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1. Úvodné slovo starostu
Vážení občania,
výročná správa našej obce za rok 2018 Vám poskytuje reálny a objektívny pohľad na
dosiahnuté výsledky obce a na jej činnosť v uplynulom roku.
Pri skončení kalendárneho a účtovného roka ku každej organizácii neodmysliteľne patrí
dôkladné hodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však
najlepšie môžu iba občania obce.
V roku 2018 sa začalo s prípravou a realizáciou viacerých investičných akcií. V centre
obce sa začali realizovať projekty „Výstavba nájomných bytov 2x8 bytových jednotiek a
„Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej
materskej školy“. Taktiež prebehlo verejné obstarávanie na projekt „Spoznaj prírodné
a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli“, ktorého realizácia by mala byť dokončená
v októbri 2019.
V rámci ochrany životného prostredia prebehla rekultivácia skládky odpadov na
Dúbrave a na Ministerstvo životného prostredia boli podané žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekty „Obecná kompostáreň Horná Súča“ a „Zberný dvor odpadov Horná
Súča“.
Prostredníctvom Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára Váh s.r.o. pokračovali
stavebné práce projektu „odkanalizovanie mikroregiónu Vlára Váha a intenzifikácia ČOV
Nemšová“. V obci bola vybudovaná kanalizačná sieť v celkovej dĺžke 24 km. Obec z vlastných
prostriedkov zrekonštruovala miestne komunikácie o celkovej ploche viac ako 22 000 m2.
Realizáciu triedeného zberu, údržbu verejných priestranstiev a miestnych komunikácií,
opravy verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, údržbu obecných budov a iné komunálne
služby pre obec zabezpečovala spoločnosť Služby Horná Súča s. r .o.
V kultúrnej oblasti sa uskutočnilo viacero podujatí zameraných na tvorbu, rozvoj,
obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt. Na organizačnej príprave týchto
podujatí sa v nemalej miere podieľali miestne občianske združenia ako aj samotní občania.
Spolupráca s partnerskými obcami z Poľska a Českej republiky sa prejavila v obohatení
kultúrneho diania v našej obci vystúpeniami zahraničných účinkujúcich a tiež v šírení našej
kultúry za hranicami. V roku 2018 sme si pestrým kultúrnym programom pripomenuli 810.
výročie 1. písomnej zmienky o obci Horná Súča.
Aj napriek prekážkam, ktoré pri zveľaďovaní našej obce prekonávame, snažme sa
navzájom si pomáhať, vychádzať si v ústrety, aby sme vytvorili pokojné a šťastné
podmienky pre život v našej obci.
Rok 2018 hodnotím kladne z hľadiska dosiahnutých ekonomických výsledkov,
verím, že v roku 2019 sa nám podarí zrealizovať pripravované investície v našej obci.
Chcem sa verejne poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou,
obetavosťou a množstvom skvele odvodenej práce denne tvoria túto obec, na ktorú
môžeme byť právom hrdí.
Ing. Juraj Ondračka, starosta
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Horná Súča
Sídlo: Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča
IČO: 00311561
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 032/6519611, 032/6519618
Mail: hornasuca@hornasuca.sk, starosta@hornasuca.sk
Webová stránka: www.hornasuca.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Juraj Ondračka, Horná Súča 272
Zástupca starostu: Jozef Mrázik, Horná Súča 190
Hlavná kontrolórka k 31.12.2018: Ing. Katarína Orságová, Horná Súča 277
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky, v počte 11 poslancov. Poslanci
k 31.12.2018:
- Barinec František, Horná Súča – Dolná Závrská 621
- Ing. Čapák Miroslav, Horná Súča 89
- Ing. Dohnan Pavol, Horná Súča 17
- Kako Ivan, Horná Súča – Dolná Závrská 615
- Krovina Jakub, Horná Súča 42
- Ludvíková Silvia, Horná Súča 251
- Mikušinec Pavol, Horná Súča 197
- Mrázik Jozef, Horná Súča 190
- Mgr. Sáska Radovan, Horná Súča 1135
- Bc. Zemanovič Dominik, Horná Súča – Dúbrava 537
- Zemanovič Jozef, Horná Súča 24
Obecná rada je zriadená obecným zastupiteľstvom z poslancov zvolených obecným
zastupiteľstvom:
- Jozef Mrázik, Horná Súča 190
- Ing. Miroslav Čapák, Horná Súča 89
- Silvia Ludvíková, Horná Súča 251
Komisie sú zriadené obecným zastupiteľstvom z poslancov a z ďalších osôb zvolených
obecným zastupiteľstvom :
finančná
poľnohospodárstva, výstavby a životného prostredia
sociálna, bytová a zdravotná
kultúry, školstva, športu a vzdelávania
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva
a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu riadi
starosta. Zloženie zamestnancov obecného úradu je nasledovné:
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-

