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Mgr. Zuzana Študencová
......................................................
starostka obce
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1. Úvodné slovo starostky obce
Vážení občania,
Predkladám Vám výročnú správu, ktorá obsahuje výsledky hospodárenia obce za rok 2017.
Táto správa obsahuje hlavné výsledky minulého roka, a zároveň by mala obsahovať plány
a ciele nasledujúceho obdobia.
Dovoľte mi poďakovať všetkým zamestnancom obce, ktorí svojou profesionalitou,
odbornosťou ale aj ľudským prístupom rozhodujúcou mierou prispeli k úspešnej činnosti obce
v roku 2017. Zároveň by som sa chcela poďakovať občanom obce za ich podporu, ústretovosť
a v neposlednej miere tým, ktorý boli nápomocní pri budovaní a zveľaďovaní obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Čerenčany

Sídlo:

Sama Kollára 33/24, 979 01 Čerenčany

IČO:

00649988

Štatutárny orgán obce: Mgr. Zuzana Študencová
Telefón: 047/ 5811807
Mail: obec@cerencany.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starostka obce:

Mgr. Zuzana Študencová

Zástupca starostu obce: Mgr. Iveta Očenášová
Hlavný kontrolór obce:

Ing. Oľga Fabová

Obecné zastupiteľstvo:

Bc. Ján Drugda
Mgr. Iveta Očenášová
Ing. Andrej Škorňa
Ivan Hulina
Ivan Vengrín
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Komisie:

Komisia ekonomická
Komisia kultúry a športu
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Komisia ochrany a verejného poriadku
Komisia pre ochranu verejného záujmu

Obecný úrad:
Miroslava Škorňová

- podateľňa, úsek spisový a skartačný,
miestne dane a poplatky, pokladňa,
životné prostredia, štatistika, výkazníctvo,
evidencia obyvateľstva, voľby, evidencia živnostníkov,
sekretárska činnosť, kultúrna činnosť

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a jej obyvateľov
Ciele obce:
-

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice

-

Vybudovanie čerpacej stanice – splaškovej tlakovej kanalizácie na ulici Nová

-

Rekonštrukcia miestnej komunikácie s osadením obrubníkov a odvodňovacích žľabov

-

Rekonštrukcia kamerového systému s doplnením nových kamier

Vízie obce: Zveľaďovanie majetku obce a rozvoj obce v kultúrnom živote, v životnom
prostredí, v sociálnej oblasti, športu a mládeže

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 Čerenčany sa nachádza v Banskobystrickom kraji, leží na nive Rimavy v južnej časti
Slovenského Rudohoria, 4 km severne od okresného mesta Rimavská Sobota
Rozloha obce : 506 ha
Nadmorská výška : 214 m

5.2.Demografické údaje
Vývoj počtu obyvateľov k 31.12.2017 - 538 obyvateľov.
Národnostná štruktúra : prevažujúca je národnosť slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevažuje rímsko-katolícke
vierovyznanie
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5.3.Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : klesá
Nezamestnanosť v okrese : stúpa

5.4.Symboly obce
Erb obce : Erb obce Čerenčany tvorí v modrom štíte dvomi zlatými ratolesťami ovenčený
strieborný, hrotom nadol smerujúci lemeš.

