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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa vypovedá o hospodárení našej obce v roku 2016.
Snažili sme sa zabezpečiť chod samosprávy rovnako, ak nie
lepšie, ako v predchádzajúcom období, čo sa nám, podľa môjho
názoru, podarilo. Podali sme žiadosť o nenávratný finančný
príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 na projekt
„Obnova domu smútku v obci Lošonec“. Dňa 10.10.2016
poskytovateľ zrušil výzvu z dôvodu nenapĺňania ukazovateľov
výstupu. Uskutočnili sme prípravné práce pred podaním žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt
„Zateplenie kultúrneho domu“ v rámci výzvy operačného
programu Kvalita životného prostredia zameranej na zníženie
energetickej náročnosti verejných budov. Dali sme vypracovať
projektovú dokumentáciu na investičnú akciu „Obecný úrad
Lošonec – zateplenie obvodového a strešného plášťa so
stavebnými úpravami“. Začali sme obnovovať zariadenie
kultúrneho domu a obstarali sme nové stoličky. V rámci rekonštrukcie obecného úradu sme
v roku 2016 vyhlásili verejné obstarávanie na zariadenie kancelárií.
Rok 2016 bol bohatý i na rôzne kultúrne, spoločenské akcie a športové aktivity, ktorých
tradíciu by sme chceli udržať. Začali sme s budovaním prístrešku na futbalovom ihrisku a
s obnovou futbalového ihriska, ktoré využívame pri rôznych akciách športového a kultúrneho
charakteru.
Chcem touto cestou poďakovať všetkým obyvateľom našej obce, chalupárom,
podnikateľom a ostatným dobrým ľudom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou a prácou
pomáhajú tejto obci a nezištne sa zapájajú do akcií, ktoré v obci organizujme. Verím, že
v budúcnosti sa ešte viac dobrovoľníkov pripojí k aktivitám organizovaných obcou a všetci
spoločne budeme hrdí na naše spoločne dosiahnuté úspechy.
Budem sa snažiť i naďalej, aby sa v našej obci žilo všetkým obyvateľom dobre a aby sa sem
radi vracali všetci návštevníci. V čase sa vrátiť už nemôžeme ale vždy sa môžeme vrátiť do
svojej rodnej dediny.
Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

2.

Identifikačné údaje obce

Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:

Obec Lošonec
919 04 Lošonec 62
00682292
Mgr. Juraj Rábara – starosta obce
033/558 64 60, 0911 669 488, 0907 735 177 (starosta)
losonec@gmail.com
www.losonec.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Mgr. Juraj Rábara

Zástupca starostu obce:

František Buchanec

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Jana Púchla

Obecné zastupiteľstvo:

František Buchanec
Róbert Hrádela
Miroslav Jurovatý
Mgr. Mária Krátka (10.3.2016 sa vzdala mandátu)
Bernardína Severíniová
JUDr. Michal Jurovčík (od 22.3.2016)

Komisie:

Kultúrno-športovo-školská: predseda Mgr. Mária Krátka, členovia Peter Nídel,
Maroš Vavro, Pavol Solár
Finančno-škodová: predseda František Buchanec, Miroslav Jurovatý, členovia
Miroslav Sloboda, Timotej Sitár, Bernardína Severíniová, Zdeno
Geschwandtner, Martina Gočálová (do 11.4.2016)
Ochrana verejného poriadku: predseda Martin Horváth, Róbert Hrádela,
členovia Tichomír Štibraný, Milan Gočál, Marek Chrvala

Obecný úrad:

je výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje
starosta obce. Na obecnom úrade sú zamestnané dve zamestnankyne na
pracovných pozíciách – ekonómka a odborný referent.

