
 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolidovaná výročná správa 

 

Obce Kanianka  

 

za rok 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 2 

OBSAH str. 

 

1. Základná charakteristika konsolidovaného celku 3 

    1.1   Geografické údaje 3 

    1.2   Demografické údaje 3 

    1.3   Ekonomické údaje 3 

    1.4   Symboly obce 4 

    1.5   História obce 4-5 

1.5.1 Tradičné zamestnania           5 

1.5.2 Tradičné staviteľstvo            6 

1.5.3 Tradičný odev         6-7 

1.5.4 Rodinné zvyky            7 

    1.6   Pamiatky 7 

    1.7   Významné osobnosti obce 7-8 

    1.8   Výchova a vzdelávanie 8 

    1.9  Zdravotníctvo 8 

    1.10 Sociálne zabezpečenie 8-9 

    1.11 Kultúra 9-10 

    1.12 Hospodárstvo 10-11 

    1.13 Organizačná štruktúra obce 11-14 

2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie 14-15 

    2.1   Plnenie príjmov za rok 2013 15-18 

    2.2   Čerpanie výdavkov za rok 2013 18-22 

    2.3   Plán rozpočtu na roky 2014 – 2016 22-23 

2.3.1 Príjmy celkom           22 

2.3.2 Výdavky celkom                22-23 

3. Pouţitie prebytku hospodárenia za rok 2013 23 

4. Bilancia aktív a pasív v eurách (€) 24 

    4.1   Aktíva 24 

    4.2   Pasíva 24-25 

    4.3   Aktíva za konsolidovaný celok 25 

    4.4   Pasíva za konsolidovaný celok 25-26 

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách (€) 26 

    5.1   Pohľadávky 26 

    5.2   Záväzky 26 

    5.3   Pohľadávky za konsolidovaný celok 26-27 

    5.4   Záväzky za konsolidovaný celok 27 

6. Hospodársky výsledok                27-29 

7. Ostatné dôleţité informácie 29 

    7.1   Prijaté beţné a kapitálové granty a transfery 29-30 

    7.2   Poskytnuté dotácie 30-31 

    7.3   Významné investičné akcie v roku 2013 31 

    7.4   Predpokladaný budúci vývoj činnosti 31-32 

    7.5   Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 32 

8. Prílohy             32 

 



 3 

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 k 31.12.2013 : 4 126 

 

Národnostná štruktúra : slovenská 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboţenského významu : rímsko-katolícke  

 

Vývoj počtu obyvateľov :  

Stav k 01.01.2013 4 126 osôb, z toho: muži 2 035 a ženy 2 091 

Prisťahovaní       93 osôb 

Odsťahovaní       85 osôb 

Narodení       35 osôb 

Zomrelí       32 osôb 

Stav k 31.12.2013 4 137 osôb, z toho: muži 2 041 a ženy 2 096  

 

1.3 Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v obci: k 31.12.2013 bolo v obci Kanianka dlhodobo nezamestnaných 137 

ľudí, čo z celkového počtu nezamestnaných v okrese Prievidza predstavuje 1,43% 

 

Nezamestnanosť v okrese : k 31.12.2013 miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Prievidza 

bola 13,90 % , čo predstavuje 9 586 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 4 126 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 2012/2013 ju navštevovalo 343 

ţiakov, od 1.9.2012 je to 327 ţiakov. 

- Materská škola, Pionierov 82/6, Kanianka – v školskom roku 2012/2013 mala 115 detí,           

od 1.9.2013 má 113 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 3 

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, Dobrovoľný hasičský zbor, Miestny odbor Matice slovenskej a Okresná 

rada Matice slovenskej, ako aj eRko. Celú kultúrno-osvetovú činnosť v obci koordinuje a riadi 

Dom kultúry v Kanianke v zmysle „Zriaďovacej listiny“. Hlavnou úlohou je v súčasnosti, ako 

bude aj v budúcnosti nadviazať na dobré výsledky dosiahnuté v kultúrnej oblasti a uspokojovať 

potreby našich dospelých občanov, ako aj detí. V roku 2013 sa jednalo hlavne o nasledovnú 

kultúrno-spoločenskú činnosť:  

- Spolupráca s viacerými organizáciami, napr. Redakčná rada, Regionálne kultúrne 

centrum Prievidza Hornonitrianske múzeum Prievidza, Základná škola Kanianka, 

Materská škola Kanianka, Jednota dôchodcov, a pod.; o 

- Organizovanie rôznych výstav; podujatí pre deti, ţeny, matky, muţov, dôchodcov;  a 

akcií, ako napr. pochovávanie basy, oslavy SNP obohatené o ukáţku „Rekonštrukcie 

bojov II. svetovej vojny a vojenskej výstroje a výzbroje“, kde účinkovali členovia Klubu 

vojenskej histórie Levice,  i náš divadelný súbor a folklórny súbor Košovan s detským 

folklórnym súborom Kolovrátok; Kanianske vianočné trhy; oslavy starého a nového 

roka zavŕšené batôţkovou silvestrovskou zábavou;  

- Organizovanie akcií za účelom dodrţiavania ľudových zvykov a tradícií: Pochôdzka 

troch kráľov, fašiangy, vynášanie a pálenie Moreny, stavanie mája, chodenie 

s Mikulášom a rozdávanie darčekov po prihlásených rodinách. Medzi obľúbené patrí aj 

tradičné „Zaţíhanie stromčekov“ a vianočný koncert „Vianoce starej matere“ 

s koštovkou jedál starých materí, na ktorom sa predstavujú takmer všetky umelecké 

telesá obce. 

- Organizovanie spoločenských plesov (športovcov, učiteľov, seniorov, farský, ako aj 

ples obecný ples, či maškarný ples);  

V roku 2014, ako aj v ďalších rokoch sa bude kultúrno-spoločenskú činnosť naďalej 

zameriavať na dobrú spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami vďaka ktorej budú organizované 

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 2014 to 

bude 3. ročník celoštátnej divadelnej prehliadky seniorov, 13. ročník výstavy poľovníckych 

trofejí, 6. ročník výstavy poľovníckych hodov 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 
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MINIFLÓRA KANIANKA. Naďalej pokračovať v súťaţi kríţoviek a sudoku „O majstra 

obce“; výstavy koničkárov „Moje hobby-tvoje hobby“. Naďalej organizovať plesy, o ktoré je 

u našich občanov vţdy veľký záujem. 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 taktieţ uskutočnený Kaniansky jarmok, a to 

uţ jubilejný 20. ročník. V rámci finančných moţností organizovať Kanianske kultúrne leto. 

V spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej a Zákládnou školou organizovať 

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, 

Fazuľové variácie, Haluškový dvor, a to hlavne pre mladé rodiny. V rámci spolupráce                       

s Jednotou dôchodcov bude taktieţ organizovať pre dôchodcov tradičné akcie ako opekačky   

pri potoku, posedenie „Tučný štvrtok“, čaj o piatej. Za účelom dobrej informovanosti občanov 

koordinovať vydávanie časopisu Občasník, v rámci protidrogovej prevencie pripravovať             

pre ţiakov ZŠ rôzne akcie a súťaţe, keďţe v obci nie je v prevádzke divadelná sála. Taktieţ sa 

budú organizovať kultúrne zájazdy do okolitých profesionálnych scén – Nitra, Zvolen, Banská 

Bystrica, Bratislava. 

 

Rok 2013 je pre kultúrno-spoločenskú činnosť významnejším aj z dôvodu, ţe sa začína 

pracovať na dokončení divadelnej sály, ktorá by sa mala stať akousi multifunkčnou. V prípade, 

ţe uţ v roku 2013 bude aspoň čiastočne vyuţiteľnou, treba uvaţovať organizovať v nej akcie, 

ako napr. tanečné zábavy, koncerty, divadelné predstavenia, spevácky súťaţe mladých talentov,  

talk show, ponúknuť tieto priestory rôznym firmám pre organizovanie seminárov, školení, 

taktieţ spolupracovať s RTVS v rámci verejných rozhlasových a televíznych nahrávok rôznych 

relácií. Počas pekných letných dní  ponúka vhodný priestor pre koncerty hudobných a 

speváckych skupín aj námestie s fontánou. Aj pre rok 2014 sa budeme snaţiť získavať finančné 

prostriedky od Ministerstva kultúry SR hlavne na akcie nadregionálneho charakteru.  

 

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 : 
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- 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 

- JUDr. Filip Štancel 

 

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 

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(102,105,110,97,110,99,110,97,64,107,97,110,105,97,110,107,97,46,115,107)+'?'
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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  

Mgr. 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  

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. 

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(112,111,114,105,97,100,111,107,64,107,97,110,105,97,110,107,97,46,115,107)+'?'
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Obecný úrad : k 31.12.2013 bol stav zamestnancov Obce Kanianka 43. Jednotlivé stavy sú 

uvedené v niţšie uvedenej tabuľke : 

 

Údaje o počte zamestnancov Obce Kanianka za rok 2013– vo fyzických osobách aj 

prepočítané na úväzky 

Počet 

zamestnancov 

 

 

Evidenčný počet zamestnancov                          

vo fyzických osobách k 31.12.2013 

Priemerný 

evidenčný počet 

zamestnancov              

vo fyzických 

osobách za rok  

Priemerný 

evidenčných počet 

zamestnancov 

prepočítaný               

na úväzky za rok  

spolu z toho ženy Spolu spolu 

Celkove * 43 31 43,70 42,30 

z toho: 

správa obce * 
14 8 14,00 13,60 

MŠ 15 15 15,00 14,50 

Kultúra  1 1 1,50 1,20 

Opatrovateľská 

sluţba 
3 2 3,00 2,80 

ŠJ pri MŠ 4 4 3,50 3,50 

OP 3 0 3,70 3,70 

Stavebná činnosť 1 1 1,00 1,00 

VZ 1 0 1,00 1,00 

Odpady 1 0 1,00 1,00 

 

Údaj vrátane štatutára – starostu obce, ktorý v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom  zriadení nie je 

zamestnancom obce. 

 

Mimopracovný pomer 

Počas roka 2013 bolo uzatvorených 29 dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

 

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: DiS.art Peter Bielický  

Predmet činnosti: prevádzka kultúrnych zariadení 
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Obchodné spoločnosti založené obcou :  

 

Názov:   Stravovacie služby, s.r.o. 

Sídlo:    SNP 584/3, 972 17 Kanianka 

Štatutárny orgán: DiS.art Peter Bielický 

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:   Eko Energia s.r.o. 

Sídlo:    SNP 583/1, 972 17 Kanianka 

Štatutárny orgán: Ľudovít Pös, Ing. Igor Hraňo 

Výška ZI:  47 666 EUR  

Podiely:  100% podiel obce Kanianka 

Predmet činnosti:  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   

 

2.  Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2013. 

Obec v roku 2013 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 2013 bol zostavený a schválený ako 

vyrovnaný. Beţný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  

schodkový.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.3.2013 uznesením 

č.310/2013.  

Do schválenia rozpočtu 27.3.2013 obec Kanianka hospodárila v zmysle Zákona 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov § 11- v rozpočtovom provizóriu. V zmysle ustanovení zákona výdavky 

uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v kaţdom mesiaci rozpočtového roka 

prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Obec 

Kanianka v rámci predbeţnej finančnej kontroly prísne sledovala dodrţiavanie bodu 1 §11 

Zákona 583/2004. 
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Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena   bola vykonaná v kompetencii starostu dňa 3.4.2013 a vzatá na vedomie 

OZ  dňa 19.6.2013,  uznesením č. 342/2013, 

- druhá zmena bola schválená OZ dňa 25.9.2013  uznesením č. 365/2013 

- tretia zmena bola schválená OZ  dňa 11.12.2013  uznesením č. 393/2013 

- štvrtá zmena  bola vykonaná v kompetencii starostu obce dňa 15.12.2013 a vzatá na 

vedomie OZ dňa 23.4.2014 uznesením č. 434/2014 

 

Obec sa v roku 2013 riadila Memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky 

orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013. Memorandum 

bolo podpísane medzi Vládou Slovenskej republiky a Zdruţením miest a obci Slovenska. 