Vlajka obce : Vlajka obce Čerenčany pozostáva z troch poz pozdĺžnych pruhov vo farbách
modrej (2/5), bielej (2/5) a žltej (1/5). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j.
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce : je okruhlá, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ČERENČANY.
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5.5 Logo obce
Obec Čerenčany nemá logo.
5.6 História obce
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1334 kedy pod názvom Cherenchen patrila do majetku
Kaločského arcibiskupa, pozdejšie prešla do majetku župana Tomáša a v roku 1438 patrila ku
hradu Hájnačka. Obec vždy patrila medzi dôležité osídlenia na území Malohontu už v roku
1462 býva v obci samostatný kňaz a k cirkevnému zboru v tých časoch patrili aj fílie Malé
Teriakovce, Veľké Teriakovce a Rimavská Sobota. V tom istom roku sa v obci postavila
cirkevná škola, patrila medzi najstaršie školy v Malohonte. Obyvatelia sa zaoberali
poľnohospodárstvom, hrnčiarstvom a debnárstvom, neskôr záhradníctvom.
5.7 Pamiatky
Medzi historicky najhodnotnejšie stavby patria v obci Čerenčany, ktoré sú zaradené medzi
národné kultúrne pamiatky:
- Evanjelický kostol a.v., postavený v barokovo – klasicistickom štýle v rokoch 18061808 (niektoré pramene uvádzajú roky 1826-1831) na staršom základe tolerančného
chrámu. Jeho veža pochádzala z roku 1860 (niektoré pramene uvádzajú rok 1861).
Sieňový priestor so segmentovým uzáverom zaklenutý plackou. Klenba spočíva
na mohutných vtiahnutých pilieroch. Murovaný chór s konvexným parapetom.
- Klasicistická kúria rodu Zmeškálovcov pochádzajúca z roku 1860, neskôr pseudohistoricky
upravená. V súčasnosti kaštieľ patrí Reedukačnému detskému domovu Čerenčany a taktiež
si vyžaduje rekonštrukciu. Čerenčany finančne prispeli na vydanie knihy Leona
Sokolovského: Stručné dejiny Malohontu do roku 1803. Martin, Gradus 1997.
- Pri vchode do cintorína stojí dobový empírový liatinový pilón, štvorsten, na stranách
ktorého sú latinské nápisy o jeho živote a diele. Tu je pochovaný Samuel Kollár
5.8 Významné osobnosti obce
Významné osobnosti obce:
- Matej Bahil – (24.2.1706 Šivetice - 22.12.1961 Prochowice, Poľsko) - náboženský
spisovateľ a evanjelický farár, pôsobil tu v rokoch 1731 – 1734
-

Samuel Kollár (14.1.1769 Hrnčiarska Ves – 8.8.1830 Čerenčany) člen Učenej
spoločnosti Malohontskej, rektor Gymnázia v Ožďanoch evanjelický kňaz a historik,
rodák z Hrnčiarskej Vsi – Pondelka. Samuel Kollár od roku 1803 až do svojej smrti
pôsobil v Čerenčanoch ako evanjelický kňaz. Zaslúžil sa o postavenie Evanjelického
kostola, fary i školy.

-

Dr. Miloš Krno (9.9.1869 Čerenčany – 18.5.1917) organizátor a obhajca
dolnozemských Slovákov, vydavateľ politicko-spoločenského mesačníka Dolnozemský
Slovák, právnik.
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1.Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytujú:
-

Základné školy v Rimavskej Sobote

-

Materská škola v Kružne a Materské školy v Rimavskej Sobote
V obci sa nachádza Reedukačné centrum pre deti s chybou správania.

6.2.Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci sa neposkytuje. Najbližšie zdravotné stredisko sa nachádza
v okresnom meste Rimavská Sobota

6.3.Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- donáškou liekov, rozvozom obedov prostredníctvom Občianského združenia Ozveny

6.4.Kultúra
Spoločenský a kultúrny život :
-

Občianske združenie Čerienka

-

Spevácka skupina Čerenčianka

-

ZO SZCH Čerenčany

Športové aktivity:
-

DHZ Čerenčany

6.5.Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Potraviny
- Pohostinstvo
- Maga s.r.o. – výroba plynových kotlov
- EUROWOOD PLUS s.r.o. – výroba eurookien a drevovýroba
- ALBEMA s.r.o. – kamionová preprava

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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
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v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce k 31.12.2017

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové hospodárenie obce

129 063,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
133 020,04

129 063,00
0

133 020,04

105 777,00

112 501,04

91 334,00
10 843,00
3 600,00
23 286,00

98 058,04
10 843,00
3 600,00
20 519,00

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
133 020,04

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

133 523,64

100,38

Z rozpočtovaných celkových príjmov 133 020,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 133 523,64 EUR, čo predstavuje 100,38 % plnenie.
-

Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
133 020,04

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

132 664,38

99,73

Z rozpočtovaných bežných príjmov 133 020,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
132 664,38 EUR, čo predstavuje 99,73 % plnenie.
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 daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
119 559,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

118 411,08

99,04

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 119 559,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 118 411,08 EUR, čo predstavuje
plnenie na 99,04 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 10 788,44 EUR,
čo predstavuje plnenie na 76,51 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 884,50
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 873,70 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume
30,24 EUR.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 470,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 423,50 EUR, čo
predstavuje plnenie na 90,11 % plnenie.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na daňových príjmoch v sume 2242,49 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Z rozpočtovaných 3 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 011,49 EUR, čo
predstavuje plnenie na 105,56 % plnenie.
K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na daňových príjmoch v sume 282,41 EUR.
 nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
6 504,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

7 296,26

112,18

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 4 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 988,51 EUR, čo
je 116,01 % plnenie. Uvedený príjem z prenajatých pozemkov v sume 823,72 EUR a príjem
z prenajatých budov 4 160,09 EUR, priestorov a objektov v sume 4,70 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 2 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 902,67 EUR, čo
je 86,49 % plnenie. Príjem predstavuje správne poplatky v sume 504,10 EUR, za tovary a
služby v sume 308,77 EUR, za stravné v sume 1 089,80 EUR.
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Úroky z tuzemských úverov
Z rozpočtovaných 4,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 51,20 EUR
Iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
6 957,04

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

7 310,92

105,09

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 6 957,04 EUR, bol skutočný príjem vo výške
7 310,92 EUR, čo predstavuje 105,09 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za tovary a služby, z dobropisov a
z vratiek. Príjem predstavuje príjem z vratiek za energie a zdravotných poisťovní v sume
353,88 EUR.
 prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 6 957,04 EUR bol skutočný príjem vo výške 6 957,04
EUR, čo predstavuje100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Rimavská Sobota
Okresný úrad Rimavská Sobota
VUC Banská Bystrica
Okresný úrad Rimavská Sobota
Okresný úrad Rimavská Sobota
Urad práce aSV Rimavská Sobota
Podnikatelia

Suma v EUR
3 000,00
637,50
201,81
700,00
85,00
41,08
1 991,65
300,00

Účel
Transfer pre požiarnikov
Transfer na voľby
Transfer na REGOB
Transfer na Čerenčiansky kotlík
Transfer na životné prostredie
Transfer na register adries
Podpora zamestnanosti
Transfer Čerenčiansky kotlík

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
-

Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

859,26

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
859,26 EUR.
Príjem z predaja kapitálových aktív:
Príjem STVaK na základe uzatvorenej zmluvy bol vo výške 859,26 EUR.
-

Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0

0
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2017
% čerpania
2017 po poslednej zmene
112 501,04
92 021,77
8
1,80
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 112 501,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 92 021,77 EUR, čo predstavuje 81,80 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
98 058,04

Skutočnosť k 31.12.2017

87 535,52

% čerpania

89,27

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 98 058,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 87 535,52 EUR, čo predstavuje 89,27 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 25 759,69 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 23
586,06 EUR, čo je 91,56 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 9144,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 8
668,47 EUR, čo je 94,80 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 58 323,97 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 50
573,80 EUR, čo je 86,71 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 4150,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 4
186,18 EUR, čo predstavuje 100,87 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 680,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 521,01
EUR, čo predstavuje 76,62 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
10 843,00

Skutočnosť k 31.12.2017
1 200,00

% čerpania
11,07

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 10 843,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 1 200 EUR, čo predstavuje 11,07 % čerpanie.
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Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
-projektová dokumentácia PZ
Skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 1 200,00 EUR
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
3 600

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

3286,25

91,28

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácii 3 600,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 3 286,25 EUR, čo predstavuje 91,28 % čerpanie, ide o splátku bankového
úveru
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
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
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132 664,38
132 664,38
0,00
87 535,52
87 535,52
0,00
45 128,86
859,26
859,26
0,00
1 200,00
1 200,00
0,00
- 340,74
44 788,12
0,00
44 788,12
0,00
3 286,25
-3 286,25
133 523,64
92 021,77
41 501,87
0,00
41 501,87

Prebytok rozpočtu v sume 41 501,87 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, navrhujeme použiť na :
1.
tvorbu rezervného fondu 41 501,87
EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo
výške 41 501,87 EUR.

