospodáriaci roľníci – Igor Váţan, Slavomír Hvolka
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe hospodársky ţivot v obci sa
bude orientovať na : skvalitnenie bývania.
1.13 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Ing. Ivor Husár
Zástupca starostu obce : Ing. Igor Hraňo
Hlavný kontrolór obce: Ing. Jozef Krett
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
Mgr art. Jozef Baláţ
MUDr. Alexander Berkeš
Stanislav Daumer
Mgr. Andrea Filt
Ing. Igor Hraňo
JUDr. Ján Lacko
MUDr. Richard Macho
Ing. Marta Pernišová
Jaroslav Šagát
Ing. Peter Šimurka
Mgr. Filip Štancel
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KOMISIE:
Kultúrna komisia
Mgr. Andrea Filt – predseda
Katarína Pösová – člen
Ján Váţan – člen
Bc. Róbert Váţan – člen
Športová komisia
JUDr. Ján Lacko – predseda
Ing.Igor Perniš – tajomník
Mgr. Róbert Letavaj – člen
Milan Váţan – člen
Dušan Píš – člen
Finančná komisia
Ing. Igor Hraňo – predseda
Ing. Katarína Kiššová – tajomník
Vladimír Belokostolský – člen
Ing. Beáta Jendrišáková – člen
Ing. Ľubica Váţanová – člen
Bc. Daniela Leitmanová – člen
Stavebná komisia
Ing. Marta Pernišová – predseda
Ľudovít Pös – tajomník
Ján Pieš – člen
Ing. Igor Makeš – člen
Ing. Jana Tomanová – člen
Ing. Jozef Meluš – člen
Komisia verejného poriadku
Mgr. Filip Štancel – predseda
Daša Hujová – tajomník
Bc. Miroslav Klamár – člen
Štefan Michalička – člen
Marcel Kuna – člen
Sociálna komisia
MUDR. Alexander Berkeš – predseda
Eva Belanová – tajomník
Ing. Peter Šimurka – člen
Bc. Daniela Leitmanová – člen
Bc. Drahomíra Hvolková – člen
11

Komisia na ochranu verejného záujmu
MUDr. Richard Macho – predseda
Mgr. Andrea Filt – člen
Ing. Igor Hraňo – člen
Škodová a likvidačná komisia
Stanislav Daumer – predseda
Ing. Katarína Kiššová – tajomník
JUDr. Ján Lacko – člen
Jaroslav Šagát – člen
Mgr.art. Jozef Baláţ –člen
ZPOZ
Ľudovít Pös – predseda
Eva Belanová – tajomník
Sobášiaci : Ing. Peter Šimurka, Mgr. art. Jozef Baláţ, JUDr. Ján Lacko.
Obecný úrad : k 31.12.2011 bol stav zamestnancov Obce Kanianka 44. Jednotlivé stavy sú
uvedené v niţšie uvedenej tabuľke :
Údaje o počte zamestnancov Obce Kanianka za rok 2011 – vo fyzických osobách aj
prepočítané na úväzky

Počet
zamestnancov

Celkove *
z toho:
správa obce *
MŠ
kultúra
opatrovateľská
sluţba
ŠJ pri MŠ
OP
TJ
MH

