Konsolidovaná výročná správa
Obce Kanianka
za rok 2018
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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 kuželi Kanianského 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 až 550 m,
pričom samotný stred obce leží vo výške 380 m.
1.2

Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov k 31.12.2018 : 4 005
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko-katolícke
Vývoj počtu obyvateľov :
Stav k 01.01.2018 4 030 osôb, z toho: muži 1 976 a ženy 2 054
Prisťahovaní
56 osôb
Odsťahovaní
90 osôb
Narodení
38 osôb
Zomrelí
28 osôb
Stav k 31.12.2017 4 006 osôb, z toho: muži 1 966 a ženy 2 040

1.3

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci: k 31.12.2018 bolo v obci Kanianka dlhodobo nezamestnaných 24
osôb, čo z celkového počtu nezamestnaných v okrese Prievidza /3 709 osôb/ predstavuje 0,65%
Nezamestnanosť v okrese Prievidza : miera evidovanej nezamestnanosti bola k 31.12.2018 vo
výške 4,46 % .
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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 až
po Kanianka, ktorý ju sprevádza od roku 1918. Dátum vzniku obce nie je možné presne určiť,
nakoľko žiadny záznam o jej založení 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 už 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 krížom. 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 žilo približne 150 ľudí. V roku 1778 vykonala Nitrianska
stolica na príkaz najvyššieho župana Mikuláša Forgáča súpis všetkých obcí, podľa ktorého žilo
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 žilo v Kanianke už len 222
ľudí.
V roku 1896 bola dokončená železničná trať Prievidza – Veľké Bielice, čo zvýšilo
mobilitu obyvateľstva. Na základe štatistiky z toku 1910 žilo v Kanianke už 393 ľudí. Uhorské
štátne orgány sa snažili 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 žilo 362 obyvateľov.
Pod neďalekou obcou Koš sa nachádzali ložiská 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 žije 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. Až 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.
2.
3.

Poľnohospodárstvo ako hlavné zamestnanie
Neroľnícke zamestnania
Doplnkové námezdné zamestnania
5

1.5.2

Tradičné staviteľstvo

Lokalita Kanianka svojou geografickou polohou prináleží 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 Strážovských vrchov, na druhej
strane využívanie hliny a slamy v tradičnom staviteľstve má svoj širší kontext v južnej
ponitrianskej oblasti. Okrem prírodných determinantov sa v kolorite tradičnej stavebnej kultúry
v Kanianke odrazili aj zložité socio-ekonomické podmienky jej historického vývoja.
1.5.3

Tradičný odev

Okrem základnej funkcie odevu, ktorou je ochrana pred poveternostnými podmienkami,
odráža odev aj pôvod a spoločenské zaradenie jednotlivca. Podľa typu odevu, prítomnosti
určitých odevných súčiastok, ich farby, použitého materiálu, ozdobnosti a iných charakteristík,
je možné 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 súčastí a spôsobov obliekania rôznych
sociálnych vrstiev obyvateľstva nazývame „ľudový odev“.
Osobitným je pojem „kroj“, pod ktorým rozumieme tradičný odev špecifických znakov,
ktorý nosilo prevažne vidiecke obyvateľstvo, a ktorým prezentovali svoju príslušnosť k národu,
kraju alebo regiónu. Najstarší obyvatelia Kanianky považujú za kroj odev (alebo jeho
konkrétne súčiastky), ktoré v minulosti nosili ich rodičia a starí rodičia, predovšetkým
na slávnostné príležitosti, napríklad pri svadobnom obrade alebo do kostola. Niektoré z týchto
odevných súčastí si od nich zapožičiavali divadelníci ako kostýmy pre potreby ochotníckeho
divadla. V období vzniku a fungovania divadla (od 1926) sa však kroj v obci už nenosil alebo
len výnimočne.
Na hornej Nitre sa stretávajú 2 základné krojové oblasti:
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kroj severnej čičmiansko-belianskej oblasti a oblasti povodia riek Nitrica a Nitra,
presahujúca južné časti okresu.
2. kroj rudnianskej, pravnianskej a handlovskej oblasti.
Samostatnú skupinu tvorí meštiacky a remeselnícky odev v Prievidzi, Nitrianskom
Pravne a v Bojniciach.
Kaniansky kroj môžeme 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 kožušina.
1.

1.5.4

Rodinné zvyky

Rodinné zvyky sú späté so základnými etapami života 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 života, úmrtie) a konečným dôsledkom zmena rodiny – jej zloženia a
vzťahov. Prelomové udalosti sú sprevádzané množstvom 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 snažili tieto nadprirodzené sily
nakloniť vo svoj prospech alebo naopak eliminovať ich nepriaznivé účinky.
1.6

Pamiatky

V obci Kanianka sa nachádzajú 2 pamiatky: Kostol Božieho srdca Ježišovho a kaplnka
pani Márie.

1.7

Významné osobnosti obce

Obec Kanianka považuje 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 – manželov Jána Hanku a Anny, rod. Rybianskej. Ľudovú školu
vychodil Jozef Hanko v Kanianke v rokoch 1919 – 1927. Potom na naliehanie miestneho
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učiteľa rodičia súhlasili, aby šiel študovať do gymnáziá. Učiteľ zdôvodnil svoje naliehanie tým,
že ide o mimoriadne nadaného žiaka. V roku 1927 začal študovať na gymnáziu Františka
Sasinka v Prievidzi. Stal sa mimoriadnym žiakom tohto gymnáziá, keď štúdium, aj maturitu
absolvoval so samými jednotkami. Za tieto mimoriadne študijné výsledky mu bola udelená
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 životné poslanie sa začalo formovať už na gymnáziu v Prievidzi.
Pri výbere životného poslania zvíťazilo Božie 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
život ako kaplán. Ako prvé pôsobisko bola farnosť Krásno nad Nitrou, potom Bošany,
Nemšová, až 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. 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 2017/2018 ju navštevovalo 302
detí.
Materská škola, Pionierov 82/6, Kanianka – v školskom roku 2017/2018 mala 105 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 Pavol Grytschenko
Lekáreň - Dr. Max
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1.10 Sociálne zabezpečenie

-

Sociálne služby v obci zabezpečuje :
Stredisko sociálnych služieb s kapacitou 41 klientov, ktorej zriaďovateľom je nezisková
organizácia.
Obec Kanianka zabezpečuje sociálne služby pre občanov prostredníctvom
opatrovateľskej služby. V rámci opatrovateľskej služby v obci pracujú v priemere 4
opatrovatelia s rôznymi pracovnými úväzkami.