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1.Majetok
A K T Í V A netto
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR
921 298,93

Neobežný majetok spolu
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

860 183,91

KZ k 31.12.2017 v EUR
927 604,64
833 099,81

771 715,91
88 468,00
61 047,42

744 631,81
88 468,00
94 384,14

137,78
17 354,84
43 554,80

0
16 430,87
77 953,27

67,60

120,69

ZS k 1.1.2017 v EUR
921 298,93
579 494,76

KZ k 31.12.2017 v EUR
927 604,64
601 138,62

579 494,76
17 711,72

601 138,62
12 797,04

Majetok spolu

8.2.Zdroje krytia
PAS Í V A netto
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
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z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

414,46
6 047,30
11 249,96
324 092,45

497,65
4 634,43
7 664,96
313 668,98

9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Predpoklad
rok 2018

Predpoklad
rok 2019

146 669,22

136 900,42

146 669,22

132 743,30

50 – Spotrebované nákupy

32 995,03

34 330,95

32 995,03

32 492,45

51 – Služby

35 706,01

23 490,07

35 706,01

21 299,74

52 – Osobné náklady

42 926,13

43 881,24

42 926,13

36 066,84

170,32

170,32

170,32

165,80

3424,29

2936,18

3424,29

3 766,56

28289,77

28 284,10

28289,77

45 406,96

1 507,67

2 457,56

1 507,67

3 883,44

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

1 650,00

1 350,00

1 650,00

151 170,53

158 496,56

151 170,53

145 072,71

15 507,55

15 019,71

15 507,55

17 732,88

110 886,64

120 882,97

110 886,64

99 223,13

4067,92

5 122,14

4067,92

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
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3 859,54

činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

1,25

51,20

1,25

1,25

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC

20 707,17

17 420,54

Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

4 501,31

21 596,14

20 707,17

24 200,00

4 501,31 12 329,41

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 21 596,14 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia. Predmetom podnikania je:
- prevádzkovanie kanalizácie v obci
V roku 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady
24 702,40 EUR
Celkové výnosy
15 019,71 EUR
Hospodársky výsledok - strata
- 9 682,69 EUR
Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom
mimorozpočtovom účte.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 prijaté granty a transfery
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra
Okresný úrad Rimavská Sobota
Okresný úrad Rimavská Sobota
VUC Banská Bystrica
Okresný úrad Rimavská Sobota
Okresný úrad Rimavská Sobota
Urad práce aSV Rimavská Sobota
Podnikatelia

Suma v EUR
3 000,00
637,50
201,81
700,00
85,00
41,08
1 991,65
300,00

Účel
Transfer pre požiarnikov
Transfer na voľby
Transfer na REGOB
Transfer na Čerenčiansky kotlík
Transfer na životné prostredie
Transfer na register adries
Podpora zamestnanosti
Transfer Čerenčiansky kotlík

10.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v zmysle schváleného rozpočtu.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť

Suma poskytnutých
finančných
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Suma skutočne
použitých

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

prostriedkov
-1-

-2-

finančných
prostriedkov
-3-

-4-

OZ Čerienka – bežný transfer

600

600

0

SZ chovateľov – bežný transfer

250

250

0

Transfer cirkvi

500

500

0
0

.

10.3 Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
 Projektová dokumentácia
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

realizácia II. IBV Čerenčany

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 v roku 2017 nemá významné riziká, ktorým by bola účtovná jednotka vystavená.
Vypracovala: Ing. Jana Harandzová

Schválil: Mgr. Zuzana Študencová

V Čerenčanoch, dňa 4.12.2018
Prílohy:



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