spolu

z toho ženy

Priemerný
evidenčný počet
zamestnancov
vo fyzických
osobách za rok
Spolu

44
11

30
8

45
12

43,66
11,98

15
2
3

15
2
2

15
2
4

14,53
1,4
3,75

3
5
1
4

3
0
0
0

3
5
1
3

3
5
1
3

Evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách k 31.12.2011

Priemerný
evidenčných počet
zamestnancov
prepočítaný
na úväzky za rok
spolu

Údaj vrátane štatutára – starostu obce, ktorý v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení nie je
zamestnancom obce.
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Mimopracovný pomer
Počas roka 2011 bolo uzatvorených 13 dohôd o vykonaní práce a 13 dohôd o pracovnej
činnosti.
KONSOLIDOVANÝ CELOK TVORIA:
Rozpočtové organizácie obce :
Názov:
Základná škola Kanianka
Sídlo:
SNP 587/4, 972 17 Kanianka
Štatutárny orgán:
Mgr. Jana Stančeková
Predmet činnosti:
základné školstvo
Príspevkové organizácie obce :
Názov:
Dom kultúry Kanianka
Sídlo:
SNP 584/3, 972 17 Kanianka
Štatutárny orgán:
Viliam Kurbel
Predmet činnosti:
prevádzka kultúrnych zariadení
Obchodné spoločnosti založené obcou :
Názov:
Stravovacie služby, s.r.o.
Sídlo:
SNP 584/3, 972 17 Kanianka
Štatutárny orgán:
Viliam Kurbel
Výška ZI:
6 638,783775 EUR
Podiely:
100% podiel obce Kanianka
Predmet činnosti:
maloobchod, veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu
voľných ţivností , aranţérska činnosť, administratívne práce,
pohostinská činnosť, organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných
ţivností,
zabezpečenie
kultúrno-spoločenských
podujatí
sprostredkovaním, organizovanie výstav
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Výška ZI:
Podiely:
Predmet činnosti:

Eko Energia s.r.o.
SNP 583/1, 972 17 Kanianka
Ľudovít Pös, Ing. Igor Hraňo
47 666 EUR
100% podiel obce Kanianka
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných ţivností ,
sprostredkovateľská činnosť, leasingová činnosť a reklamné činnosti,
faktoring a forfaiting (mimosúdne vymáhanie pohľadávok), rozúčtovanie
nákladov na prevádzku nehnuteľností, administratívne práce,
poradenstvo v rozsahu voľných ţivností, obstaranie sluţieb spojených s
prevádzkou nehnuteľností, prevádzkovanie technického zariadenia budov
v rozsahu voľných ţivností, výroba a rozvod tepla, výroba a rozvod
teplej úţitkovej vody, správa a údrţba bytového a nebytového fondu
v rozsahu voľných ţivností
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2.

Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2011. Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.02.2011 uznesením
č. 40/2011. Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
-

prvá zmena bola vzatá na vedomie dňa 28.9.2011 uznesením č. 134/2011
druhá zmena bola vzatá na vedomie dňa 28.9.2011 uznesením č. 135/2011
tretia zmena bola schválená dňa 28.9.2011 uznesením č. 136/2011
štvrtá zmena bola vzatá na vedomie dňa 14.12.2011 uznesením č. 169/2011
piata zmena bola schválená dňa 14.12.2011 uznesením č. 170/2011
šiesta zmena bola vzatá na vedomie dňa 29.2.2012 uznesením č. 183/2012

Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €
Rozpočet
po zmenách
2 559 628 3 316 245
Rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
1 453 242
Kapitálové príjmy
982 497
Finančné príjmy
102 389
Príjmy RO s právnou subjektivity
21 500
Výdavky celkom
2 559 628
z toho :
Beţné výdavky
880 660
Kapitálové výdavky
1 039 344
Finančné výdavky
112 855
Výdavky RO s právnou subjekt.
526 769
Rozpočet obce
0

1 648 785
666 614
978 741
22 105
3 289 351
1 058 736
1 040 696
633 255
556 664
26 894

2.1 Plnenie príjmov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
3 316 245

Skutočnosť k 31.12.2011
2 922 119,54

% plnenia
88,12
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I.

Bežné príjmy – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2011
814 220

Skutočnosť k 31.12.2011
859 825,73

% plnenia
105,60

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 696 776,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 737 255,69 €, čo predstavuje plnenie
na 105,81 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 36 550,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 35 482,19 €, čo je
97,08 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 545,60 €, dane zo stavieb boli
v sume 13 260,40 € a dane z bytov boli v sume 9 676,19 €. K 31.12.2011 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 240,43 €.
c) Daň za psa 4 084,36 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 19 986,00 €
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 134,00 €
f) Daň za predajné automaty 0,00 €
g) Daň za ubytovanie 96,60 €
h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 62 786,89 €
Príloha č.1 k Záverečného účtu – zoznam neplatičov
II.

Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2011
211 075

Skutočnosť k 31.12.2011
199 225,46

% plnenia
94,38

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 160 195,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 158 737,71 €, čo je
99,09 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 233,63 €, príjem z prenajatých pozemkov
v sume 20,00 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 158 484,08 €.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 50 880,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 40 487,75 €, čo je
79,57 % plnenie.
III. Bežné príjmy – ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2011
623 490

Skutočnosť k 31.12.2011
613 538,09

% plnenia
98,40

Obec a jej RO, PO a obchodné spoločnosti prijali nasledovné granty a transfery:
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P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Poskytovateľ
ÚPSVaR Prievidza
Úrad vlády SR
Krajský stavebný úrad TN
Krajský školský úrad TN
Obvodný úrad Prievidza
ÚPSVaR Prievidza
Krajský školský úrad TN
ÚPSVaR Prievidza
Krajský školský úrad TN
Obvodný úrad Prievidza
Krajský školský úrad TN
ÚPSVaR Prievidza
Obvodný úrad Prievidza
Obvodný úrad Prievidza
MF SR
Krajský školský úrad TN
Obvodný úrad Prievidza

Suma v €
31 154,02
92 582,07
3 844,62
465 090,00
4 771,65
1 105,28
5 482,00
149,40
2 091,00
1 364,22
454,73
374,05
348,00
3 919,68
96,00
240,00
471,37

Účel
Podpora nezamestnanosti
Revitalizácia krajiny a integr.manaţ.
Spoločný stavebný úrad
Školstvo
Matrika
Stravné pre deti v HN
Predškoláci v MŠ
Školské potreby pre deti v HN
Odchodné, odstupné – ZŠ
Register obyvateľstva
Projekt MPV na ZŠ
Rodinné prídavky
Pracovník CO
Sčítanie obyvateľstva
Financovanie sociálnych sluţieb
Sociálne znevýhod. prostredie – ZŠ
Ţivotné prostredie

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade s ich účelom.
IV. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
666 614

Skutočnosť k 31.12.2011
523 213,47

% plnenia
78,49

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 114 410,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 2 915,94 €, čo je
105,65 % plnenie. Jedná sa o príjem za predaj bytov.
b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Pozemky v roku 2011 neboli predané nikomu.
c) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 552 204,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 520 297,53 €, čo
predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2011 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ dotácie
MPRV SR – zdroj EÚ
MPRV SR – zdroj ŠR

Suma v €
465 529,37
54 768,16

Investičná akcia
Revital. centr. zóny v obci Kanianka
Revital. centr. zóny v obci Kanianka
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V. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2011
978 741

Skutočnosť k 31.12.2011
704 211,18

% plnenia
71,95

V roku 2011 bol prijatý úver v sume 652 697,13 € schválený obecným zastupiteľstva dňa
28.09.2011 uznesením č. 136/2011.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 136/2011 zo dňa 28.09.2011 bolo schválené pouţitie
časti rezervného fondu vo výške 21 000,00 €. V skutočnosti bolo plnenie v sume 19 610,05 €.
V roku 2011 bol schválený aj prevod finančných prostriedkov z fondu rozvoja vo výške
52 389,00 €, v skutočnosti bolo plnenie vo výške 31 904,00 € .
VI. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2011
22 105

Skutočnosť k 31.12.2011
22 105,61

% plnenia
100

Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia
0

VII. Výnosy (tržby) príspevkových organizácií (Dom Kultúry Kanianka):
Prevádzková činnosť
21 883

Príspevok obce
23 391,35

Spolu
45 274,35

VIII. Tržby obchodných spoločností (Eko Energia, s.r.o., Stravovacie služby, s.r.o.):
s.r.o.
Eko Energia
Stravovacie sluţby