Cieľom memoranda bolo zníţenie deficitu verejných financií o 2,9% HDP v roku 2013. Na 

základe memoranda bolo obciam odporučené schvaľovať a realizovať rozpočty s úsporou cca 

5% osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary, sluţby oproti rozpočtom na rok 2012. 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých € 

 

 Rozpočet 
Rozpočet 

po zmenách 

Príjmy celkom 1 997 130 2 067 174 

z toho :   

Beţné príjmy 1 701 275 1 816 144 

Príjmy RO s právnou subjekt. 24 170 31 753 

Kapitálové príjmy 111 220 65 000 

Finančné príjmy 160 465 154 277 

   

Výdavky celkom 1 997 130 1 953 478 

z toho :   

Beţné výdavky 1 037 799 1 070 405 

Výdavky RO s právnou subjekt. 507 616 589 255 

Kapitálové výdavky 368 475 244 225 

Finančné výdavky 83 240 49 593 

Rozdiel príjmov a výdavkov 0 113 696 

 

 

2.1  Plnenie príjmov za rok 2013 v celých €  

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

2 067 174 2 042 543,58 98,81% 

 

I.  Bežné príjmy – daňové príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

946 750 973 712,53 102,85 %  

 

 



 16 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Obec rozpočtovala podielové dane v roku 2013 v sume 800 000,-- €. Od MF SR  boli 

k 31.12.2013 poukázané prostriedky v sume 828 948,30 €, čo predstavuje plnenie na 103,62 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 43 447,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 38 963,63 €, čo je 

89,68 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 977,02 €, dane zo stavieb boli 

v sume 16 764,74 € a dane z bytov boli v sume 10 221,87 €.  

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 4 541,12  €, z toho 

1 369,70 € rieši exekútor a 3 171,42 sú pohľadávky za rok 2011- 2013, ktoré rieši pracovníčka 

obce výzvami na zaplatenie. Na základe nich do 30.4.2014 občania uhradili uţ  736,09 €. 

Z uvedených pohľadávok obec eviduje pohľadávku vo výške 1451,14 € voči spoločnosti  

Eurointeriér  Na základe uvedeného obec nemá doriešených ešte 2 354,40 €, ktoré sú riešené 

individuálne. 

Príloha č.1 k Záverečného účtu - zoznam neplatičov k 30.4.2014  

c) Daň za psa  4 108,50 € 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 24 207,16 € z toho - nedoplatky vo výške  

569 ,36 € boli k 15.5.2014 všetky uhradené. 

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 134,00 € 

f) Daň za predajné automaty 0,00 € 

g) Daň za ubytovanie 65,10 €  

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 77 285,84 € 

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške 6 154,43 €. 

Z uvedených nedoplatkov rieši exekútor sumu 1 841,86 €. Zostatok nedoplatkov vo výške 

4 312,57 € si rieši obec vo svojej kompetencii. Na základe výziev bolo do 15.5.2014 

uhradených 708,67 €. Doteraz neuhradené pohľadávky vo výške 3 603,90 € budú riešené 

individuálne. V prípade, kde nebude moţná dohoda, obec začne pohľadávku vymáhať 

prostredníctvom exekútora. 

. 

 

II. Bežné príjmy – nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

183 242 182 013,05 99,33 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 145 838,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 147 135,08 € čo je 

100,89 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 125 695,08 

€ a nájom vo výške 21 440,00 € za kotolne vrátane príslušenstva, ktoré spravuje a uţíva Eko 

energia, s.r.o. ale sú v majetku obce, ktorá ich aj mesačne odpisuje,  

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky – správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 36 774,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 34 522,40 € čo je 93,88  

% plnenie.  

c) Úroky z vkladov 

Z rozpočtovaných 630,- € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 355,57 €, čo je 56,44 % 

plnenie. 
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III. Bežné príjmy – ostatné príjmy:  

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

686 152 678 657,86 98,91 

 

Obec a jej RO, PO a obchodné spoločnosti prijali nasledovné granty a transfery: 

 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. ÚPSVaR Prievidza    9 557,21 Podpora nezamestnanosti 

2. Kooperativa   3 000,-- Sponzorské príspevky. 

3. Porfix, s.r.o. 500,-- Sponzorský príspevok pre MŠ 

4. Krajský stavebný úrad TN 3 837,18 FP na činnosť Spoloč. staveb. úradu 

5. Krajský školský úrad TN 492 859,80 Normatívne a nenormat. FP pre ZŠ 

6. Obvodný úrad  Prievidza      2 511,19 Dotácia na cestnú infraštruktúru 

7. Obvodný úrad  Prievidza      4 838,45 Na činnosť matriky 

8. ÚPSVaR Prievidza   739,-- Stravné pre deti v HN 

9. Krajský školský úrad TN 6 478,-- Predškoláci v MŠ 

10. ÚPSVaR Prievidza 199,20 Školské potreby pre deti v HN 

11. Ministerstvo kultúry SR 600,00 Knihy pre Obecnú kniţnicu 

12. Obvodný úrad  Prievidza 1 361,58 Register obyvateľstva 

13. Úrad vlády SR  8 000,-- Dotácia na opravu Domu smútku 

14. ÚPSVaR Prievidza 229,88 Rodinné prídavky 

15. Obvodný úrad Prievidza 320,40 Pracovník CO 

16. Ministerstvo financií SR 10 613,-- 
Na zvýšenie platov pedagog.a 

nepedagog.pracovníkov 

17. Obvodný úrad Prievidza 432,94 Ţivotné prostredie 

18. Obvodný úrad Prievidza 219,99 Miestne a účelové komunikácie 

19. Obvodný úrad Prievidza 1 800,04 Voľby 

20. MPSVR SR 130 560,00 Poskytovanie sociálnej sluţby 

            S p o l u          678 657,86 € 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade s ich účelom. 