1.11 Kultúra
Kultúrna činnosť v obci Kanianka je bohatá a rozmanitá. Je to aj vďaka súborom a
organizáciám, ktoré v obci pôsobia a spolupracujú s Domom kultúry. Medzi ne patrí hlavne FS
Košovan ,Detský folklórny súbor Kolovrátok, spevácky zbor J. Hanku, Dychová hudba
Maguranka a iné. Z organizácií medzi najaktívnejšie patrí Jednota dôchodcov, Miestny odbor
Matice slovenskej, Základná organizácia Zdravotne postihnutých, Dobrovoľný hasičský zbor,
eRko, Materská škola a Základná škola.
Na základe „Zriaďovacej listiny“ vykonáva Dom kultúry Kanianka príspevková
organizácia nasledovnú činnosť:
prenájom priestorov, ako je spoločenská sála Domu kultúry, jedálnička a vestibul na svadobné
hostiny, stužkové slávnosti, rodinné oslavy, stretávky, kary, firemné akcie, veľké a malé
predajné akcie, zdravotné prednášky, súťaže, výchovné koncerty pre ZŠ Kanianka, zábavy
a plesy. V tomto roku sú to už aj nanovo zrekonštruované priestory Kultúrneho domu v hornej
časti obce.
Už od prvých dní nového roka ponúka Dom kultury v Kanianke, širokú škálu
kultúrnych podujatí nielen občanom obce. Bol to: Ples športovcov, Farský ples, Obecný ples,
Detský maškarný ples, „Posledná rozlúčka s basou“. Vo februári sa konalo aj slávnostné
otvorenie horného kultúrneho domu, ktorý bol nanovo zrekonštruovaný, v marci to bola oslava
Dňa žien, výstava poľovníckych trofejí, koncert skupiny Nedvědovci.
V mesiaci apríl sa uskutočnilo divadelné predstavenie Kapor na scéne. Už po osemnásty raz
sme sa aktívne zapojili do Dňa narcisov. Dobrovoľníkmi, ktorí so zbierkou pomáhali, boli
okrem spomínaných členov miestnych organizácií aj Folklórna skupina Košovan, Miestny
odbor Matice slovenskej a Základná škola v Kanianke. Na troch miestach pracovalo ako každý
rok, takmer päťdesiat aktivistov. V máji sa poriadal zájazd do družobnej obce Ruda nad
Moravou.
Začiatkom júna sa konal už XXIV. ročník Kanianskych dní. V piatok začali tradičnou
sv. omšou a neskôr v areáli pri priehrade zapálením vatry. Účinkovali hudobná skupina Brill a
hits rádia Expres Julo Viršík.
V sobotu prebiehal hlavný program v podaní ZUŠ Bojnice, FS Lubená, Ludo Kuruc a kapela,
vojenská hudba Banská Bystrica, Funky kapela Sway band a nakoniec populárna skupina HEX.
V sprievodnom programe nechýbali kolotoče, nafukovacie atrakcie, prehliadka veteránov, let
teplovzdušným balónom, predajné stánky, vozenie na koňoch, súťažný program pre deti
v spolupráci s DHZ Kanianka.
Aj oslavy SNP prebiehali s programom – dychová hudba Hodrušanka, hudobná skupina
Webers. Po príhovore a zapálení vatry hrala hudobná skupina IDEA a hostí zabával DJ Caggy.
V mesiaci september sa konal aj festival mariánských pútnických piesní „Počuli sme vrúcny
hlas“ v kostole Božského Srdca Ježišovho v Kanianke.
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Niektoré, dnes už takmer zabudnuté jedlá a receptúry sa vrátili v pokračovaní kultúrnovýchovného podujatia Hornonitrianske dobroty pod názvom „Ako sa varilo a jedlo v časoch
Veľkej vojny“,ktoré v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom pripravil Dom kultúry Kanianka
a sú spojené s ochutnávkou jedál a spestrené hudobným vystúpením FS Košovan.
Aj v tomto roku sa uskutočnil galaprogram pri príležitosti mesiaca úcty k starším
spojený s oceneňovaním občanov Kanianka, ktorí boli vybratí občanmi pre ich prácu pre obec
a zviditeľnenie obce.
Opäť bol v Kanianke už 7. ročník festivalu seniorského divadla - Festival Stanislava Chrena.
Ako hosť programu vystupovali herci –
Martin Mňahončák, Csongor Kassai a Gregor Hološka v divadelnom predstavení pod názvom
Kumšt.
Pre detského diváka sa konalo v októbri premietanie rodinného animovaného filmu Coco.
Ďalej sa uskutočnilo odhalenie pamätníka padlým občanom v prvej svetovej vojne v areály
kostola.
V priebehu mesiaca október sa poriadal aj zájazd pre občanov Kanianka do južných
Čiech - Českých Budejovíc s návštevou zámku Hluboká.
Posledný mesiac v roku už patril predvianočným akciám, ako vianočná akadémia ZŠ
Kanianka, zažínanie stromčeka a hlavne vianočným trhom a vianočnému koncertu „Vianoce
starej matere. V programe sa predstavili deti MŠ Kanianka, Chrámový zbor J. Hanku
FS Košovan a deti ZUŠ Bojnice.
Silvester ponúkol zabíjačkové dobroty na tržnici a „batôžkové“ posedenie v Dome kultúry.

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
Dom kultúry – príspevková organizácia obce
Kultúrny dom
Obecná knižnica
1.12 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- obchody
- služby
- občianska vybavenosť
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Poľnohospodárska pôda v užívaní Poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra
Nedožery-Brezany
- Samostatne hospodáriaci roľníci – Igor Vážan, Slavomír Hvolka, Karolína Rybová
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : skvalitnenie bývania.
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1.13 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Ing. Ivor Husár
Zástupca starostu obce : JUDr. Ján Lacko
Hlavný kontrolór obce: Ing. Jozef Krett

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
Do 9.12.2018

Od 10.12.2019

Alexander Berkeš, MUDr., NEKA
Miroslava Hollá, NEKA
Dušan Krakovik, Ing. NEKA
Marcel Kuna, NEKA
Ján Lacko, JUDr., NEKA
Ľuboš Lipovský, NEKA
Ivana Rybanská, NEKA
Roland Šipoš, NEKA
Filip Štancel, JUDr., NEKA
Roman Vážan, NEKA
Ľubica Vidová, NEKA

Peter Hraňo, NEKA
Jaromír Jalový, NEKA
Michal Kollár, NEKA
Marcel Kuna, Sloboda a solidarita
JUDr. Ján Lacko, Sloboda a solidarita
Milan Kulich, Most - Híd
Ing. Roman Linder, Most - Híd
Ing. Katarína Šimová, Most - Híd
JUDr. Filip Štancel, Sloboda a solidarita
Roman Vážan, NEKA
Ľubica Vidová, NEKA

KOMISIE:
Do 9.12.2018

Od 10.12.2019
Kultúrna komisia

Marcel Kuna – predseda
Peter Bielický, Dis. art - tajomník
Miroslava Hollá - člen

Marcel Kuna – predseda
Peter Bielický, Dis. art – tajomník
Ing. Igor Perniš – člen
Richard Perniš – člen
Viliam Kurbel – člen

Športová komisia
JUDr. Ján Lacko - predseda
Ing.Igor Perniš - tajomník
Martin Pipíška – člen
Mgr. Róbert Letavaj - člen
Milan Vážan – člen
Dušan Píš - člen
MUDr. Lucián Zaťko - člen