samostatný odborný referent pre správu majetku obce, ekonomika, účtovníctvo
samostatný odborný referent – referát pokladňa
samostatný odborný referent pre správu daní a poplatkov, mzdy a personalistika
samostatný odborný referent – projektový manažér
samostatný odborný referent pre stavebný poriadok, životné prostredie, cestnú dopravu
a pozemné komunikácie
samostatný odborný referent pre správu registratúry, matriky
samostatný odborný referent pre sociálne veci, školstvo, evidenciu obyvateľstva
samostatný odborný referent pre kultúru
hlavný kontrolór
knihovníčka
upratovačky obecných budov a kultúrnych domov (4 osoby)
robotník (2 osoby)
vodič

Rozpočtová organizácia obce:
Názov: Základná škola s materskou školou Michala Rešetku
Sídlo: 913 33 Horná Súča, č. 242
Štatutárny zástupca: Mgr. Vojtech Laurinec, riaditeľ školy
Telefón: 032/6493231
Mail: zshs@email.cz
Webová stránka: www.zshsuca.edu.sk
Základnú školu v školskom roku 2017/2018 navštevovalo 280 žiakov. Od 1. 9. 2018
297 žiakov.
Materskú školu v školskom roku 2017/2018 navštevovalo 88 detí. Od 1. 9. 2018
88 detí.

Obchodné spoločnosti založené obcou:
Názov: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh, s. r. o.
Sídlo: J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová,
Štatutárny zástupca k 31.12.2018: Ing. František Bagin, konateľ, Ing. Juraj
Ondračka, konateľ, Rudolf Pleva, konateľ, Jozef Húserka, konateľ
Telefón: 032/6420996
Mail: rvsvv@rvsvv.sk

Názov: Služby Horná Súča, s. r. o.
Sídlo: 913 33 Horná Súča, č. 233
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Ondračka, konateľ
Telefón: 032/6519624
Mail: miroslava.macharova@hornasuca.sk
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4. Poslanie, vízie, ciele
Rozvojová vízia obce predstavuje takmer zidealizované predstavy obyvateľov obce
i manažmentu obecnej samosprávy o tom, ako by obec v dlhodobom horizonte mala vyzerať,
ako by mali jej obyvatelia v nej žiť, ako by sa mali v obci cítiť, akú kvalitu života by im obec
mala v budúcnosti ponúknuť. Je to vízia predovšetkým pre ekonomicky aktívnu a mladú
generáciu obce, ale i vízia pre pokojný a zabezpečený život občanov v poproduktívnom veku.
Predstava alebo rozvojová vízia obce je prvým krokom pre stanovenie žiadaných rozvojových
potrieb a vo vecnej rovine slúži na stanovenie dlhodobých i krátkodobých cieľov, priorít
a opatrení, ktoré sa v dlhodobom programovom dokumente obce ďalej rozpracovávajú do
konkrétnej vecnej podoby.
Vízia obce vychádza z predstáv obyvateľov občanov pri rôznych príležitostiach, ako aj zo
zámerov obecnej samosprávy a jej volených predstaviteľov.
ROZVOJOVÁ VÍZIA OBCE
Obec Horná Súča má potenciálne predpoklady byť pre svojich občanov miestom pre pokojné
bývanie, v zdravom a čistom prostredí. Vízia bude pokračovaním kresťanských a rodinných
tradícií v rozvoji a živote obce. Cieľom je postupné využitie prírodného potenciálu obce so
zabezpečením jej ekologickej stability, vybudovanie obce urbanisticky usporiadanej,
zabezpečenej bytovou a občianskou vybavenosťou, s potrebnou technickou a sociálnou
infraštruktúrou. Naplnenie cieľovej rozvojovej vízie by malo priniesť nové možnosti pre rozvoj
podnikania, vznik pracovných príležitostí v obci a jej okolí, priaznivé podmienky pre
materiálne zabezpečený a duchovne bohatý život. Obec by mala poskytovať svojim
obyvateľom priaznivé podmienky pre vzdelanie, záujmové, kultúrne, športové a iné vyžitie,
ako aj možnosti oddychu a rekreácie, pri primeranom zdravotnom a sociálnom zabezpečení.
Neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej vízie obce je i vybudovanie občianskej spoločnosti na
princípoch spolužitia aktivity a solidarity, s dobrými medziľudskými vzťahmi.