 

IV. Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

65 000 22 146,92 34,07 

 

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 

Táto poloţka nebola v roku 2013 rozpočtovaná, nakoľko obec v čase schvaľovania rozpočtu 

neevidovala ţiadosť ţiadneho občana o odkúpenie bytu. V skutočnosti však bol predaný jeden 

byt na Bojnickej ceste v hodnote 3 251,76 € čo bola hodnota vypočítaná v súlade s § 9a ) odst.8 

písm. a, b, zákona 138/1991 Z.z. o majetku obcí a Zákona NR SR č.182/1991 Z.z. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov. Predaj bol uskutočnený  v zmysle Uznesenia č. 200/2012 

z 29.2.2012.      
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b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : 

Z rozpočtovaných 15 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 18 895,16 €, čo je 

125,97 % plnenie. Jednalo sa o predaje pozemkov občanom v rámci obce na základe 

schválených uznesení. 

c) Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 50 000,00 €, ktoré boli plánované ako nenávratná dotácia od spoločnosti 

ENEL na obnovu kinosály v Dome kultúry obec neobdţala ţiadne finančné prostriedky, prevod 

prebehol v roku 2014 priamo na účet Domu kultúry. 

 

V roku 2013 obec nezískala ţiadne kapitálové granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v € Investičná akcia 

 - - - 

 

 

V. Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

154 277 154 259,87 99,99 

 

V roku 2013 bolo uznesením č.306/2013 zo dňa 27.3.2013 schválené prijatie úveru na 

financovanie investície „ Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci kanianka“ vo výške 

150 000,- €. V skutočnosti obec prijala 150 000,- €. Uznesením č. 393/2013 OZ schválilo   

prevod finančných prostriedkov zo sociálneho fondu na beţný účet vo výške 4 277 ,-- € na 

regeneráciu pracovných síl zamestnancom obce. V skutočnosti obec previedla 4 259, 87 € čo je 

plnenie na 99,60 %. Obec v roku 2013 neschvaľovala prevod z rezervného fondu do rozpočtu 

obce. Finančné prostriedky ostali v nezmenenej výške oproti roku 2012. 

 ( Stav prostriedkov na  RF je uvedené na str. 12 bod 5 Tvorba a pouţitie prostriedkov 

rezervného a sociálneho fondu ) 

 

VI. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ:  

 

Bežné príjmy :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

24 170 31 753,35 100,00 

 

Kapitálové príjmy :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0 0,00 0,00 

 

VII. Výnosy (tržby) príspevkových organizácií (Dom Kultúry Kanianka):  

 

Prevádzková 

činnosť 

Ostatná činnosť 
Príspevok obce Spolu 

21 336,57 € -  35 090,39 € 56 426,96 € 
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VIII. Tržby obchodných spoločností (Eko Energia s.r.o., Stravovacie služby s.r.o.):  

 

s.r.o. 
Prevádzková 

činnosť 
Ostatná činnosť Spolu 

Eko Energia 521 249,98 € 88,73 € 522 138,71 € 

Stravovacie sluţby 24 368,42 € - 24 368,42 € 

 

 

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2013 v eurách (€)  

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

1 953 478 1 797 174,91 92,00 

 

 

 

I. Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

1 070 405 964 903,15 90,14 

 

v tom :   

Verejná správa  01 116 308 948 289 440,43 94,00 

Finančná a rozpočtová oblasť 01 120 3 756 3 281,40 87,36 

Iné všeobecné sluţby 01 330 4 838 4 838,45 100,00 

Transfery všeobecnej povahy 01 800 4 100 4 066,32 99,18 

Verejný poriadok a bezpečnosť 03 100 61 293 40 062,16 65,36 

Ochrana pred poţiarmi 03 200 4 960 4 088,47 82,43 

Výstavba 04 430 15 000 14 153,57 94,36 

Cestná doprava 04 510 15 540 12 624,11 81,24 

Nakladanie s odpadmi 05 100 92 073 79 015,79 85,82 

Nakladanie s odpadovými vodami 05 

200 
1 000 938,56 93,86 

Ochrana ţivotného prostredia 05 600 69 68,40 99,13 

Rozvoj obcí 06 200 38 067 32 620,64 85,67 

Verejné osvetlenie 06 400 19 977 16 787,72 84,04 

Bývanie a občianska vybavenosť 06 

600 
7 555 7 034,47 93,11 

Rekreačné a športové sluţby 08 100 28 500 25 904,70 90,87 

Kniţnice 08 205 1 400 864,12 61,72 

Ostatné kultúrne sluţby 08 209 57 822 52 819,62 91,35 

Vysielacie a vydavateľské sluţby 08 

300 
2 000 1 926,00 96,30 

Náboţenské a iné spoloč. sluţby  08 

400 
23 572 10 832,11 45,95 

Vzdelávanie - predškolská výchova 09 

111 
186 828 175 127,91 93,74 

Vzdelávanie - základné vzdelanie 09 

121 
4 356 4 355,76 99,99 
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Vzdelávanie - školské stravovanie 

v predškolských zariadeniach 09 601 
34 999 32 865,31 93,90 

Zariadenia sociálnych sluţieb -

staroba- 10 201 
138 010 137 677,14 99,76 

Ďalšie sociálne sluţby – staroba 10 202 10 132 10 105,11 99,73 

Rodina a deti – 10 400 1 000 229,88 22,99 

Pomoc občanom v hmotnej 

a sociálnej núdzi 10 702 
4 610 3 175 68,87 

Spolu 1 070 405 964 903,15 90,14 

                                                                                                             

a)  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obce 

Z rozpočtovaných 356 950,- €  bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 329 146,56 €, čo je 

92,21 % čerpanie. Patria sem : mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mzdové prostriedky 

pracovníkov obecnej polície, mzdové prostriedky pracovníkov verejnej zelene, mzdové 

prostriedky pracovníčky kniţnice, mzdové prostriedky pracovníčky  opatrovateľskej sluţby, 

mzdové prostriedky pracovníkov v školstve - MŠ, mzdové prostriedky   upratovačiek v OcÚ, 

MŠ a v kultúre, mzdové prostriedky kuchárok v ŠJ pri MŠ  

b)  Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 126 638,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 117 233,61 €, čo je 

92,57% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov                                   

za zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 347 707,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 294 380,29 €, čo je 

84,66 % 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 202 875,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 199 639,83 €, čo 

predstavuje 98,41 % čerpanie. Jedná sa o nemocenské dávky, odstupné pracovníkov, transfer 

zo ŠR na pracovníčku stavebného úradu, ţivotné prostredie, na cestnú dopravu, transfer na 

kultúrne a športové podujatia, transfer pre cirkev transfer na sociálne sluţby pre SSS a iné. 