Michal Kollár – predseda
Lea Andrea Chrenková – tajomník
Jozef Fazika – člen
Dušan Píš – člen

11

Stavebná komisia
Ing. Dušan Krakovik – predseda
Ľudovít Pos – tajomník
Ing. Igor Makeš – člen
Ing. Jana Tomanová – člen
Ing. Katarína Šimová – člen

Ing. Katarína Šimová – predseda
Ing. Igor Makeš – tajomník
Roman Vážan – člen
Jaromír Jalový – člen
Ing. Peter Šimurka – člen

Finančná, škodová a likvidačná komisia
Ivana Rybanská – predseda
Ing. Katarína Kiššová - tajomník
Roland Šipoš – člen
Ing. Ľubica Vážanová – člen
Bc. Daniela Leitmanová – člen
Darina Gábelová – člen

Ing. Roman Linder – predseda
Ing. Katarína Kiššová - tajomník
Roland Šipoš – člen
Zuzana Kuklová – člen
Dana Gregušová – člen
Ing. Jozef Jendrišák – člen
Jaromír Jalový – člen

Sociálna komisia
Ľubica Vidová – predseda
Eva Belanová – tajomník
MUDR. Alexander Berkeš – člen
Bc. Drahomíra Hvolková – člen

Ľubica Vidová – predseda
Antónia Chudá – tajomník
Marcela Leitmanová – člen

Bytová komisia
Ľuboš Lipovský- predseda
Ing. Henrich Gajdošech
Mgr. Filip Štancel – člen
Ivana Rybanská – člen
Ing. Igor Makeš – člen

JUDr. Ján Lacko – predseda
Ing. Henrich Gajdošech – tajomník
Peter Hraňo – člen

Komisia na ochranu verejného záujmu
JUDr. Filip Štancel – predseda
Miroslava Hollá – člen
Ľuboš Lipovský – člen

JUDr. Filip Štancel – predseda
Milan Kulich – člen
Michal Kollár – člen

Komisia na riešenie sťažností na starostu obce
JUDr. Ján Lacko - predseda
JUDr. Filip Štancel - tajomník
Miroslava Hollá - člen
Ľuboš Lipovský - člen

ZPOZ
Roland Šipoš - predseda
Eva Belanová – tajomník
JUDr. Ján Lacko – člen
Ľudovít Pos – člen
Mgr. Viera Foltánová – člen

Eva Belanová – člen
JUDr. Ján Lacko – člen
Ľudovít Pos - člen
Mgr. Viera Foltánová - člen

12

Mgr. Monika Siváková – člen
JUDr. Filip Štancel – člen
Marcel Kuna – člen
Viliam Kurbel – člen
Mgr. Magdaléna Píšová - člen

Mgr. Monika Siváková - člen
JUDr. Filip Štancel - člen
Marcel Kuna - člen
Viliam Kurbel - člen

SOBÁŠIACI:
Roland Šipoš
JUDr. Ján Lacko
JUDr. Filip Štancel
Marcel Kuna

Ing. Roman Linder
JUDr. Ján Lacko
JUDr. Filip Štancel
Marcel Kuna
Ing. Katarína Šimová
Jaromír Jalový

Poslanci, ktorí budú vykonávať uvítanie detí do života a iné slávnostné akty
Ing. Roman Linder
JUDr. Ján Lacko
JUDr. Filip Štancel
Marcel Kuna

Smútoční rečníci, ktorí budú vykonávať občianske pohreby
Jaromír Jalový
Ľudovít Pős
Viliam Kurbel

Obecný úrad : k 31.12.2018 bol stav zamestnancov Obce Kanianka 41. Jednotlivé stavy sú
uvedené v nižšie uvedenej tabuľke :
Údaje o počte zamestnancov Obce Kanianka za rok 2018– vo fyzických osobách aj
prepočítané na úväzky

Počet
zamestnancov

Priemerný
evidenčný počet
zamestnancov
vo fyzických
osobách za rok
Spolu

Evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách k 31.12.2018

z toho ženy

spolu

Priemerný
evidenčných počet
zamestnancov
prepočítaný
na úväzky za rok
spolu

Celkove *
z toho:
správa obce

41

32

40,41

38,36

14

8

13,41

12,69

MŠ
Kultúra
Opatrovateľská
služba

14
1

14
1

14,00
1,00

14,00
1,00

4

4

3,50

2,57

4
1
1

4
0
1

4,00
1,50
1,00

4,00
1,50
0,60

ŠJ pri MŠ
Obecná polícia
Stavebná činnosť
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Verejná zeleň
Odpady

1
1

0
0

1,00
1,00

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 2018 bolo uzatvorených 23 dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Z toho
10 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:
DiS.art Peter Bielický
Predmet činnosti:
prevádzka kultúrnych zariadení

Obchodné spoločnosti založené obcou :
Názov:
Stravovacie služby, s.r.o. – od 1.11.2015 do 31.12.2018 v likvidácii
Sídlo:
SNP 584/3, 972 17 Kanianka
Štatutárny orgán:
Peter Bielický DiS.art
Výška ZI:
6 650,00 EUR
Podiely:
100% podiel obce Kanianka
Predmet činnosti:
maloobchod, veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu
voľných živností , aranžérska činnosť, administratívne práce,
pohostinská činnosť, organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných
živností,
zabezpečenie
kultúrno-spoločenských
podujatí
sprostredkovaním, organizovanie výstav
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Výška ZI:
Podiely:

Eko Energia s.r.o.
SNP 583/1, 972 17 Kanianka
Ing. Henrich Gajdošech
47 666,00 EUR
100% podiel obce Kanianka

14

Predmet činnosti:

2.

maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností ,
sprostredkovateľská činnosť, leasingová činnosť a reklamné činnosti,
faktoring a forfaiting (mimosúdne vymáhanie pohľadávok), rozúčtovanie
nákladov na prevádzku nehnuteľností, administratívne práce,
poradenstvo v rozsahu voľných živností, obstaranie služieb spojených
s prevádzkou nehnuteľností, prevádzkovanie technického zariadenia
budov v rozsahu voľných živností, výroba a rozvod tepla, výroba a
rozvod teplej úžitkovej vody, správa a údržba bytového a nebytového
fondu v rozsahu voľných živností

Záverečný účet Obce Kanianka za rok 2018.

Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2018.
Obec v roku 2018 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 2018 bol zostavený a schválený ako
vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2017 uznesením č. 359/2017.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena bola schválená OZ dňa 28.2.2018 uznesením č. 383/2018,
- druhá zmena bola schválená OZ dňa 27.6.2018 uznesením č. 448/2018,
- tretia zmena bola schválená OZ dňa 26.9.2018 uznesením č. 480/2018,
- štvrtá zmena bola vzatá na vedomie OZ dňa 6.3.2019 uznesením č. 5/2019, ale
vykonaná v kompetencii starostu obce dňa 20.12.2018.
Schválený rozpočet obce k 31.12.2018
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Príjmy RO s právnou subjekt.
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :

Rozpočet
Rozpočet
schválený po 4 zmenách
2 511 613
2 718 499
2 323 854
69 000
9 000
109 759

2 222 582
81 799
131 331
282 787

2 511 613

2 689 074
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Bežné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky RO
Finančné výdavky
Rozdiel príjmov a výdavkov

1 353 513
755 044
338 656
0
64 400
0

1 232 358
749 614
642 702
0
64 400
29 425

Údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový
rozpočet a finančné operácie

a)

1. Bežný rozpočet obce vrátane ZŠ ( bežné príjmy - bežné výdavky)
Rozpočet na rok 2018 v € po 4
úprave
OcU - príjem
2 222 582
ZŠ vlast. príjmy
81 799
Spolu príjmy
2 304 381
OcU - výdavky
1 232 358
ZŠ – výdavky
749 614
Spolu výdavky
1 981 972
Rozdiel
322 409

Skutočnosť
k 31.12.2018 v €
2 325 216,31
81 799,18
2 407 015,49
1 101 221,15
749 614,18
1 850 835,33
556 180,16

% plnenia
104 ,62
100,00
101,87
89,36
100,00
93,38

Z toho :
I.

Bežné príjmy obce bez ZŠ – daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018
1 351 511

Skutočnosť k 31.12.2018
1 455 678,81

% plnenia
107,71

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Obec rozpočtovala podielové dane v roku 2018 v sume 1 199 200,- €. Od MF SR boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky v sume 1 286 313,36 €, čo predstavuje plnenie na 107,26
%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 42 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 41 245,42 €, čo je
98,20 % plnenie. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 11 534,75 €, dane zo stavieb boli
v sume 20 039,30 € a dane z bytov boli v sume 9 671,37 €.
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v počte 60 nezaplatených
výmerov v celkovej sume 4 147,94 €, 6 prípadov vo výške 2 458,53 € rieši exekútorský
úrad a 1 689,11 € rieši pracovníčka obce výzvami na úhradu. V praxi pracovníčka obce posiela
výzvy neplatičom jeden krát ročne. V prípade neuhradenia na základe výzvy pošle neplatičom
predvolánky a v prípade opätovného neuhradenia je neplatič odstúpený na vymáhanie na
exekútorský úrad. Exekútor vymáha pohľadávku nasledujúcich 20 rokov.
Zoznam neplatičov k 31.12.2018 je uvedený v prílohe č. 1 k Záverečného účtu.
c) Daň za psa - príjem 4 142,34 €
d) Daň za užívanie verejného priestranstva príjem 26 017,68 €
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e) Daň za nevýherné hracie prístroje príjem 100,00 €
f) Daň za predajné automaty 0,00 €
g) Daň za ubytovanie 0,-- € ( uhradené v 1/2019 vo výške 447,-- € v zmysle VZN)
h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad príjem 96 462,65 €
K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške 9 510,54 €. Z toho 15
neplatičov v celkovej sume 3 137,11 € rieši exekútor a ostatných neplatičov v celkovej sume
5 560,18 € rieši pracovníčka obce vo svojej kompetencii a individuálnym prístupom.
Vymožiteľnosť z titulu exekúcií je pomerne nízka.
Príloha č.1 k Záverečného účtu - zoznam neplatičov k 31.12.2018
i) úroky z omeškania príjem 630,36 €
I.I.

Bežné príjmy obce bez ZŠ – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018
255 583

Skutočnosť k 31.12.2018
254 137,21

% plnenia
99,43

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 188 903,-- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 195 564,86 € čo je
103,53 % plnenie. Ide o príjem z :
-prenajatých budov, priestorov a objektov, fond údržby a opráv za byty vo vlastníctve obce za
rok 2018 spolu v sume 132 644,96 €,
-nájom vo výške 30 892,-- € za kotolne vrátane príslušenstva, ktoré v minulosti spravovala a
užívala spoločnosť Eko energia, s.r.o. a následne spoločnosť Terrming, a.s.,
-nájom za kompostéry v sume 2 601,60 € - jednorazový poplatok,
-fond údržby a opráv za byty vo vlastníctve obce ktoré spravuje Eko energia, s.r.o, za minulé
roky vo výške 29 426,30 €,
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 66 650,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 58 554,79 € čo je 87,85
% plnenie.
c) Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 30,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 17,56 €, čo je 58,53 %
plnenie.
I.II.

Bežné príjmy obce bez ZŠ – ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2018
615 488

Skutočnosť k 31.12.2018
615 400,29

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
Poskytovateľ
Suma v €
1. ÚPSVaR Prievidza
4 419,21
2. Implement.agent. Bratislava
6 084,00
3. Krajský stavebný úrad TN
4 559,88
4. Krajský školský úrad TN
578 907,80
5. Obvodný úrad Prievidza
5 689,72
6. ÚPSVaR Prievidza
286,00
7. Krajský školský úrad TN
5 576,60
8. ÚPSVaR Prievidza
33,20

% plnenia
99,99

Účel
Podpora nezamestnanosti- projekty ÚP
Podpora opatrovateľskej služby
FP na činnosť Staveb. úradu
Normatívne a nenormat. FP pre ZŠ
Na činnosť matriky
Stravné pre deti v ZŠ a ŠJ - HN
Predškoláci v MŠ
Školské potreby pre deti v HN
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obvodný úrad Prievidza
Obvodný úrad Prievidza
Obvodný úrad Prievidza
Obvodný úrad Prievidza
Dobrovoľná PO SR
TSK Trenčín
TSK Trenčín
SOŠP Trenčín
SPOLU:

1 530,44
390,35
177,47
2 076,61
3 000,-1 700
900,-69,01
615 400,29

Register obyvateľstva
Životné prostredie
Miestne a účelové komunikácie
Voľby
Príspevok pre dobrovoľný hasič.zbor
Dotácia na kino v prírode

Dotácia na Oslavy SNP
Dotácia na absolventskú prax v MŠ

Transfery uvádzané v riadkoch 3-13 predstavujú prenesený výkon štátnej moci, transfery
v riadkoch 1,2,14,15,16 zabezpečila obec prostredníctvom rôznych projektov.
Granty, dotácie a transfery boli účelovo viazané a v rámci roka 2018 boli použité v plnej výške
v súlade s ich účelom,.
I.III. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií – ZŠ, ŠJ, ŠKD:
Všetky príjmy boli prijaté na účet obce, ktorá ich následne všetky poslala späť základnej škole.
Rozpočet na rok 2018
81 799

Skutočnosť k 31.12.2018
81 799,18

% plnenia
100,00

Skutočnosť k 31.12.2018
12 951,43

% plnenia
100,00

1. Základná škola
Rozpočet na rok 2018
12 951

a) Vlastné príjmy ZŠ
Z rozpočtovaných 12 951,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 12 951,43 €, čo je
100% plnenie. Ide za prenájom telocvične suma 4 994,00 €, za futbalové ihrisko s umelou
trávou suma 1 029,00 €, za posilňovňu suma 557,00 €, za chodbu 285,00 €, kancelárske
poplatky (poškodené učebnice) suma 59,73 €, dobropisy za rok 2017 suma 4 078,05 € a ročné
zúčtovanie zdravotného vrátenie 1 956,28. Suma 7,63 € bola vrátená k 31. 12. 2018
zriaďovateľovi.
2. Školský klub detí pri ZŠ
Rozpočet na rok 2018
4 485