Rozpočtová organizácia obce bez právnej subjektivity:
Názov:
Sídlo:
Riaditeľ:
Základná činnosť:
Telefón:
E-mail:
Webová stránka:

Materská škola Lošonec
919 04 Lošonec 173
Ivana Lantošová
predprimárna výchova a vzdelávanie
033/558 64 29
mslosonec@gmail.com
http://mslosonec.webnode.sk/

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Obec Lošonec je samostatný územný samosprávny celok a správny celok
Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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.
Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak
takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
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Vízie obce: Obec Lošonec chce využiť svoju jedinečnú polohu v lone Malých Karpát a stať sa
vyhľadávanou lokalitou pre cestovný ruch. V obci sú výborné podmienky pre agroturistiku
a cykloturistiku. Dobudovaním infraštruktúry sa oživí aj kultúrno-spoločenské dianie, čím sa
zlepšia životné podmienky súčasných i nových obyvateľov.
Ciele obce:
1. Stavebné investície do rekonštrukcie budov vo vlastníctve obce
2. Dobudovanie splaškovej kanalizácie
3. Dobudovanie a rekonštrukcia vybraných úsekov miestnych komunikácií, ktorému bude
predchádzať usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom pod týmito komunikáciami
4. Komplexný rozvoj bytovej výstavby s príslušnou infraštruktúrou
5. Podpora podnikania, podpora vzniku prevádzok služieb a obchodu
6. Zriadenie kompostoviska a zberného dvora
7. Údržba a výsadba verejnej zelene
8. Vyznačenie nových cyklotrás
9. Rozširovanie infraštruktúry cestovného ruchu, podpora vzniku ubytovacích zariadení
10. Vybudovanie detského ihriska, dobudovanie príslušenstva na futbalovom ihrisku
11. Organizovanie podujatí a aktivít kultúrneho a spoločenského života, športových
podujatí
12. Podpora Dobrovoľného hasičského zboru
13. Podpora vzniku spoločenských a športových organizácií
14. Obnovenie obecnej kroniky a spracovanie histórie obce
15. Spoločné skrášľovanie obce za pomoci obyvateľov a dobrovoľníkov

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec 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.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec Lošonec sa nachádza v severozápadnej časti okresu Trnava.
Leží v oblasti Malých Karpát, v ktorých zaberajú značné plochy vápence. Cez Lošonec tečie
potok Smutná, ktorý sa vlieva do rieky Trnávky. Do lošoneckého chotára patrí vápencové bralo
Malá skala.
Susedné mestá a obce: Horné Orešany, Smolenice, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš
Celková rozloha obce: 23 709 076 m2
Nadmorská výška: 254 m n. m., najnižší bod je 215 m n. m. a najvyšší bod 662 m n. m.
GPS súradnice Lošonec 62 – Obecný úrad: 48.4815744,17.39803840000002
5.2. Demografické údaje
Hustota obyvateľov na km2: 22,44
Počet obyvateľov k 31.12.2016: 532
Národnostná štruktúra podľa posledného sčítania v roku 2011 na počet obyvateľov 522:
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slovenská 483
česká 2
maďarská 1
ostatné 3
nezistená 33

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu podľa posledného sčítania v roku 2011:







rímskokatolícka cirkev 425
reformovaná kresťanská cirkev 3
kresťanské zbory 1
iné 1
bez vyznania 33
nezistené 59

Vývoj počtu obyvateľov:
Počet obyvateľov k 1.1.2016: 520
Narodení:
2
Zomretí:
5
Prisťahovaní:
16
Odsťahovaní:
1
Počet obyvateľov k 31.12.2016: 532
Z uvedeného vyplýva, že v roku 2016 bol v obci priaznivý demografický vývoj – v priebehu
roka stúpol počet obyvateľov o 12, zomrelo však o 3 obyvateľov viac ako sa narodilo,
prisťahovalo sa o 15 obyvateľov viac ako sa odsťahovalo.
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: 1,29 % (6 uchádzačov o zamestnanie na 466 osôb ekonomicky
aktívneho obyvateľstva, t.j. osoby nad 15 rokov)
Nezamestnanosť v okrese: 3,51 % (miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ)
Nezamestnanosť v kraji: 4,41 % (miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ)
Vývoj nezamestnanosti v obci bol v roku 2016 priaznivý, pretože v roku 2015 bola
nezamestnanosť na úrovni 4,55 %, čo predstavuje v roku 2016 o 3,26 % menej.
5.4. Symboly obce
Erb obce: v striebornom štíte z červeného, dolu dvoma zelenými
polovičnými privrátenými hore zavinutými vetvičkami ovenčeného
srdca vyrastajúce tri červené tulipány na zelených bezlistých
stopkách.
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Vlajka obce: pozostáva z pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej,
červenej a zelenej. Pomer strán je 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j.
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce: je v tvare ovenčeného srdca, z ktorého sú vyrastajúce
tri tulipány.