Od 10 mesiaca 2012 obec prestala prispievať na pracovníkov Spoločného úradu v Bojniciach, 

ale začala riešiť stavebné a s tým súvisiace záleţitosti a sociálne záleţitosti vo vlastnej 

kompetencii. Z uvedeného dôvodu bola do pracovného pomeru prijatá pracovníčka, ktorá má 

predmetnú stavebnú agendu v pracovnej náplni a sociálne veci rieši obec formou zmluvy 

dodávateľsky. Vyčísliť úsporu tohto kroku nemoţno porovnaním roku 2012 s rokom 2013, 

nakoľko v priebehu roka 2012 došlo k hore uvedenej zmene, ale porovnanie obec urobila 

s rokom 2011. 

Príjem na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebnom: 

 

ROK 2011 2013 

Príspevok zo ŠR na SU/ stavebný úrad/  3 844,62 € 3 837,18 € 
Príspevok obce na SU z rozpočtu obce 6 407,70 € 1 515,04 € 

Príspevok zo ŠR na CD /cestná 

doprava/ 

išlo priamo na účet SU 219,99 € 

Príspevok zo ŠR na ŢP/ţivotné 

prostredie/ 

obec kúpila krovinorez 432,94 € 

Príjem poplatkov do rozpočtu za stavebné veci  0 2 064,-- € 

S p o l u príjem na chod SU 10 252 ,32 € 8 069,15 € 
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Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebnom : 

 

ROK 2011 2013 
Odvod finanč. prostriedkov SU Bojnice 10 252,32 € 0 
Mzda + odvody pracovníčky SU zo ŠR 0 4 490,11 € 
Mzda + odvody pracovníčky  SU rozpočtu obce 0 2 831,01 € 

Materiál z rozpočtu obce 0 28,03 € 
Za sluţby pracovníčke soc.sluţieb 0 720,-- € 

S p o l u  na chod SU 10 252,32 € 8 069,15 € 

 

Z uvedeného porovnania je zrejmé, ţe obec krokom odčlenenia sa od  Spoločného úradu 

Bojnice ušetrila v hrubých číslach 2 183,17 € . / 10 252,32€ – 8 069,15€ / 

Avšak keď by sme sa pozreli len na podiel finančných prostriedkov z rozpočtu obce, keďţe 

prostriedky zo ŠR obec v roku 2013 minula všetky na mzdy pracovníčky stavebnej agendy 

 / 3 837,18 €+ 219,99 € + 432,94 €/, tak v roku 2011 obec Kanianka prispela na chod SU 

Bojnice sumou 6 407,70 €, ale v roku 2013 len sumou 1 515,04 € čo je rozdiel 4 892,66 € 

ostatné náklady riešila z poplatkov vybratých od občanov za stavebné povolenia 2 064,- €, 

ktoré v minulosti ostávali príjmom Spoločného úradu. K tomu všetkému treba pripočítať 

náklady, ktoré poţadovalo mesto Bojnice na prevádzku kancelárie metodika školstva.  

V súčasnosti pre obec vykonáva metodiku na úseku školstva bezodplatne pracovníčka mesta 

Handlová, čo predstavuje ďalšiu úsporu finančných prostriedkov. Z uvedeného vyplýva, ţe 

odčlenenie obce od Spoločného úradu Bojnice bolo správnym rozhodnutím. 

e)  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými  

finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných  36 235,- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 24 502,87 €, čo 

predstavuje 67,62 % čerpanie. Jedná sa o úroky z úverov, poplatky banke, provízie za 

poskytnutie úveru . 

 

 

II. Kapitálové výdavky :  

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

244 225 194 128,53 79,49 

 

v tom : 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Verejná správa 01 116 2 000 999,60 49,98 

Verejný poriadok a bezpečnosť 03 100 11 937 11 936,64 100,00 

Cestná doprava 04 510 165 005 165 313,94 100,19 

Rozvoj bývania 06 100 3 600 2 662,59 73,96 

Rozvoj obcí 06 200 7 214 6 273,96 86,97 

Kultúrne sluţby 08 209 54 469 6 941,80 12,74 
    

Spolu 244 225 194 128,53 79,49 
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a)  Verejný poriadok a bezpečnosť  

Ide o nasledovné investičné akcie: 

- Splátka obstarania nákladného motorového vozidla Multicar M25  v sume 999,60 € 

b)  Výstavba miestnych komunikácií 

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- Kamerový systém, rozšírenie kamerového systému a jeho digitalizácia  v sume 

11 936,64 € 

c) Výstavba obce 

Ide  o nasledovné investičné akcie: 

- Asfaltovanie komunikácií v sume 153 765,72 € 

- Dokončenie parkoviska na ul. Májová v sume 11 548,22 € 

d)  Rozvoj obce - VZ 

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- Rozvoj a dokončenie detského ihriska v dolnej časti obce  v sume 6 273,96 € 

e)  Bývania a občiansky vybavenosť 
Ide o nasledovné investičné akcie : 

- Výkup pozemkov do vlastníctva obce v sume 2 662,59. € 

f) Kultúrne služby 

 Ide o nasledovné investičné akcie : 

- Obnova kinosály v DK v dolnej časti obce v sume 4 194,-- € 

- Vybudovanie prístupovej komunikácie k DK v sume 2 747,80 

 

III. Výdavkové finančné operácie :  

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

49 593 48 877,74 98,56 

 

Z rozpočtovaných 49 593,- € bolo na splácanie istiny z prijatých úverov k 31.12.2013 skutočne 

čerpané 48 877,74 €, čo predstavuje 98,56 %. Obec v roku 2013 začala v novembri splácať 

úver  na asfaltovanie miestnych komunikácií a splácala ďalšie dva  úvery a to úvery  zo 

štátneho fondu rozvoja bývania. Na základe výsledkov ku koncu roka vyplýva, ţe obec mala  

k 31.12.2013 pri počte obyvateľov 4 137 úverové zaťaţenie 34,61 € na jedného obyvateľa, 

nakoľko úvery zo ŠFRB sa do celkovej zadlţenosti obce nezapočítavajú. ( Zákon 583/2004 § 

17 bod 8 ). 