Prevádzková
činnosť
565 728
30 009

Ostatná činnosť

Spolu

254
6

565 982
30 015

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
3 289 351

Skutočnosť k 31.12.2011
2 902 442,47

% plnenia
88,23

Skutočnosť k 31.12.2011
958 266,86

% plnenia
90,51

I. Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2011
1 058 736
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v tom :
Funkčná klasifikácia
Verejná správa
Finančná a rozpočtová oblasť
Iné všeobecné sluţby
Transfery všeobecnej povahy
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ochrana pred poţiarmi
Výstavba
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Ochrana ţivotného prostredia
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreačné a športové sluţby
Kniţnice
Ostatné kultúrne sluţby
Vysielacie a vydavateľské sluţby
Náboţenské a iné spoloč. sluţby
Vzdelávanie – predškolská výchova
Vzdelávanie – základné vzdelanie
Vzdelávanie – školské stravovanie
v predškolských zariadeniach
Zariadenia sociálnych sluţieb –
staroba
Ďalšie sociálne sluţby – staroba
Rodina a deti
Pomoc občanom v hmotnej
a sociálnej núdzi
Spolu

Rozpočet
309 200
10 716
4 772
3 620
82 110
7 590
2 000
4 850
69 070
420
70
0
184 800
17 500
3 806
47 775
758
52 849
2 000
4 900
176 892
10 752

Skutočnosť
272 675,44
9 464,62
4 771,65
1 295,57
74 717,21
4 503,78
267,98
3 332,43
69 728,56
320,25
68,40
0,00
177 852,10
17 363,57
3 755,51
34 727,56
713,68
45 382,05
101,28
1 980,21
172 550,46
10 751,14

% plnenia
88,19
88,32
99,99
35,79
91,00
59,34
13,40
68,71
100,95
76,25
97,71
0,00
96,24
99,22
98,67
72,69
94,15
85,87
5,06
40,41
97,55
99,99

26 360

25 616,40

97,18

4 050

2 985,58

73,72

26 546
2 130

19 404,64
374,05

73,10
17,56

3 200

.896,34

90,51

1 058 736

958 266,86

90,51

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 386 312,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 361 665,94 €, čo
je 93,62 % čerpanie. Patria sem : mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ (priemerná mesačná
hrubá mzda za rok 2011 okrem miezd starostu, prednostu a hlavného kontrolóra bola 738,86 €
vrátane matriky). Mzdové prostriedky pracovníkov obecnej polície (priemerná hrubá mesačná
mzda za rok 2011 bola 763,95 €). Mzdové prostriedky pracovníkov verejnej zelene (priemerná
hrubá mesačná mzda za rok 2011 bola 613,83 €). Mzdové prostriedky pracovníčky kniţnice
(priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2011 bola 202,16 €). Mzdové prostriedky pracovníkov
opatrovateľskej sluţby (priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2011 bola 282,73 €). Mzdové
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prostriedky pracovníkov v školstve – MŠ (priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2011 bola
623,46 €). Mzdové prostriedky upratovačiek v OcÚ, MŠ a v kultúre (priemerná hrubá mesačná
mzda za rok 2011 bola 384,42 €). Mzdové prostriedky kuchárok v ŠJ pri MŠ (priemerná hrubá
mesačná mzda za rok 2011 bola 467,42 €).
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 145 711,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 127 815,10 €, čo
je 87,72 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov
za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 376 825,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 347 277,98 €, čo
je 92,16 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údrţba a ostatné tovary a sluţby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 96 072,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 73 109,80 €, čo
predstavuje 76,10 % čerpanie. Jedná sa o nemocenské dávky, odstupné pracovníkov, transfer
na SÚ Bojnice, transfer na kultúrne podujatia, transfer pre cirkev, a pod.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 53 816,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2011 v sume 48 398,04 €, čo
predstavuje 89,93 % čerpanie. Jedná sa o úroky z úverov, úroky z leasingovej zmluvy, vratka
platby za MŠ, platby za vykonaný audit.
II. Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011
1 040 696

Skutočnosť k 31.12.2011
731 112,74

% plnenia
70,25

v tom :
Funkčná klasifikácia
Verejná správa
Finančná a rozpočtová oblasť
Iné všeobecné sluţby
Transfery všeobecnej povahy
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ochrana pred poţiarmi
Výstavba
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Ochrana ţivotného prostredia
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie

Rozpočet
0
0
0
0
0
0
905 352
44 300
0
0
0
10 000
28 000
0

Skutočnosť
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650 381,15
8 241,09
0,00
0,00
0,00
2 547,20
16 899,40
0,00