5.5. Logo obce
coku

Je grafický symbol obce využívaný na všetkých písomnostiach a úradných
dokumentoch obce.

5.6. História obce
Od 14. stor. až po 20. stor. je obec uvedená pod rôznymi názvami“ Dub, Losink, Losinck,
Losnick, Losonch alebo Lossonecz. Až v roku 1920 sa udomácnilo pomenovanie na Lošonec.
Prvá zmienka o Lošonci, ktorá je z rokov 1321 a 1332, zaraďuje Lošonec do skupiny
najstarších obcí juhozápadného Slovenska. Zakladatelia osady budúceho Lošonca sa zaoberali
pastierstvom a chovom dobytka. Osada, malá obec, sa nachádzala v blízkosti najvyššieho vrchu
Malých Karpát – Molpíra. Majiteľom obce Lošonec, vtedy Dub, bola bohatá zemianska rodina
Dubovcov. Najpravdepodobnejšie je, že pomenovanie obce súvisí s menom Losonczy, ktorý
bol majiteľom obce okolo roku 1440. V tomto období kráľ Žigmund povolil lámať kameň
a rúbať drevo v lesoch pri malokarpatských hradoch a obciach, čo sa dotklo aj Lošonca, ktorý
mal a má kameňolom. V rokoch 1529-1532 Turci prepadli Lošonec a spustošili ho. Za
povstania Štefana Bátoryho a ďalšieho tureckého nájazdu v roku 1580 bola obec požiarom
úplne zničená. Lošonec však ožil vďaka Anne Losonczy (pravdepodobne rodáčke z Lošonca),
ktorá so svojím manželom – chorvátskym bánom Krištofom Ungnadom kúpili smolenický hrad
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spolu s priľahlým panstvom, v ktorom sa nachádzal aj Lošonec. Anna obohatila obec
výstavbou kostola, ktorý zasvätila svojej patrónke sv. Anne.
Majitelia panstva Smoleníc, teda aj Lošonca, sa postupne menili. V 18. stor. bol Lošonec
majetkom Erdödiovcov a v roku 1777 sa stal platným majiteľom smolenického hradu aj
panstva gróf Ján Pálffy. Obyvatelia Lošonca boli roľníci, preto ich veľmi zasiahla veľká
neúroda v druhej polovici 18. stor. Nemožno nespomenúť aj obdobia, kedy v kraji zúrila
cholera, čo zanechalo tragické následky v niektorých rodinách.
Do priebehu života obyvateľov obce Lošonec nepriaznivo zasiahli aj I. a II. svetová
vojna. 2. apríla 1945 bol Lošonec oslobodený vojskami Červenej armády. Vďační občania
Lošonca nezabudli na padlých spoluobčanov a postavili im pomníky, ktoré zostali ako nemí
svedkovia ľudskej tragédie.
Po voľbách v roku 1976 bola obec Lošonec pripojená k obci Smolenice. V roku 1990 sa
uskutočnilo referendum o odčlenení od obce Smolenice od 1.1.1991, kedy sa obec Lošonec
opäť osamostatnila.
5.7. Pamiatky