 

IV. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:  

 

Bežné výdavky :  

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

589 265 589 265,49 100,00 

 

a)  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov ZŠ, ŠKD,ŠJ 

Z rozpočtovaných 337 970,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 337 970,30 €, čo 

je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov ZŠ, ŠKD a ŠJZŠ. Pedagogickí 

a nepedagogickí pracovníci ZŠ sú financovaní z prostriedkov ŠR, mzdy pracovníkov ŠKD a 

ŠJZŠ  sú riešené z prostriedkov obce formou originálnych kompetencií a 5 % z prostriedkov 

ŠR. 
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b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  121 250,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 121 250,42 €, čo 

je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 124 562,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 124 561,89 €, 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 4 620,00 € bolo skutočne čerpané 4 619,68 €, čo je 100,00 % čerpanie. 

Jednalo sa o odstupné, odchodné, nemocenské dávky. 

e) Príspevok pre žiakov v HN 

Z rozpočtovaných 863,00 € bolo skutočne čerpané 863,20 €, čo je 100,00 % čerpanie. Jednalo 

sa o rôzne príspevky pre ţiakov v HN (na stravu, učebné pomôcky). 

 

Kapitálové výdavky:  

 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

0 0,00 0,00 

 

V. Náklady príspevkových organizácií (Dom Kultúry Kanianka):  

 

Prevádzková činnosť Ostatná činnosť Spolu 

55 706,10 € 135,35 € 55 841,45 

 

VI. Náklady obchodných spoločností (Eko Energia s.r.o., Stravovacie služby s.r.o.):  

 

s.r.o. 
Prevádzková 

činnosť 
Ostatná činnosť Spolu 

Eko Energia 519 265 86,.€ 1 069,44 € 520 335,30 

Stravovacie sluţby 29 544,92 €      99,09 €       29 644,01 € 

 

2.3  Plán rozpočtu na roky 2013– 2015 

 

 2.3.1 Príjmy celkom 

 

v € 
Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Plán na rok 

2014 

Plán na rok 

2015 

Príjmy celkom 2 042 543,58 1 677 510 1 737 420 

z toho :    

Beţné príjmy 1 834 383,44 1 633 210 1 693 120 

Vlastné príjmy RO 

s právnou subjekt. 
31 753,35 24 300 24 300 

Kapitálové príjmy 22 146,92 20 000 20 000 

Finančné príjmy 154 259,87 0 0 
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2.3.2 Výdavky celkom 

 

v € 
Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Plán na rok 

2014 

Plán na rok 

2015 

Výdavky celkom 1 797 174,91 1 506 230 1 495 043 

z toho :    

Beţné výdavky 964 903,15 832 713 815 915 

Výdavky RO 

s právnou subjekt. 
589 265,49 528 317 540 228 

Kapitálové výdavky 194 128,53 71 700 64 700 

Finančné výdavky 48 877,74 73 500 74 200 

 

 

4) Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013 
 

 

Rozpočet                 

po zmenách 

2013 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Príjmy celkom 2 067 174 2 042 543,58 

z toho :   

Beţné príjmy 1 816 144 1 834 383,44 

Príjmy RO 31 753 31 753,35 

Kapitálové príjmy 65 000 22 146,92 

Finančné príjmy 154 277 154 259,87 

   

Výdavky celkom 1 953 478 1 797 174,91 

z toho :   

Beţné výdavky 1 070 405 964 903,15 

Výdavky RO 589 255 589 265,49 

Kapitálové výdavky 244 225 194 128,53 

Finančné výdavky 49 593 48 877,74 

   

Prebytok rozpočtu obce za rok 

2013  
113 696 245 368,67 

 

Obec v roku 2013 vykázala v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na plnenie memoranda 

prebytok rozpočtu ( kladný rozdiel medzi beţnými a kapitálovými príjmami a beţnými 

a kapitálovými výdavkami) vo výške  139 986,54 €.  V zmysle §15 bod 4 predmetného  zákona 

je takto vykázaný prebytok rozpočtu zdrojom rezervného fondu najmenej vo výške 10% 

. Zostatok prebytku rozpočtu je zdrojom ostatných peňaţných fondov.  

Obec v roku 2013 vykázala podľa ustanovenia §10 ods 3 písm. a)  b) c) zákona 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov nevysporiadané prostriedky z finančných operácií vo výške 

105 382,13 € , ktoré sú zdrojom ostatných peňaţných fondov. 
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Na základe uvedeného zastupiteľstvo Uznesením 466/2014 schválilo rozdelenie finančných 

prostriedkov podľa návrhu obce nasledovne : 

 

- Tvorba rezervného fondu – najmenej 10% zo sumy 139 986,54 € t.j.    14 000,-- € 

- Tvorba ostatných fondov(fond rozvoja) 125 986,54€+105 382,13€=231 368,67 € 

- Prostriedky spolu na prerozdelenie       245 368,67 € 

 

   

4.  Bilancia aktív a pasív v eurách (€) 

 

a) za materskú účtovnú jednotku 

 

4.1  A K T Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 10 712 040,13 10 310 928,31 

Neobežný majetok spolu 10 121 777,99 9 535 158,46 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 9 196 174,83 8 631 066,18 

Dlhodobý finančný majetok 925 603,13 904 092,28 

Obežný majetok spolu 588 864,03 775 261,71 

z toho :   

Zásoby 159,22 262,66 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 408 788,05 353 308,13 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  37 804,16 41 626,85 

Finančné účty  142 112,60 380 064,07 

Poskytnuté návrat. fin. výpomoci  0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci  0 0 

Časové rozlíšenie  1 398,11 508,14 

 