% plnenia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,84
18,60
0,00
0,00
0,00
25,47
60,35
0,00
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Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreačné a športové sluţby
Kniţnice
Ostatné kultúrne sluţby
Vysielacie a vydavateľské sluţby
Náboţenské a iné spoloč. sluţby
Vzdelávanie – predškolská výchova
Vzdelávanie – základné vzdelanie
Vzdelávanie – školské stravovanie
v predškolských zariadeniach
Zariadenia sociál.sluţieb – staroba
Ďalšie sociálne sluţby – staroba
Rodina a deti
Pomoc občanom v HN a sociál.núdzi
Spolu

0
0
0
0
0
0
0
53 044

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 043,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

0

0,00

0,00

0
0
0
0
1 040 696

0,00
0,00
0,00
0,00
731 112,74

0,00
0,00
0,00
0,00
70,25

a) Výstavba
Ide o nasledovné investičné akcie :
- revitalizácia obce – oprávnené výdavky v sume 623 111,83 €
- revitalizácia obce – kofinancovanie v sume 27 269,32 €.
b) Cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Dokončenie parkoviska na ul. Májová v sume 1 987,30 €
- Nájazd na parkovisko ul. Nová + projektová dokumentácia v sume 5 268,79 €
- Prepojovací chodník IBV – Porubská – projektová dokumentácia v sume 985,00 €
c) Rozvoj bývania
Ide o nasledovné investičné akcie :
- výkup pozemkov do vlastníctva obce v sume 2 547,20 €,
d) Rozvoj obcí
Ide o nasledovné investičné akcie :
- rozvoj a výstavba detského ihriska v dolnej časti obce v sume 13 490,40 €
- rozvoj a výstavba športového ihriska na ul. Košovská v sume 3 409,00 €.
e) Vzdelávanie – základné vzdelanie
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Rekonštrukcia ZŠ – práce na viac v sume 53 043,90. €
III. Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
633 255

Skutočnosť k 31.12.2011
656 398,67

% plnenia
103,65

Z rozpočtovaných 633 255,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo
skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 656 398,67 €, čo predstavuje 103,65 %. Prekročenie
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vzniklo v závere roka, t.j. 30.12.2011, keď sa obec rozhodla nad rámec schváleného rozpočtu
splatiť časť istiny úveru na rekonštrukciu Základnej školy. Keďţe sa jednalo o posledné dni
roka, k úhrade obec získala súhlasné stanovisko väčšiny členov OZ. Na základe tohto
stanoviska OZ bolo dodatočne prijaté Uznesenie č. 184/2012 na splatenie istiny úveru
nad rámec rozpočtu.
IV. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2011
556 664

Skutočnosť k 31.12.2011
556 664,20

% plnenia
100

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 323 511,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 323 510,38 €, čo
je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, ŠKD a ŠJ-MŠ.
Pedagogickí a nepedagogickí pracovníci ZŠ sú financovaní z prostriedkov ŠR, mzdy
pracovníkov ŠKD a ŠJZŠ sú riešené z prostriedkov obce formou originálnych kompetencií.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 112 406,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 112 406,55 €, čo
je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 116 258,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 116 257,96 €, čo
je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom a ostatné tovary a sluţby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3 551,00 € bolo skutočne čerpané 3 551,61 €, čo je 100,01 % čerpanie.
Jednalo sa o rôzne transfery zo ŠR.
e) Príspevok pre žiakov v HN
Z rozpočtovaných 938,00 € bolo skutočne čerpané 937,70 €, čo je 100,00 % čerpanie. Jednalo
sa o rôzne príspevky pre ţiakov v HN.
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia
0

V. Náklady príspevkových organizácií (Dom Kultúry Kanianka):
Prevádzková činnosť
45 151

Ostatná činnosť
232

Spolu
45 383
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VI. Náklady obchodných spoločností (Eko Energia, s.r.o., Stravovacie služby, s.r.o.):
Prevádzková
činnosť
538 017
27 083

s.r.o.
Eko Energia
Stravovacie sluţby

Ostatná činnosť

Spolu

13 498
712

551 515
27 795

2.3 Plán rozpočtu na roky 2012 – 2013
2.3.1 Príjmy celkom
v€
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Vlastné príjmy RO
s právnou subjekt.
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2011
2 922 119,54