1. Rímskokatolícky kostol svätej Anny

2. Kristus na kríži
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3. Socha svätého Floriána
4. Pomník padlým v I. svetovej vojne
5. Pomník padlým v II. svetovej vojne
6. Socha svätého Vendelína
5.8. Významné osobnosti obce
Roman Justín Štibraný (1908 – 1980)
Narodil sa 13.5.1908 v Lošonci. Študoval teológiu v Trnave a Ríme, kde ho v r. 1935
vysvätili za kňaza. Počas svojich rímskych štúdií dosiahol licenciát z teológie. Pôsobil ako
kaplán vo Vrbovom, Bratislave, Lančári.
V roku 1940 bol vymenovaný za riaditeľa Katolíckej tlačovej kancelárie v Bratislave
s v roku 1945 bol ustanovený za asesora Sv. Stolice v Trnave. Po vojne sa stal hlavným
a zodpovedným redaktorom Katolíckych novín. V roku 1949 ho degradovali a pracoval
ako kultúrny referent Spolku Sv. Vojtecha. Potom pôsobil ako kňaz v Seredi, Hornej
Strede, Podolí nad Dudou.
Stal sa priekopníkom šírenia katolíckeho sociálneho učenia na Slovensku.
Významnou je jeho kniha „Ako sa díva Cirkev na sociálnu otázku?“, „Sociálny zákonník –
náčrt katolíckeho sociálneho učenia“. Cenný je jeho preklad encykliky Pia XII. „Diní illius
magistri“ (O kresťanskej výchove mládeže). Okrem toho vydal dielo „Svätá studňa
v Chichen-itzá“.
Pôsobil v Čajkove a v roku 1968 bol vymenovaný za okresného levického dekana.
Zomrel v roku 1980 a je pochovaný na cintoríne v Čajkove.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti predprimárnu výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Materská škola
Lošonec bez právnej subjektivity.
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Základná škola sa v obci nenachádza, základné vzdelanie poskytujú
z obce Lošonec ZŠ s MŠ Smolenice, ZŠ s MŠ Trstín a ZŠ s MŠ Horné Orešany.

žiakom

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci neposkytuje žiadne zdravotnícke zariadenie. Najbližšie
zdravotnícke zariadenia a lekárne sa nachádzajú v okolitých obciach:
- Smolenice: obvodný lekár pre deti a dorast, obvodný lekár pre dospelých, očný lekár,
zubný lekár
- Horné Orešany: praktický lekár pre dospelých, zubný lekár
- Trstín: praktický lekár pre dospelých
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje obec Lošonec prostredníctvom opatrovateľskej služby
v byte občana. V roku 2016 poskytovala obec opatrovateľskú službu jednému obyvateľovi
prostredníctvom jednej opatrovateľky.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude aj naďalej orientovať na opatrovateľskú službu, pretože obec Lošonec eviduje
k 31.12.2016 25,94 % obyvateľov nad 62 rokov.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec v kultúrnom dome organizovaním
kultúrnych akcií pri príležitosti rôznych sviatkov, osláv a jubileí.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude aj naďalej orientovať na kultúrne a spoločenské akcie pre rôzne vekové kategórie.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
-

MK&HUNCOK, Lošonec 176 – reštaurácia

-

Eliška Štibraná - POTRAVINY A KAVIAREŇ, Lošonec 61

Najvýznamnejší priemysel v obci:
-

-

-

-

ALAS Slovakia, s.r.o., Polianky 23, Bratislava - prevažujúcou činnosťou spoločnosti je
ťažba a spracovanie kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným
spotrebiteľom.
DREVOINDUSTRIA SMOLENICE, s.r.o., Lošonec 244, 919 04 Smolenice poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba
komponentov z dreva, výroba jednoduchých drevárskych výrobkov.
MITO, spol. s r.o., Farma Lošonec, 919 04 Smolenice – zámočníctvo, zváračské práce,
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, maloobchod, veľkoobchod, dokončovacie
stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, výroba oceľových konštrukcií a
oceľových nádrží.
Bednár montáže, s.r.o., 919 04 Lošonec 263 - montáž, údržba a oprava
strojnotechnologických zariadení, výroba prototypových strojov a zariadení,
vodoinštalačné a kúrenárske práce, kúpa tovaru za účelom jeho predaja,
sprostredkovateľská činnosť, čistiace práce, značenie ciest, zatepľovanie budov atď.
10

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
Poľnohospodárske družstvo Smolenice je najväčším užívateľom pôdy v obci a má
v katastri obce Lošonec hospodársky dvor.
- VČELCO, s.r.o., Továrenská 10/A, Smolenice – chov včiel, výroba produktov z medu
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na podporu samostatne hospodáriacich roľníkov, malých podnikateľov.
-

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec 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 2016 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č. 91/2015.
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 04.02.2016 uznesením č. 5/2016
- druhá zmena schválená dňa 06.06.2016 uznesením č. 27/2016
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2016 zamestnancom obce dňa
01.08.2016 sa týkala prostriedkov z rozpočtu iného subjektu verejnej správy
- štvrtá zmena schválená dňa 05.08.2016 rozpočtovým opatrením starostu č. 4/2016
- piata zmena schválená dňa 14.12.2016 uznesením č. 76/2016
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 6/2016 zamestnancom obce dňa
15.12.2016 sa týkala prostriedkov z rozpočtu EÚ
- siedma zmena schválená dňa 30.12.2016 rozpočtovým opatrením starostu č. 7/2016
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