STRATEGICKÉ CIELE OBCE
Naplnenie dlhodobej vízie rozvoja obec Horná Súča vedie cez stanovenie a plnenie
strategických cieľov rozvoja obce, ich priorít a opatrení. Tieto boli stanovené predovšetkým na
základe problémov, ich príčin a dôsledkov v súčasnom stave obce.
Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných finančných
zdrojov. Ide najmä o financie z verejných zdrojov , resp. z fondov Európskej únie. Ďalším
predpokladom pre úspešné splnenie strategických cieľov je dôsledné vypracovanie
a predkladanie programových zámerov a zdôvodnených žiadostí o pridelenie finančných
prostriedkov na príslušné inštitúcie.
PRIORITY A OPATRENIA
Plnenie hlavných strategických cieľov dlhodobého rozvoja obce sa realizuje stanovením ich
priorít a definovaní jednotlivých konkrétnych opatrení, ktoré sa premietajú do projektov
a projektových zámerov.
Vzhľadom na rozsah plánovaných aktivít bude obec realizovať riešenie zámerov predovšetkým
predkladaním žiadostí o dotácie zo štátnych fondov a z príslušných fondov Európskej únie.
Rovnako pri zabezpečení finančného krytia uskutočňovaných investičných projektov bude
obec využívať čiastočné financovanie s cudzích zdrojov – z bankových úverov.
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Aktualizácia stanovených priorít a prijatých opatrení, pri dodržaní hlavných strategických
cieľov rozvoja, bude uskutočňovať obecná samospráva pri každoročnom stanovení hlavných
úloh samosprávy a spracovaní rozpočtu obce. Základom bude stav prípravy jednotlivých
projektov a reálne predpoklady na získanie potrebných finančných prostriedkov.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec 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.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Obec Horná Súča sa nachádza 16 km severozápadne od Trenčína. Je hraničnou obcou
s Českou republikou (14 km). Obec tvorí 5 osád – Dúbrava, Trnávka, Závrská, Vlčí Vrch
a Krásny Dub. Celý kataster obce spadá do chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Územne
patrí do Trenčianskeho kraja,
GPS súradnice: 48.9830084672951.17.961063299999978
Susedné mestá a obce:
Chotárne hranice má so slovenskými obcami Drietoma, Dolná Súča, Nemšová a s českými
obcami Žítková, Šanov, Štítná nad Vláří-Popov, Brumov Bylnice.
Celková rozloha obce:
Katastrálna výmera je 5383 ha
Nadmorská výška: 315 m.n.m
Priemerná nadmorská výška : 429 m. n. m.
5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2018: 3 319
z toho
Počet mužov : 1 682
Počet žien:
1 637
Národnostná štruktúra:
Obec je takmer národnostne jednoliata, prevládajú občania so slovenskou národnosťou
(93,79%). Okrem toho žijú v obci v malom počte obyvatelia maďarskej a českej národnosti.
Údaje sú z výsledkov sčítania v roku 2011.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
Z hľadiska náboženskej štruktúry obyvateľstva výrazne prevláda rímsko-katolícke
vierovyznanie ( 91,05%), čo je prejavom dlhodobej cirkevnej tradície a histórie obce. Veriacim
Rímskokatolíckej cirkvi slúži kostol a farský úrad v ústredí, kostol na osade Dúbrava, kaplnka
na osade Trnávka a kaplnka na osade Vlčí Vrch. Údaje sú z výsledkov sčítania v roku 2011.
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Vývoj počtu obyvateľov:
Rok 2013
3 363
5.3