Skutočnosť k 31.12.2018
4 485,00

% plnenia
100,00

a) Vlastné príjmy ŠKD
Z rozpočtovaných 4 485,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 4 485,00 €, čo je
100 % plnenie. Zahrňujú poplatky od rodičov žiakov navštevujúcich ŠKD pri ZŠ v sume
4 485,00 € (poplatok na žiaka 5,- € za 1 mesiac).
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b) Prostriedky poskytnuté obcou
Okrem vlastných príjmov boli k 31. 12. 2018 poukázane ŠKD aj prostriedky z obce v sume 32
579,00 € na prevádzku ŠKD pri ZŠ Kanianka.
3. Školská jedáleň pri ZŠ
Rozpočet na rok 2018
64 363

Skutočnosť k 31.12.2018
64 362,75

% plnenia
100,00

a) Vlastné príjmy ŠJ
Z rozpočtovaných 14 432 € bol skutočný príjem 14 431,95 €, čo je 100,00 % plnenie. Sú to
príjmy réžia za stravné od cudzích stravníkov v sume 2 832,70 € , réžia za stravné od žiakov v
sume 3 915,00 € od žiakov, réžia za stravné od zamestnancov ZŠ v sume 6 718,40 €,
a v sume 1 305,85 € preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017.
Suma 340 € bola vrátená k 31. 12. 2018 zriaďovateľovi.
b) Prostriedky od rodičov na stravné v ŠJ
Z rozpočtovaných 49 931 € bol skutočný príjem 49 930,80 €, čo je 100 % plnenie. Sú to príjmy
od stravníkov ŠJ pri ZŠ Kanianka. Celkový príjem bol 55 131,37 € a suma 5 200,57 € bola
vrátená k 31. 12. 2018 zriaďovateľovi.
c) Prostriedky poskytnuté obcou
K 31. 12. 2018 poukázané aj prostriedky z obce v sume 56 093,00 € na prevádzku ŠJ pri ZŠ
Kanianka.
Granty a transfery škola v roku 2018 neobdržala, nakoĺko o žiadne nežiadala.

II.

Bežné výdavky obce bez ZŠ

Rozpočet na rok 2018
1 232 358

Skutočnosť k 31.12.2018
1 101 221,15

% plnenia
89,36

v tom :
Funkčná klasifikácia
Verejná správa 01 110
Finančná a rozpočtová oblasť 01 120
Iné všeobecné služby 01 330
Transfery všeobecnej povahy 01 600
Transfery všeobecnej povahy 01 800
Verejný poriadok a bezpečnosť 03 100
Ochrana pred požiarmi 03 200
Výstavba 04 430
Cestná doprava 04 510
Nakladanie s odpadmi 05 100

Rozpočet
427 491
5 660
5 690
2 077
1 500
42 905
10 670
19 296
14 860
133 850

Skutočnosť
388 427,27
5 608,37
5 691,52
2 076,61
700,00
25 811,68
9 892,83
4 236,60
8 093,49
122 850,45

% plnenia
90,86
99,09
100,03
99,98
46,67
60,16
92,72
21,96
54,46
91,78
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Nakladanie s odpad. vodami 05 200
Ochrana životného prostredia 05 600
Rozvoj obcí 06 200
Verejné osvetlenie 06 400
Bývanie a občians. vybavenosť 06 600
Rekreačné a športové služby 08 100
Knižnice 08 205
Ostatné kultúrne služby 08 209
Vysielacie a vydavateľ. služby 08 300
Nábožens. a iné spoloč. služby 08 400
Vzdelávanie – predškols. výchova 09
111

Vzdelávanie-ZŠ 09 121
Vzdelávanie - školské stravovanie
v predškolských zariadeniach 09 601
Zariadenia soc.služieb-staroba- 10 200
Rodina a deti 10 400
Ďalšie sociálne služby– staroba 10 700
Spolu

2 000
80
29 250
22 100
4 000
29 000
808
97 491
1 000
5 850

0
72,60
29 185,67
20 251,04
3 338,93
27 815,04
807,18
90 313,97
0
2 699,04

90,75
99,78
91,63
83,47
95,91
99,90
92,64
46,14

234 863

229 960,00

97,91

24 276

22 511,95

92,73

75 710

71 993,28

95,09

35 731
750
5 450
1 232 358

24 488,55
0
4 395,08
1 101 221,15

68,54
80,64
89,36

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obce.
Z rozpočtovaných 473 092,-- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 434 783,81 € čo
je 91,90 % čerpanie. Patria sem : mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ , manuálnych
pracovníkov obecného úradu, mzdové prostriedky pracovníkov obecnej polície, dohoda
pracovníčky knižnice, mzdové prostriedky pracovníkov opatrovateľskej služby, mzdové
prostriedky pracovníkov v školstve – MŠ, mzdové prostriedky upratovačiek v OcÚ, MŠ v
kultúre a mzdové prostriedky kuchárok v ŠJ pri MŠ
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 172 894,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 153 873,01 €, čo je
89,00% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov
za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 455 945,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 400 237,19 €, čo je
87,78 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 107 587,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 92 217,52 €, čo
predstavuje 85,71 % čerpanie. Jedná sa o transfer na kultúrne a športové podujatia, transfer pre
cirkev transfer na sociálne služby a iné.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 22 840,- € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 20 109,62 €, čo
predstavuje 88,05 % čerpanie. Jedná sa o úroky z úverov, poplatky banke-provízia za
poskytnutý úver.
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II.I. Bežné výdavky rozpočtových organizácií – ZŠ, ŠJ, ŠKD:
Rozpočet na rok 2018
749 614
Funkčná klasifikácia
Základná škola
ŠKD pri ZŠ
ŠJ pri ZŠ
Rodina a deti

Skutočnosť k 31.12.2018
749 614,18
Rozpočet
591 859
37 064
120 456
235

% plnenia
100,00
Skutočnosť
591 859,23
37 064,00
120 455,75
235,20

% plnenia
100,00
100,00
100,00
100,00

z toho :
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 423 611,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 423 609,74 €, 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 financované z prostriedkov obce formou originálnych kompetencií.
V roku 2017 boli priemerné platy v ZŠ 954,99 €, v ŠKD 841,51 € v ŠJ 417,56 €
V roku 2018 boli priemerné platy v ZŠ 946,89 €, v ŠKD 882,98 € v ŠJ 569,07 €
Pokles miezd v ZŠ v roku 2018 bol spôsobený z dôvodu, nepodpísania dohodovacieho
konanie, a z dôvodu dlhodobých PN, kedy boli prijaté sily na zastupovanie. Obdobný stav bol
aj v ŠJZŠ.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 147 844,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 144 845,66 €, čo
je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 175 845,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 175 845,26 €, čo
je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 2 079,00 € bolo skutočne čerpané 2 079,32 €, čo je 100,00 % čerpanie.
Jednalo sa o nemocenské dávky vo výške 2 079,32 €.
e) Príspevok pre žiakov v HN
Z rozpočtovaných 235,00 € bolo skutočne čerpané 235,20 €, čo je 100 % čerpanie. Jednalo sa o
rôzne príspevky pre žiakov v HN (na stravu, učebné pomôcky).
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2. Kapitálový rozpočet obce vrátane ZŠ (kapitálové príjmy - kapitálové
výdavky)
Rozpočet na rok 2018 v € po 4
úprave
OcU - príjem
131 331
ZŠ
0
Spolu príjmy
131 331
OcU - výdavky
642 702
ZŠ
0
Spolu výdavky
642 702
Rozdiel
-511 371

I.I.