267 791,00

309 026,74

315 463,54

102,08

199 406,00
63 385,00
5 000,00
259 618,00

224 728,21
63 128,53
21 170,00
309 026,74

240 104,01
63 128,53
12 231,00
287 063,75

106,84
100,00
57,78
92,89

184 382,00
5 000,00
70 236,00
8 173,00

218 483,00
21 794,00
68 749,74
0,00

205 510,49
12 854,21
68 699,05
28 399,79

94,06
58,98
99,93
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy obce spolu
Bežné výdavky obce spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obce spolu
Kapitálové výdavky obce spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
240 104,01
205 510,49
34 593,52
63 128,53
12 854,21
50 274,32
84 867,84
24 463,34
60 404,50
12 231,00
68 699,05
-56 468,05
315 463,54
287 063,75
28 399,79
24 463,34
3 936,45

Prebytok rozpočtu v sume 60 404,50 EUR zistený podľa 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 a upravený o nevyčerpané
prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv a nevyčerpané prostriedky z účelovo určených
darov, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 60 404,50 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume -56 468,05 EUR, navrhujeme vysporiadať z:
- rezervného fondu vo výške 56 468,05 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 2 468,88 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od podnikateľov podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 21 994,46 EUR.
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo
výške 3 936,45 EUR.
Príjmovými finančnými operáciami vo výške 12 231,00 EUR sa v priebehu rozpočtového roka
2016 realizoval:
- prevod finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 11 580,00 EUR na
kapitálové výdavky a
- prevod nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2015 na 5ročných v MŠ vo výške 651,00 EUR na bežné výdavky.
Výdavkové finančné operácie vo výške 68 699,05 EUR zahŕňajú:
- splátky úveru ŠFRB vo výške 3 849,31 EUR a
- splátky úveru SZRB vo výške 64 849,74 EUR, na ktorú bol použitý prijatý NFP na
projekt „Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec“,
Zostatok výdavkových finančných operácií -56 468,05 EUR bol v priebehu rozpočtového roka
2016 krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.
7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2016
315 463,54

Rozpočet na
rok 2017
230 740,00

Rozpočet
na rok 2018
235 044,00

Rozpočet
na rok 2019
250 746,00

240 104,01
63 128,53
12 231,00

220 740,00
0,00
10 000,00

235 044,00
0,00
0,00

250 746,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
287 063,75

Rozpočet na
rok 2017
230 740,00

Rozpočet
na rok 2018
213 178,00

Rozpočet
na rok 2019
219 093,00

205 510,49
12 854,21
68 699,05

204 720,00
22 000,00
4 020,00

209 178,00
0,00
4 000,00

215 093,00
0,00
4 000,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
na rok 2017

580 776,19
513 814,46

568 516,07
493 641,87

577 629,00
496 829,00

0,00
396 985,66
116 828,80
66 412,97

0,00
376 813,07
116 828,80
74 342,55

0,00
380 000,00
116 829,00
80 200,00

40,00
2 296,59
0,00
18 517,36
45 559,02
0,00
0,00
548,76

130,96
0,00
0,00
12 196,41
62 015,18
0,00
0,00
531,65

200,00
0,00
0,00
10 000,00
70 000,00
0,00
0,00
600,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
na rok 2017

580 776,19
296 909,40

568 516,07
278 740,77

577 629,00
280 000,00

0,00
0,00
296 909,40
186 521,40

0,00
0,00
278 740,77
137 855,60

0,00
0,00
280 000,00
160 230,00

2 200,00
0,00
95 150,66
22 835,13
66 335,61
97 345,39

600,00
0,00
95 389,57
40 380,16
1 485,87
151 919,70

600,00
0,00
95 630,00
57 000,00
7 000,00
137 399,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

10 649,47

4 227,63

Pohľadávky po lehote splatnosti

7 867,89

7 968,78

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti
184 321,40
136 531,54
Záväzky po lehote splatnosti
0,00
724,06
V záväzkoch do lehoty splatnosti k 31.12.2016 je zahrnutý aj zostatok nesplateného úveru
SZRB.