Rok 2014
3 368

Rok 2015
3 369

Rok 2016
3 358

Rok 2017
3 355

Rok 2018
3 319

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci :
K 31.12.2014 bolo v obci nezamestnaných 192 občanov, z toho 86 žien
K 31.12.2015 bolo v obci nezamestnaných 138 občanov, z toho 73 žien
K 31.12.2016 bolo v obci nezamestnaných 124 občanov, z toho 70 žien
K 31.12.2017 bolo v obci nezamestnaných 58 občanov, z toho 20 žien
K 31.12.2018 bolo v obci nezamestnaných 45 občanov, z toho 20 žien
Nezamestnanosť v okrese:
K 31.12.2014 bolo v okrese nezamestnaných 4 779 občanov
K 31.12.2015 bolo v okrese nezamestnaných 3 873 občanov
K 31.12.2016 bolo v okrese nezamestnaných 2 781 občanov
K 31.12.2017 bolo v okrese nezamestnaných 1 720 občanov
K 31.12.2018 bolo v okrese nezamestnaných 1 348 občanov
Vývoj nezamestnanosti:
Súčasný vývoj v evidencii nezamestnaných ukazuje klesajúci trend v počte nezamestnaných
v obci. Oproti roku 2017 klesla nezamestnanosť v obci o 22,41 %. Nezamestnanosť mužov v
obci klesla oproti roku 2017 o 34,21 %. Miera nezamestnanosti v okrese Trenčín k 31.12.2018
klesla na 1,88 %.
5.4 Symboly obce
Erb obce:

Vlajka obce:

Pečať obce:

5.5 Logo obce
Obec Horná Súča nedisponuje svojím logom.
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5.6 História obce
Medzi Starohrozenkovským a Vlárskym priesmykom sa od moravskoslovenského
pomedzia smerom k Váhu rozprestiera svojrázna Súčanská dolina s obcami Horná a Dolná
Súča. Obidve obce mali v počiatočnom období jedno spoločné územie, ktoré sa po čase
rozdelilo na dve časti. Prvá písomná zmienka o Súči pochádza z r. 1208 z donačnej listiny,
ktorou nitriansky župan Tomáš daroval časť chotára obce Skala nitrianskemu biskupovi. Pri
popise hraničných medzí tejto pôdy sa zmieňujú aj o hraniciach „de Sucsa“, t.j. Súča. Bohatší
je záznam z 11. 12. 1244, kedy daroval kráľ Béla IV. pusté pole na poľskej hranici, kysuckú
dolinu a pustatinu Súča Bohumírovi, synovi Soběslava, ktorý dal počas tatárskeho vpádu
vystavať viac hradov a tým zachránil mnohých občanov od smrti. Tohto všeobecne považujú
za vystaviteľa hradu Súča na skalovrchu Krásina, z ktorého dnes už sotva môžeme nájsť stopy.
Znenie Donačnej listiny Bélu IV. z r. 1244 v častiach týkajúcich sa Súče:
„My teda za jeho vernosť a zásluhy udeľujeme ako odmenu z našich majetkov istú pustú zem na
hraniciach Poľska, ktorá je neobývaná, jemu a jeho potomkom do trvalého vlastníctva, a ešte druhú
zem, zvanú Suczan, na hraniciach Moravy – Čiech, podobne neobývanú, tomuže kniežaťu
Bogomírovi.“