4.2  P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 10 712 040,13 10 310 928,31 

Vlastné imanie  8 963 260,4 8 551 797,25 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  150 624,07 129 113,19 
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Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  8 812 636,33 8 422 684,06 

Záväzky 1 204 828,92 1 299 259,58 

z toho :   

Rezervy  0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé záväzky 1 194 749,88 1 148 695,01 

Krátkodobé záväzky 10 079,04 7 382,57 

Bankové úvery a výpomoci 0 143 182 

Časové rozlíšenie 543 950,81 459 871,48 

 

b) za konsolidovaný celok 

 

4.3 A K T Í V A  

 

Názov 
Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Majetok spolu 11 821 035,34 11 256 005,27 

Neobežný majetok spolu 11 358 992,84 10 664 736,71 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 10 620 836,84 9 926 580,71 

Dlhodobý finančný majetok 738 156,00 738 156,00 

Obežný majetok spolu 459 641,10 588 917,09 

z toho :   

Zásoby 8 104,10 7 413,02 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  127 216,96 113 933,14 

Finančné účty  324 320,04 467 570,93 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  2 401,40 2 351,47 
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4.4 P A S Í V A 

 

Názov 
Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Skutočnosť 

k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 11 821 035,34 11 256 005,27 

Vlastné imanie  8 975 533,38 8 579 779,68 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 62 061,46 66 768,78 

Výsledok hospodárenia  8 913 471,92 8 513 010,90 

Záväzky 1 516 606,45 1 481 440,17 

z toho :   

Rezervy  2 359,19 4 036,05 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 0 

Dlhodobé záväzky 1 245 850,12 1 168 905,28 

Krátkodobé záväzky 259 055,14 159 994,84 

Bankové úvery a výpomoci 9 342,00 148 504,00 

Časové rozlíšenie 1 328 895,51 1 194 785,42 

 

 

 

5.  Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách (€) 

 

a) za materskú účtovnú jednotku 

 

 

5.1 Pohľadávky  

 

Pohľadávky 
Stav 

k 31.12.2012 

Stav 

k 31.12 2013 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   37 448,76 41 522,48 

Pohľadávky po lehote splatnosti   355,40 170 825,40 

Spolu   37 804,16 212 347,88 
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5.2 Záväzky 

 

Záväzky 
Stav 

k 31.12.2012 

Stav 

k 31.12 2013 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 204 828,92 1 149 845,58 

Záväzky po lehote splatnosti   0 6 232,00 

Spolu   1 204 828,92 1 156 077,58 

 

b) za konsolidovaný celok 

 

5.3 Pohľadávky  

Pohľadávky 
Stav 

k 31.12.2012 

Stav 

k 31.12 2013 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   127 216,96 113 933,14 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

Spolu   127 216,96 113 933,14 

 

5.4 Záväzky 

 

Záväzky vrátane úverov 
Stav 

k 31.12.2012 

Stav 

k 31.12 2013 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 504 905,26 1 328 900,12 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

Spolu   1 504 905,26 1 328 900,12 

 

 

6. Hospodársky výsledok v celých eurách (€) 

 

a) za materskú účtovnú jednotku 

 

Názov 
Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Náklady 2 163 838,78 1 799 807,71 

50 – Spotrebované nákupy 186 838,65 173 838,71 

51 – Sluţby 145 172,24 116 161,61 

52 – Osobné náklady 506 548,18 470 064,38 

53 – Dane a poplatky 4 206,45 4 545,22 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 97 881,78 7 676,06 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 822 237,56 744 475,65 
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a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

56 – Finančné náklady 36 040,85 25 791,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 

príjmov 
364 913,07 257 255,08 

59 – Dane z príjmov 117,04 66,58 

Výnosy 1 700 144,86 1 409 506,38 

60 – Trţby za vlastné výkony a tovar 20 742,82 24 749,19 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných sluţieb 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 1 867,85 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 
910 035,38 974 943,81 

64 – Ostatné výnosy 513 738,39 212 455,14 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 630,36 355,60 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

68 – Výnosy z transf. a rozp.príjmov v štát. RO 

a PO 
0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

253 130,06 197 002,64 

Hospodársky výsledok pred zdanením - 463 693,92 - 390 301,33 

Hospodársky výsledok po zdanení 

/ + kladný HV, - záporný HV / 
- 463 810,96 - 390 367,91 

 

 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: Náklady a výnosy účtovnej skupiny: 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia – sa zvýšili z dôvodu zaradenia majetku – investícií, a to: 

1. Asfaltovanie  MK v obstarávacej cene 153 765,72 € dňom 1.10.2013  

2. Kamerový systém v obstarávacej cene 11 936,64 € dňom 30.11.2013; 

3. Dom smútku  v obstarávacej cene 12 518,48 € dňom 1.12.2013; 

4. Chodník k hrobom na novom cintoríne v obstarávacej cene 5 179,10 € dňom 1.4.2013; 

5. Výstavba detského ihriska Dolná Kanianka v obstarávacej cene 5 650,80 € dňom 

30.11.2013. 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov – sa zvýšili z dôvodu poskytnutia 

príspevku na činnosť Stredisku sociálnych sluţieb (ďalej len „SSS“) vo výške 130 560,00 €, 

ktorého príjem je zúčtovaný na bankovom účte obce voči účtu 69 – Výnosy z transferov a 

rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC. 
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64 – Ostatné výnosy – na tejto poloţke v priebehu roka nedošlo k významnému navýšeniu 

výnosov v porovnaní s rokom 2012 

 

 

 

 

b) za konsolidovaný celok 

 

 

 

Názov 
Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Náklady 3 289 017,46 2 930 309,34 

50 – Spotrebované nákupy 686 638,66 649 655,00 

51 – Sluţby 222 440,90 211 515,14 

52 – Osobné náklady 1 136 713,90 1 117 243,96 

53 – Sluţby 7 513,89 8 836,64 

54 –Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 97 960,78 8 564,44 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