Plán na rok
2012
2 602 871

Plán na rok
2013
21 633 530

Plán na rok
2014
1 635 341

1 672 589,28

1 585 153

1 610 930

1 612 641

22 105,61

21 000

21 600

21 700

523 213,47
704211,18

783 018
213 700

1 000
0

1 000
0

2.3.2 Výdavky celkom
v€
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Výdavky RO
s právnou subjekt.
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

3.

Skutočnosť
k 31.12.2011
2 902 442,47
958 266,86
556 664,20
731 112,74
656 398,67

Plán na rok
2012

Plán na rok
2013

Plán na rok
2014

2 602 871

1 633 530

1 635 341

1 008 733

941 364

942 996

500 328
685 465
408 345

511 625
127 000
53 541

524 404
53 000
114 941

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
Rozpočet po
zmenách 2011

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2011

3 316 245

2 922 119,54

1 648 785

1 672 589,28
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Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO
Hospodárenie obce za rok 2011

666 614
978 741
22 105
3 289 351

523 213,47
704 211,18
22 105,61
2 902 442,47

1 058 736
1 040 696
633 255
556 664
26 894

958 266,86
731 112,74
656 398,67
556 664,20
19 677,07

Nevysporiadané prostriedky z finančných operácií v sume 19 677,07 € zistené podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 19 610,05 /vrátenie finančných prostriedkov použitých na
základe uznesení č.119,128,133/2011/
- tvorbu fondu rozvoja 67,02 €
Z uvedeného vyplýva, ţe obec si v priebehu roka 2011 z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov previedla na základe uznesení z rezervného fondu na havarijné situácie finančné
prostriedky vo výške 19 610,05 €. Keďţe sme na konci roka vykázali prebytok hospodárenia
vo výške 19 677,07 €, znamená to, ţe prevod z rezervného fondu nebol potrebný, a preto tieto
finančné prostriedky na základe schválenia Záverečného účtu obec vráti do rezervného fondu.
Takúto analýzu však vie obec vypracovať aţ keď je ukončené hospodárenie daného roka, nie
v priebehu účtovného obdobia.

Bilancia aktív a pasív v celých €

4.
a)

za materskú účtovnú jednotku

4.1 A K T Í V A
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :

Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

11 590 879
10 853 806

11 645 173
10 886 926

0
10 002 781
851 025
735 584

0
9 993 204
893 722
756 324
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Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

139
337 064
105 957
18 776
273 648
0
0
1 489

94
418 442
105 957
20 430
211 401
0
0
1 923

Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

11 590 879
9 733 376

11 645 173
9 631 246

76 045
0
9 657 331

118 743
0
9 512 503

1 567 998

1 734 563

0
0
1 323 024
19 393
225 581
289 505

0
0
1 284 043
182 866
267 654
279 364

Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

4.2 P A S Í V A
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

b)

za konsolidovaný celok

4.3 A K T Í V A
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

12.958.518,00
12.318.730,00

12.849.398,00
12.273.193,00

0,00
11.580.574,00
738.156,00
631.705,00

0,00
11.535.037,00
738.156,00
567.458,00

9.291,00
0,00

8.002,00
0,00
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Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0,00
238.573,00
383.841,00
0,00
0,00
8.083,00

0,00
205.088,00
354.368,00
0,00
0,00
8.747,00

4.4 P A S Í V A
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

12.958.518,00
9.796.322,00

12.849.398,00
9.665.365,00

10.842,00
48.398,00
9.737.082,00

10.843,00
50.542,00
9.603.980,00

Záväzky

1.905.346,00

2.023.738,00

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

2.857,00
0,00
1.420.817,00
238.664,00
243.008,00
1.256.850,00

2.867,00
0,00
1.365.168,00
388.049,00
267.654,00
1.160.295,00

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

5.

Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
a) za materskú účtovnú jednotku

5.1 Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

18 776
105 957

20 430
105 957

Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

1 342 417
0

1 466 909
0

5.2 Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
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a) za konsolidovaný celok
5.3 Pohľadávky
Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

Pohľadávky do lehoty splatnosti

129 071

91 716

Pohľadávky po lehote splatnosti

109 502

113 372

Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

1 904 483
863

2 023 738
0

Pohľadávky

5.4 Záväzky
Záväzky vrátane úverov
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

6. Hospodársky výsledok v celých eurách
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Sluţby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 –Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Trţby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných sluţieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov

Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

1 776 658
156 977
222 402
523 528
109
11 987

2 004 440
155 283
251 204
501 593
176
184 309

599 427

642 250

42 453
0

49 615
0

219 775

220 010

0
1 224 210
19 839
0
0

129
1 346 580
19 586
0
0

733 136

860 242
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64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
68 – Výnosy z transf. a rozp.príjmov v štát. RO
a PO
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok pred zdanením
Hospodársky výsledok po zdanení
/ + kladný HV, - záporný HV /

367 710

339 903

0

0

972
0

8 926
0

0

0

102 553

117 923

- 552 448

- 657 860

- 552 448

- 657 989

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: Náklady účtovnej skupiny 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť zahŕňajú
významnú poloţku – zostatková cena predaného majetku, pričom v roku 2011 išlo o predaj
časti majetku III. stavby IBV – prípojky inţinierskych sietí a príjazdovej komunikácie III.
stavba IBV (plynovod a plynové prípojky) v zostatkovej cene 172 800,68 EUR.
b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Sluţby
52 – Osobné náklady
53 – Sluţby
54 –Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Trţby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných sluţieb
62 – Aktivácia

Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

2.910.067,00
644.446,00
318.590,00
1.160.256,00
726,00
12.623,00

3.121.357,00
639.661,00
327.246,00
1.114.648,00
4.175,00
190.446,00

717.262,00

770.252,00

44.274,00
0,00

54.983,00
8.717,00

11.890,00

11.229,00

1571
2.384.260,00
705.051,00
0,00
8.398,00

4058
2.480.873,00
681.962,00
0,00
0,00
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63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplat.
Po zdanení
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok pred zdanením
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

733.136,00
527378
380.049,00

860.242,00
644542
364.876,00

1.403,00

0,00

1.190,00
0,00

9.070,00
138,00

555.033,00

564.585,00

-525.807,00

-640.484,00

7. Ostatné dôležité informácie
7.1

Prijaté bežné a kapitálové granty a transfery

V roku 2011obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v €

ÚPSVaR Prievidza
Úrad vlády SR

Podpora nezamestnanosti
Revitalizácia krajiny a integr.manaţ.

31 154,02
92 582,07

Krajský stavebný úrad
TN

Spoločný stavebný úrad

3 844,62

Krajský školský úrad TN

Školstvo

465 090,00

Obvodný úrad Prievidza

Matrika

4 771,65

ÚPSVaR Prievidza

Stravné pre deti v HN

1 105,28

Krajský školský úrad TN

Predškoláci v MŠ

5 482,00

ÚPSVaR Prievidza

Školské potreby pre deti v HN

Krajský školský úrad TN
Obvodný úrad Prievidza
Krajský školský úrad TN

Odchodné, odstupné -ZŠ
Register obyvateľstva
Projekt MPV na ZŠ

ÚPSVaR Prievidza

Rodinné prídavky

374,05

Obvodný úrad Prievidza

PracovníkCO

348,00

Obvodný úrad Prievidza

Sčítanie obyvateľstva

MF SR

Financovanie sociálnych sluţieb

149,40
2 091,00
1 364,22
454,73

3 919,68
96,00
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Krajský školský úrad TN

Sociálne znevýhod. prostredie - ZŠ

240,00

Obvodný úrad Prievidza

Ţivotné prostredie

471,37

MPRV SR – zdroj EÚ
MPRV SR – zdroj ŠR

Revitalizácia centrálnej zóny v obci
Kanianka KV
Revitalizácia centrálnej zóny v obci
Kanianka KV