Skutočnosť k 31.12.2018 v €
124 440,54
0
124 440,54
548 569,25
0
548 569,25
- 424 128,71

% plnenia
94,75
0,00
94,75
85,35
0,00
85,35

Kapitálové príjmy obce bez ZŠ

Rozpočet na rok 2018
131 331

Skutočnosť k 31.12.2018
124 440,54

% plnenia
94,75

a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 9 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11 986,48 €, čo je 133,18
% plnenie.
b) Granty a transfery
V roku 2018 obec získala nasledovné kapitálové dotácie :
Dotáciu na výmenu výplní otvorov v požiarnej zbrojnici a dotáciu na opravu strechy v ZŠ nad
telocvičňou.
P.č.
1.
2.

I.II.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky

82 460,66

Investičná akcia
Rekonštrukcia objektu Požiarnej
zbrojnice
Rekonštrukcia strechy v ZŠ Kanianka

Kapitálové príjmy ZŠ:

Rozpočet na rok 2018
0
II.

Suma v €
29 993,40

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia
0

Kapitálové výdavky obce bez ZŠ :

Rozpočet na rok 2018
642 702
v tom :

Skutočnosť k 31.12.2018
548 569,25

% plnenia
85,35

22

Funkčná klasifikácia
Manažment a služby občanom
Bezpečnosť, právo, poriadok
Odpadové hospodárstvo
Komunikácie, výstavba a rozvoj obce

Vzdelávanie
Šport a kultúra
Spolu

Rozpočet
31 000
32 779
48 000
264 853
104 756
161 314
642 702

Skutočnosť
19 378,27
32 768,59
29 949,03
238 941,06
94 864,82
132 667,48
548 569,25

% plnenia
62,51
99,97
62,39
90,22
90,56
82,24
85,35

a) Manažment a služby občanom
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Technické zhodnotenie budovy OcU vo výške 2 233,80 €
- Hliníkové vstupné dvere do budovy OcU vo výške 12 344,47 €
- Vybudovanie miestneho rozhlasu – technické zhodnotenie vo výške 4 800,-- €
b) Bezpečnosť, právo, poriadok
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Výmena výplní otvorov v požiarnej zbrojnici vo výške 32 032,01 €
- Elektroinštalácia sekčných brán v požiarnej zbrojnice vo výške 736,58,-- €
c) Odpadové hospodárstvo
Ide o nasledovné investičné akcie:
- Budovanie zberného dvora vo výške 19 311,62 €
- Kanalizačná prípojka na ul. Tehelná vo výške 10 637,41 €
d) Komunikácie, výstavba a rozvoj obce
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Fréza snehová vo výške 2 638,90 €
- Odbočka-cesta nad priehradou vo výške 71 678,95 €
- Asfaltovanie miestnych komunikácií vo výške 140 753,65 €
- Odstavná plocha ul. Nová 586 vo výške 2 769,86 €
- Zábradlia v obci vo výške 7 366,56
- Autobusová zastávka vo výške 3 029 €
- Vybudovanie verejného osvetlenia na novom cintoríne vo výške 7 931,20 €
- Dom smútku – vonkajšie ozvučenie vo výške 1 930,52 €
- Výkup pozemkov do vlastníctva obce vo výške 842,42 €
e) Vzdelávanie
Ide o nasledovné investičné akcie :
- ZŠ-zateplenie strechy vo výške 92 134,82 €
- Elektrický kotol RADA pre ŠJMŠ- vo výške 2 730,-- €

e)

Šport, kultúra
Ide o nasledovné investičné akcie :
- Závlaha na štadióne vo výške 1 906,40
- Technické zhodnotenie budovy ŠA vo výške 2 232,60 €
- KD v hornej časti obce prerábka inteiéru vo výške 125 576,48 €
- DK premietačky vo výške 2 952,-- €
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II..I. Kapitálové výdavky ZŠ :
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
0

% plnenia
0

ZŠ v roku 2018 neuskutočnila žiadny kapitálový nákup.

3. Finančné operácie obce vrátane ZŠ
Rozpočet na rok 2018 v €
po 4 úprave
OcU
282 787
ZŠ
0
Spolu príjmy
282 787
OcU
64 400
ZŠ
0
Spolu výdavky
64 400
Rozdiel
218 387

I.

Skutočnosť k 31.12.2018
v€
140 753,65
0
140 753,65
56 094,42
0
56 094,42
84 659,23

% plnenia
49,77
0,00
49,77
87,10
0
87,10

Príjmové finančné operácie obce bez ZŠ:

Rozpočet na rok 2018
282 787

Skutočnosť k 31.12.2018
140 753,65

% plnenia
49,77

V rozpočte na roku 2018 bolo OZ schválený prevod finančných prostriedkov z rezervného
fondu na investičné akcie vo výške 141 787 € a úver na asfaltovanie miestnych komunikcií vo
výške 140 753,65 € Prostriedky z rezervného fondu neboli čerpané, nakoľko to vzhľadom na
finančnú situáciu obce nebolo potrebné.

II.

III.

Príjmové finančné operácie ZŠ - netýka sa
Výdavkové finančné operácie obce bez ZŠ :

Rozpočet na rok 2018
64 400

Skutočnosť k 31.12.2018
56 094,42

% plnenia
87,10

Z rozpočtovaných 64 400,-- € bolo na splácanie istín z prijatých úverov k 31.12.2018 skutočne
použitých 56 094,42 €, čo predstavuje 87,10 %. Jednalo sa o splácanie úveru na asfaltovanie
komunikácii v obci Kanianka a ďalších dvoch úverov a to úvery zo štátneho fondu rozvoja
bývania. Na základe výsledkov ku koncu roka vyplýva, že obec mala k 31.12.2018 pri počte
obyvateľov 4 030 úverové zaťaženie 32,54 € na jedného obyvateľa, nakoľko úvery zo ŠFRB
sa do celkovej zadlženosti obce nezapočítavajú. ( Zákon 583/2004 § 17 bod 8 ).
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IV.