956 258,72 879 582,76 

56 – Finančné náklady 40 998,52 29 705,15 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 

príjmov 
140 492,09 25 206,25 

59 – Dane z príjmov 2 301,80 739,89 

Výnosy 2 837 563,37 2 538 461,40 

60 – Trţby za vlastné výkony a tovar 693 950,78 652 801,64 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných sluţieb 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 1 867,85 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplat. 910 035,38 974 943,81 

64 – Ostatné výnosy z prevádz.činnosti 530 273,27 234 885,29 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 1 839,93 368,26 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

699 596,16 675 462,40 

Hospodársky výsledok pred zdanením - 451 454,09 - 391 847,94 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV / 
- 453 755,89 - 392 587,83 
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7. Ostatné  dôležité informácie  

 

7.1  Prijaté bežné a kapitálové granty a transfery 

 

V roku 2013 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov 
Suma prijatých 

prostriedkov v € 

ÚPSVaR Prievidza Podpora nezamestnanosti    9 557,21 

Kooperativa Sponzorské príspevky.   3 000,-- 

Porfix, s.r.o. Sponzorský príspevok pre MŠ 500,-- 

Krajský stavebný úrad 

TN 
FP na činnosť Spoloč. staveb. úradu 3 837,18 

Krajský školský úrad TN Normatívne a nenormat. FP pre ZŠ 492 859,80 

Obvodný úrad  Prievidza Dotácia na cestnú infraštruktúru      2 511,19 

Obvodný úrad  Prievidza Na činnosť matriky      4 838,45 

ÚPSVaR Prievidza Stravné pre deti v HN   739,-- 

Krajský školský úrad TN Predškoláci v MŠ 6 478,-- 

ÚPSVaR Prievidza Školské potreby pre deti v HN 199,20 

Ministerstvo kultúry SR Knihy pre Obecnú kniţnicu 600,00 

Obvodný úrad  Prievidza Register obyvateľstva 1 361,58 

Úrad vlády SR Dotácia na opravu Domu smútku  8 000,-- 

ÚPSVaR Prievidza Rodinné prídavky 229,88 

Obvodný úrad Prievidza Pracovník CO 320,40 

Ministerstvo financií SR 
Na zvýšenie platov pedagog.a 

nepedagog.pracovníkov 
10 613,-- 

Obvodný úrad Prievidza Ţivotné prostredie 432,94 

Obvodný úrad Prievidza Miestne a účelové komunikácie 219,99 

Obvodný úrad Prievidza Voľby 1 800,04 

MPSVR SR Poskytovanie sociálnej sluţby 130 560,00 

 

V roku 2013 rozpočtová, príspevková organizácia a obchodné spoločnosti neprijali ţiadne 

granty a transfery. 
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7.2  Poskytnuté dotácie 

 

V roku 2013 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2012 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie 
Suma poskytnutých 

prostriedkov v € 

Futbalový klub Junior Kanianka - BV Na činnosť 16 300,00 € 

Biliardový klub Kanianka - BV Na činnosť  1 800,00 € 

ŠK Priehrada - BV Na činnosť     291,26 € 

Ostatné športové akcie - BV  Na činnosť  1 007,76 € 

Slovenská rada rodičovských zdruţení 

– RZ pri ZŠ Kanianka /ZRPŠ/ - BV 
Na činnosť   385,20 € 

Slovenský zväz zdravot. postihnut. - 

BV 
Na činnosť  700,00 € 

Jednota dôchodcov Kanianka - BV Na činnosť    80,00 € 

Rímsko katolícka cirkev - farnosť 

Kanianka - BV 

Na činnosť – príspevok na nové 

okná na fare 
  600,00 € 

eRKo  Kanianka - BV Na činnosť   500,00 € 

Príspevky vlastným súborom- BV  Na činnosť    893,60 € 

Rôzni drobní prijímatelia Na akcie organizované v obci 2 648,43 € 

SPOLU  25 206,25 € 

 

7.3  Významné investičné akcie v roku 2013 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2013: 

a) obec 

- Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci; 

- Dokončenie parkoviska na ulici Nová; 

- Vabudovanie spevnenej plochy pri Dome kultúry; 

- Dokončenie výstavby detského ihriska Dolná Kanianka;  

- Začiatok prác na obnove kinosály v Domu kultúry 

- Vybudovanie prístupovej komunikácie k Domu kultúry, 

- Rozšírenie kamerového systému 

 

b) rozpočtová organizácia – Základná škola Kanianka 

- významné investičné akcie RO v roku 2013 uhradila obec, a to osadenie a kalibráciu 

meračov tepla v budove ZŠ, ktoré realizovala Eko Energia, s.r.o. 
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c) príspevková organizácia – Dom Kultúry Kanianka 

- PO začala s prípravnými prácami týkajúcimi sa obnovy kinosály v Dome kultúry, na 

ktoré nemalou čiastkou prispeje obec v roku 2014. 

 

d) obchodné spoločnosti:  

Eko Energia s.r.o. – v roku 2013 nezrealizoval ţiadne významné akcie 

Stravovacie služby s.r.o. – významné investičné akcie PO v roku 2013 nezrealizovala. 

 

7.4  Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 

- obstaranie multicary; 

- pokračovanie asfaltovania komunikácií v obci; 

- dostavba spevnenej plochy pri Dome kultúry; 

- vypracovanie Územného plánu obce;  

- oprava Domu smútku 

- výstavba chodníkov ku hrobom, 

- obnova kinosály v Dome kultúry. 

b) rozpočtová organizácia – Základná škola Kanianka 

- nepredpokladá ţiadne investičné akcie. 

c) príspevková organizácia – Dom Kultúry Kanianka 

- obnova kinosály. 

d) obchodné spoločnosti: 

Stravovacie služby s.r.o. nepredpokladá ţiadne investičné akcie.  

Eko Energia, s.r.o. – má v roku 2014 naplánovaný energetický audit tepelnej sústavy 

centrálneho vykurovania v obci Kanianka, na základe neho bude spoločnosť realizovať 

ďalšie opatrenia.   

 

7.5  Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

Vypracoval: Ing. Katarína Kiššová   Predkladá: Ing. Katarína Kiššová 

 

V Kanianke, dňa 8.07.2014 

 

Prílohy: 

Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, 

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierky.  