9. Hospodársky výsledok za rok 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

Náklady

214 196,85

242 130,58

240 290,00

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

22 631,78
31 195,67
117 924,21
403,84
3 624,54

29 753,80
42 542,55
122 867,28
392,61
6 042,96

28 000,00
41 000,00
124 000,00
400,00
6 100,00

32 584,80

33 739,53

34 000,00

5 743,41

6 703,45

6 700,00

57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

0,00

0,00

0,00

88,60

88,40

90,00

215 894,13

232 244,70

240 403,00

9 460,45

7 775,55

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168,00

200,00

170 261,81

191 868,01

194 000,00

20 588,61

13 127,89

14 000,00

228,29

2 200,00

2 200,00

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
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a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

3,58

2,92

3,00

67 – Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

0,00

15 351,39

17 102,33

21 000,00

1 697,28

-9 885,88

113,00

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok – záporný v sume 9 885,88 EUR sa v nasledujúcom roku zúčtuje na
účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Účelové určenie grantov a transferov

Suma
prijatých
prostriedkov
v EUR

MDVaRR SR

Cestná doprava a pozemné komunikácie

21,82

MV SR
MV SR
MV SR
MDVaRR SR
Okresný úrad Trnava – odbor
starostlivosti o ŽP
Okresný úrad Trnava – odbor
školstva

Register obyvateľov
Voľby do NR SR
Register adries
Stavebný poriadok

Poskytovateľ

DPO SR
MV SR
MH SR

Životné prostredie
Príspevok pre 5-ročné detí v MŠ
Materiálno-technické vybavenie DHZO,
OOPP, odborná príprava členov, servis
pre požiarne motorové vozidlá
Odmena skladníka CO
Projekt „Obnova verejného osvetlenia
v obci Lošonec“

ÚPSVaR

Aktivačná činnosť § 52a

Alas Slovakia, s.r.o., Bratislava
Drevoindustria Smolenice, s.r.o.,
Smolenice

Údržba cesty cez obec
Dar nie je účelovo viazaný

166,65
508,40
25,00
469,65
47,23
1 465,00
700,00
50,59
1627,71
191,50
252,98
44,65
23 771,12
700,00
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Granty a transfery, ktoré boli účelovo učené, boli použité v súlade s ich účelom. Finančné
prostriedky od firmy Alas Slovakia boli použité na údržbu miestnych komunikácií vo výške
1 776,66 €, zostatok vo výške 21 994,46 € bude použitý v nasledujúcich obdobiach.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2016
o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Lošonec.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
V roku 2016 bola zrealizovaná stavba prístrešku na futbalovom ihrisku v celkovej výške
2 812,21 EUR. Prístrešok na futbalovom ihrisku bol obstaraný z vlastných prostriedkov obce
čiastočne dodávateľsky a čiastočne svojpomocne aktiváciou materiálu.
Prostriedky rezervného fondu boli použité na obstaranie projektovej dokumentácie:
- na detské ihrisko vo výške 530,00 EUR,
- k projektu „Obecný úrad Lošonec – zateplenie obvodového a strešného plášťa so
stavebnými úpravami“ vo výške 3 480,00 EUR,
- k projektu „Zateplenie kultúrneho domu“ vo výške 3 300,00 EUR,
- k projektu „Obnova domu smútku v obci Lošonec“ vo výške 2 900,00 EUR.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Vybudovanie multifunkčného ihriska
- Dobudovanie prístrešku na futbalovom ihrisku
- Rekonštrukcia domu smútku
- Rekonštrukcia kultúrneho domu
- Rekonštrukcia budovy obecného úradu
- Výstavba novej materskej školy
- Dobudovanie splaškovej kanalizácie
- Usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom pod miestnymi komunikáciami
- Dobudovanie a rekonštrukcia vybraných úsekov miestnych komunikácií
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nezaznamenala žiadne významné riziká a neistoty.
V Lošonci dňa 15.06.2017

Vypracovala: Renata Slobodová

Schválil: Mgr. Juraj Rábara

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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