Finančné operácie ZŠ - netýka sa.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Príjmy RO
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Výdavky RO
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky RO
Finančné výdavky
Prebytok FO obce za rok 2018

Rozpočet
po zmenách
2 718 499

2 672 209,68

2 222 582
81 799
131 331
282 787

2 325 216,31
81 799,18
124 440,54
140 753,65

2 689 074

2 455 499,00

1 232 358
749 614
642 702
0
64 400
0
29 425

1 101 221,15
749 614,18
548 569,25
0
56 094,42

Skutočnosť
k 31.12.2018

216 710,68

Obec v roku 2018 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, prebytok rozpočtu (kladný rozdiel medzi
bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami) vo výške
132 051,45 € .
V zmysle §15 bod 4 predmetného zákona bol vykázaný prebytok rozpočtu zdrojom rezervného
fondu minimálne vo výške 10%. Súčasťou vykázaného prebytku bol aj zostatok nevyčerpaných
prostriedkov FUO za minulé roky za bytové domy Lúčna 535 a Nová 600 spolu vo výške
29 426,30 €, ktoré sú evidované na účte FUO. Na základe uvedeného, z prebytku rozpočtu vo
výške 132 051,45 € obec presunula do rezervného fondu 102 625,15 € a na účty fondu údržby
a opráv presunula sumu 29 426,30 €.
Obec v roku 2018 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 nepoužité prostriedky z finančných operácií (kladný rozdiel
medzi finančnými príjmami a finančnými výdavkami ) vo výške 84 659,23 € . Tento prebytok
obci vznikol z dôvodu poskytnutia úveru na asfaltovanie miestnych komunikácií vo vyššej
sume ako obec potrebovala.
Pri rozhodovaní Obecného zastupiteľstva o prebytku hospodárenia bolo vzaté na zreteľ
Uznesenie 45/2019 o ukončených kontrolách HK, v rámci ktorého mali byť finančné
prostriedky z minulosti vo výške 50 000,--€ prevedené na účty FÚO. To znamená, že
z 84 659,23 € suma 50 000,-- € bola prevedené na jednotlivé účty Fondu údržby a opráv
a 34 659,23 € obec previedla do rezervného fondu.
Na základe Uznesenia OZ boli finančné prostriedky prevedené nasledovne :
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Rezervný fond :
102 625,15 € + 34 659,23 € = 137 284,38 €
Fond údržby a opráv :
29 426,30 €+50 000,-- € =79 426,30 € (33 120,83 € Lúčna 535, 46 305,47 € Nová 600)
Rezervný fond + Fond údržby a opráv = 216 710,68 €

4. Bilancia aktív a pasív
a. za materskú spoločnosť
AKTÍVA
Názov

PS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Majetok spolu

8 889 952,56

8 841 081,74

Neobežný majetok spolu

8 409 240,53

8 176 318,96

22 823,54

17 803,54

Dlhodobý hmotný majetok

7 596 238,97

7 368 540,00

Dlhodobý finančný majetok

790 178,02

789 975,42

Obežný majetok spolu

446 606,27

640 229,73

681,83

658,01

222 940,21

203 363,75

0

0

Krátkodobé pohľadávky

26 913,50

18 244,52

Finančné účty

196 070,73

417 963,45

34 105,76

24 533,05

PS k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

8 889 952,56

8 841 081,74

Vlastné imanie

7 485 736,61

7 494 261,83

17 481,69

17 481,69

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návrat. fin. výpomoci
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
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0

0

Výsledok hospodárenia

7 468 254,92

7 476 780,14

Záväzky

1 161 581,50

1 119 576,93

2 400

4 300

0

0

Dlhodobé záväzky

977 668,21

930 269,85

Z toho: úvery v ŠFRB a zábezpeky

977 051,13

929 699,51

Krátkodobé záväzky

181 513,29

53 865,43

Z toho : úvery v ŠFRB do 1 roka

45 609,75

46 482,42

Bankové úvery a výpomoci

0

131 141,65

Z toho : dlhodobé

0

92 693,65

Časové rozlíšenie

242 634,45

227 242,98

Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

b. za konsolidovaný celok
4.3 A K T Í V A
Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Majetok spolu

9 847 669,80

9 869 195,95

Neobežný majetok spolu

9 294 830,01

9 084 028,15

22 823,54

17 803,54

Dlhodobý hmotný majetok

8 534 648,47

8 328 866,61

Dlhodobý finančný majetok

737 358,00

737 358,00

Obežný majetok spolu

516 708,73

752 963,30

6 994,62

6 659,76

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

178 213,26

154 861,93

Finančné účty

331 500,85

591 441,61

Názov

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

0,00

0,00

36 131,06

32 204,50

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

9 847 669,80

9 869 195,95

Vlastné imanie

7 603 087,53

7 649 316,50

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

7 603 087,53

7 649 316,50

Záväzky

1 349 437,44

1 305 125,86

4 062,16

6 613,22

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

979 296,07

931 862,62

Krátkodobé záväzky

366 079,21

235 508,37

0,00

131 141,65

895 144,83

914 753,59

Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie

4.4 P A S Í V A
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách (€) v netto

a) za materskú účtovnú jednotku
5.1 Pohľadávky
Stav
k 31.12.2017

Stav
k 31.12.2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

26 913,50

18 244,52

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

26 913,50

18 244,52

Stav
k 31.12 2017

Stav
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

1 161 581,50

1 119 576,63

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

1 161 581,50

1 119 576,93

Stav
k 31.12.2017

Stav
k 31.12.2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

178 213,26

154 861,93

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

178 213,26

154 861,93

Stav
k 31.12.2017

Stav
k 31.12.2018

Záväzky do lehoty splatnosti

1 349 437,44

1 305 125,86

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

1 349 437,44

1 305 125,86

Pohľadávky

Spolu
5.2 Záväzky
Záväzky

Spolu
b) za konsolidovaný celok
5.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Spolu

5.4 Záväzky
Záväzky vrátane úverov

Spolu
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6. Hospodársky výsledok v celých eurách (€)
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
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 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
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 RO+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 /

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

2 041 720,57
120 087,60
457 177,05
571 830,57
5 197,97
76 468,05

1 898 540,31
182 845,16
181 696,19
620 959,16
5 813,90
17 294,16

533 850,16

558 436,74

29 004,24
0,00

26 567,75
0,00

248 104,93

304 927,25

0
2 055 587,14
41 505,90
0,00
0,00

0
1 876 371,52
41 847,86
0,00
0,00

1 470 856,84

1 455 395,44

66 425,29

177 226,72

80 525,26

0

28,20
0,00
0,00

12,37
0,00
0,00

396 245,65

201 889,13

13 866,57

-22 168,79

13 861,26

-22 171,08
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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 znížili hlavne z dôvodu, zmien právnych predpisov – zmena odpisových
skupín
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov – na tejto položke v priebehu roka
nedošlo k významným zmenám nákladov v porovnaní s rokom 2018, snáď treba spomenúť len
zníženie nákladov na transfery z rozpočtu obce,
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC - na tejto položke v priebehu roka nedošlo k významnej zmene
oproti roku 2018
64 – Ostatné výnosy – na tejto položke došlo v priebehu roka k zníženiu výnosov v porovnaní
s rokom 2018 z dôvodu menšieho predaja pozemkov vo vlastníctve obce

b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Služby
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 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplat.
64 – Ostatné výnosy z prevádz. činnosti
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