465 529,37
54 768,16

V roku 2011 rozpočtová, príspevková organizácia a obchodné spoločnosti neprijali ţiadne
granty a transfery.
7.2

Poskytnuté dotácie

V roku 2011obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v €

Futbalový klub Junior Kanianka
Biliardový klub Kanianka
Ostatné športové akcie
Slovenská rada rodičovských
zdruţení – RZ pri ZŠ Kanianka
Slovenský zväz zdravotne
postihnutých Kanianka
Jednota dôchodcov Slovenska –
základná organizácia Kanianka
XVI. Kaniansky jarmok
Transfery náboţenské
spoločnosti
Príspevky vlastným súborom
SÚ Bojnice
SPOLU

podpora futbalu v obci
podpora biliardu v obci
podpora športu v obci
rozvoj spolupráce s deťmi a mládeţou
v obci
Podpora starostlivosti pre zdravotne
postihnutých občanov v obci
podpora občanov staršieho veku v obci

19 455,21 €
1 100,00 €
93,12 €

podpora a zachovanie tradícií v obci
podpora náboţenských spoločnosti
v obci
podpora vlastných súborov v obci
transfér na činnosť

5 999,95 €

7.3

656,60 €
500,00 €
572,45 €

138,97 €
300,00 €
10 252,00 €
39 068,30 €

Významné investičné akcie v roku 2011

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2011:
a) obec
- revitalizácia centrálnej zóny
- príprava prepojovacieho chodníka na ul. Nová
b) rozpočtováorganizácia – Základná škola Kanianka
- významné investičné akcie RO v roku 2011 nezrealizovala.
c) príspevková organizácia – Dom Kultúry Kanianka
- významné investičné akcie PO v roku 2011 nezrealizovala.
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d) obchodné spoločnosti – Eko Energia, s.r.o.
- rok 2011 bol pre spoločnosť rokom zrealizovania všetkých úsporných opatrení na
zníţenie dodávaného tepla. Ostatné zrealizované opatrenia sa dotýkali skvalitnenia
poskytovaných sluţieb akov oblasti výroby a dodávky tepla, tak aj v oblasti správy
nehnuteľností.
7.4

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a)
obec
výstavba prepojovacieho chodníka III. stavba IBV – Porubská cesta
výstavba parkoviska na ul. Májová
výstavba parkoviska na ul. Nová
výstavba detského ihriska (dolná časť obce) a výstavba športového ihriska (horná časť
obce)
asfaltovanie komunikácií
b) rozpočtová organizácia – Základná škola Kanianka
hydraulické vyregulovanie kúrenia
oprava strechy
c)
príspevková organizácia – Dom Kultúry Kanianka
hydraulické vyregulovanie kúrenia
d) obchodné spoločnosti
Eko Energia, s.r.o.má vroku 2012 naplánované vrozpočte obce Kanianka hydraulické
vyregulovanie ÚK v Dome kultúry aobjekte ZŠ Kanianka, ktoré sa za predchádzajúce
obdobie
nezrealizovalo.Nezrealizovanie
hydraulického
vyregulovaniacelého
vykurovacieho okruhu spôsobovalo nedokurovanie niektorých bytov v bytovke 585 na
ulici SNP, ktorá sa nachádza najďalej od vykurovacieho zdroja PK 29.Ďalej chce
spoločnosť zrealizovať výmenu nefunkčných termostatických ventilov v budove bývalej
MŠ na ul. Nová 596, v priestoroch bez SSS n.o. Ďalším opatrením, ktorého realizácia
bola plánovaná v roku 2011, ale k jej realizácii sa pristúpi aţ vroku 2012 je pripojenie
tepelných okruhov na kotolňu PK 29, čím sa dosiahne zvýšenie celkového podielu
vyrobeného tepla z biomasy. Táto rekonštrukcia sa prejaví v zníţení variabilných
nákladov a tým aj v zníţení variabilnej zloţky ceny tepla.
7.5

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Ing. SlavomíraVišňovská

Predkladá: Ing. Katarína Kiššová

V Kanianke, dňa 29.05.2012
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Prílohy:
Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát,
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierky.
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