2 770 709,35
224 523,05
548 969,38
1 231 790,08
5 393,59
76 849,60

2 642 042,39
344 383,49
274 592,97
1 305 617,09
5 927,52
17 859,19

618 086,78

631 606,45

30 503,64
0,00

28 225,00
0,00

34 593,23

33 830,68
0

0

2 791 299,30
206 403,22
0,00
0,00
1 470 856,84
100 289,92

2 658 363,13
249 227,76
0,00
0,00
1 455 395,44
231 531,39

80 525,26

0,00

28,20

12,37
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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 /

0,00

0,00

933 195,86

722 196,17

20 589,95

16 320,74

18 664,94

15 330,07

7.Ostatné dôležité informácie
Poskytnuté dotácie

7.1

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,
na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Futbalový klub Junior Kanianka - BV
FK Junior -mladší a starší dorast

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

25 665,00 €

25 665,00 €

0,00 €

1 100,00 €

1 084,00 €

16,00 €

ŠK Priehrada - BV

800,00 €

800,00 €

0,00 €

Slovenský zväz zdravot. postihnut. - BV

700,00 €

700,00 €

0,00 €

Jednota dôchodcov Kanianka - BV

673,44 €

673,44 €

0,00 €

Slovenský rybársky zväz
Dobrovoľný hasičský zbor
SPOLU

-2-

-4-

266,04 €

266,04 €

0,00 €

4 642,20 €

4 642,20 €

0,00 €

33 846,68 €

33 830,68 €

16,00 €

Všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté do 31.12.2018 boli v danom termíne aj zúčtované .
7.3
-

Významné investičné akcie v roku 2018
Hliníkové vstupné dvere do budovy OcU vo výške 12 344,47 €
Vybudovanie miestneho rozhlasu – technické zhodnotenie vo výške 4 800,-- €
Výmena výplní otvorov v požiarnej zbrojnici vo výške 32 032,01 €
Budovanie zberného dvora vo výške 19 311,62 €
Kanalizačná prípojka na ul. Tehelná vo výške 10 637,41 €
Odbočka-cesta nad priehradou vo výške 71 678,95 €
Asfaltovanie miestnych komunikácií vo výške 140 753,65 €
Zábradlia v obci vo výške 7 366,56
Vybudovanie verejného osvetlenia na novom cintoríne vo výške 7 931,20 €
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-

ZŠ-zateplenie strechy vo výške 92 134,82 €
KD v hornej časti obce prerábka interiéru vo výške 125 576,48 €

Rozpočtová organizácia – Základná škola Kanianka nerealizovala žiadne investičné akcie
Príspevková organizácia – Dom Kultúry Kanianka nerealizovala žiadne investičné akcie
Stravovacie služby s.r.o. – žiadne investičné akcie, v roku 2015 vstúpila spoločnosť do
likvidácie, do konca roku 2018 ešte nebola zlikvidovaná
Eko Energia s.r.o. nerealizovala žiadne investičné akcie, avšak zrealizovala výmenu
pomerových meračov tepla s diaľkovým odpočtom, výmena vodomerov na studenú vodu
s diaľkovým ovládaním, doplnenie vodomerov na teplú vodu o snímače umožňujúce diaľkový
odpočet nameraných údajov

7.4

Predpokladaný budúci vývoj činnosti v roku 2019

a)
b)
-

Obec
oprava vstupov do budovy OcU
zakúpenie kamier,
budovanie zberného dvora
budovanie stojísk na odpadové nádoby na ul. Lúčna a IBV,
zakúpenie traktora na kosenie a odhŕňanie snehu na verejných priestranstvách obce,
rekonštrukcia chodníkov v obci,
rekonštrukcia schodísk v obci,
zahájenie výstavby obecnej vývarovne,
zmena účelu stavby kotolňa PK 30,
vybudovanie závlahy, plynofikácie a hydroizolácie v areáli ŠA,
zateplenie budovy DK s prispením finančných prostriedkov z envirofondu ,
rozpočtová organizácia – Základná škola Kanianka
nepredpokladá žiadne investičné akcie, avšak obec v roku 2019 plánuje rekonštruovať
a obnoviť školský areál z prostriedkov obce.
príspevková organizácia – Dom Kultúry Kanianka
nepredpokladá žiadne investičné akcie
obchodné spoločnosti:
Stravovacie služby s.r.o. koncom roka 2015 vstúpila do likvidácie, proces ku koncu
roka 2018 nie je ukončený.

c)
d)

Predpokladané kultúrne akcie v roku 2019
Celú kultúrno-osvetovú činnosť v obci bude aj naďalej koordinovať a riadiť 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 Prievidza, Hornonitrianske múzeum Prievidza, Okresná rada Matice
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slovenskej, či občianske združenie K-2000 so sídlom v Prievidzi. 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, postupové súťaže, či prehliadky.
Pokračovať v organizovaní podujatí nadregionálneho i celoštátneho charakteru. Naďalej
budeme pokračovať v tradícií „Dňa narcisov“, ktorý Dom kultúry Kanianka v spolupráci
s nadáciou Liga proti rakovine bude v roku 2019 organizovať v Kanianke už po 19-krát.
Aj naďalej pokračovať v spolupráci so súbormi a organizáciami, ktoré v obci pôsobia,
a to hlavne pri spoluorganizovaní niektorých veľkých kultúrnych podujatí obce.
Naďalej organizovať plesy a zábavy, o ktoré je u našich občanov vždy veľký záujem, ako
napr. obecný, farský a detský maškarný ples, pochovávanie basy, silvestrovské batôžkové
posedenie.
Dom kultúry Kanianka chce zorganizovať aj poznávacie zájazdy do okolitých štátov.
Pre našich najmenších to bude ako vždy Deň detí a rôzne športové dni pre deti.
Dbať na dodržiavanie ľudových tradícií, ako fašiangy, pochovávanie basy, stavanie mája,
zažínanie vianočného stromčeka, Vianoce starej matere spojené s vianočnými trhmi a
silvestrovská zabíjačka – Silvester na tržnici.
V roku 2019 bude uskutočnený už 26. ročník Kanianskeho jarmoku. Taktiež treba
pokračovať a organizovať Kanianske kultúrne leto a oslavy SNP.
V roku 2019 sa ešte kultúrno –spoločenská činnosť rozrastie aj o príležitostné akcie,
ktoré sa priebežne v tomto roku vyskytnú.

7.5

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia,
okrem už horeuvedených..
Vypracoval: Ing. Katarína Kiššová

Predkladá: Ing. Katarína Kiššová

V Kanianke, dňa 31.7.2019

Prílohy:
Individuálna účtovná závierka: Individuálna Súvaha, Individuálny Výkaz ziskov a strát,
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke, Výrok audítora
Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát,
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke, Výrok audítora
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