Hrad Súča bol v priebehu trinásteho až šestnásteho storočia v držbe viacerých hradných pánov.
Boli medzi nimi aj Matúš Čák, Štefan Zápoľský či Ján Podmanický. Hrad mal vlastný pivovar,
kováčsku dielňu, dom pekára a na dvore bola studňa. Počas proskripcie rodu Podmanických
bol často napádaný, a pretože mal len pieskom vysypané múry, rýchlo sa zmenil na ruiny a bol
zbúraný. Už v roku 1582 ho zmluva znejúca na grófa Imricha Forgáča spomína ako pustý
a zrúcaný hrad. K panstvu hradu Súča patrili Veľká Súča (dnešná Dolná Súča), Pustá (Malá)
Súča (dnešná Horná Súča), Hrabovka, Piechov, Srnie, Nemšová a Kolačín.
Obyvatelia územia sa venovali najmä pivovarníctvu. Pivo si varili poddaní spočiatku
pre vlastnú spotrebu, no neskôr si zemepán v 17. storočí zriadil vlastné pivovary, a tak okolo r.
1640 okrem iných zriadil pivovar aj v Hornej Súči. Panstvo malo 4 pivovary: v Dubnici, v
Nemšovej, v Turnej a v Hornej Súči.. Výroba piva bola ukončená približne v r. 1835 – 1840.
Pivovary tvorili obyčajne 1 hospodársky celok s majerom, pálenicou a mlynom. Majer dodával
jačmeň a okrem tohto mal pivovar v mieste aj svoje chmelnice. Okrem pivovarníctva sa
venovali páleniu liehu z raže, poľnohospodárstvu a remeselníctvu.
Horná Súča rástla rýchlo, tvorili sa nové kopanice, takže počtom obyvateľov predstihla
aj Dolnú Súču. Počiatky osamostatňovania sa od Dolnej Súče môžeme datovať asi okolo r.
1700. V roku 1771 bol v Hornej Súči postavený kostol a založená prvá cirkevná škola. Obec
Horná Súča sa rozrástla z malej osady na jednu z najväčších dedín na Strednom považí. Kým
v roku 1598 tu bolo 35 domov, v roku 1784 ich bolo už 323 s počtom obyvateľov 1974. V roku
1970 mala Horná Súča 4084 obyvateľov.
5.7 Pamiatky
Dominantou obce je kostol sv. Jána Nepomuckého.
5.8 Významné osobnosti obce
Michal Rešetka (1794–1854) kňaz, literárny historik, bibliograf, zberateľ a vydavateľ kníh,
ľudovýchovný pracovník a priekopník zdravotno-výchovnej činnosti. Počas svojho 20-ročného
pôsobenia v Hornej Súči sa snažil nielen o duchovné pozdvihnutie svojich farníkov, ale
i o zlepšenie ich životnej úrovne. Venoval sa zdravotníckej osvete, priamej pomoci chorým
a chudobným, vzdelaniu. Jeho zbierka kníh s viac ako 1600 knihami a 2000 rukopismi tvorila
významnú časť knižničného fondu Matice Slovenskej.
V roku 2008 pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Horná Súča bolo
udelené ocenenie osobnosť obce p. Jánovi Mikušincovi, významnému súčanskému rodákovi.
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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 poskytuje Základná škola s materskou školou
Michala Rešetku, Horná Súča 242. Na mimoškolské aktivity je zriadený školský klub detí,
ktorý je súčasťou základnej školy, krúžková činnosť, bola zriadená pobočka Základnej
umeleckej školy Nemšová.
6.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú nasledovné neštátne zariadenia:
- NZZ pre dospelých DŠG Súča, s. r. o.
- NZZ pre deti a dorast ADD PLUS, s. r. o.
- Lekáreň NATUR STUPAVA, s. r. o.
6.3 Sociálne zabezpečenie
V našej obci sa nenachádza domov dôchodcov. Prostredníctvom obce sa poskytuje
opatrovateľská služba. V roku 2018 nebola požiadavka zo strany občanov na poskytovanie
opatrovateľskej služby.
6.4 Kultúra
V obci sa každoročne koná množstvo spoločenských a kultúrnych podujatí. Na organizácii
spoločenského života sa podieľa aj obecná samospráva poskytovaním priestorov pre jednotlivé
podujatia a tiež spolupodieľaním na organizovaní kultúrnych podujatí. Na spoločenskom dianí
obce sa bezprostredne podieľajú viaceré občianske združenia.
6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší priemysel, poskytovatelia služieb v obci:
- Slovenská pošta, a.s.
- Miestne obchody, bary a pohostinstvá
- Tradičná pekáreň, s. r. o.
- SBA, s. r. o
- Pneuservisné služby
- Kadernícke služby
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
- Agrosúča, a.s. Horná Súča

7. Informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
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 ako vyrovnaný. Bežný
a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č.
17/07/2017-OZ.
Zmeny rozpočtu:
uznesením č. 13/01/2018-OZ
- prvá zmena schválená dňa 16.03.2018
- druhá zmena schválená dňa 26.04.2018
uznesením č. 3/02/2018-OZ
- tretia zmena schválená dňa 8.06.2018
uznesením č. 14/04/2018-OZ
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-

štvrtá zmena schválená dňa 22.06.2018
piata zmena dňa 28.06.2018
šiesta zmena schválená dňa 29.06.2018
siedma zmena schválená dňa 12.09.2018
ôsma zmena dňa 27.9.2018
deviata zmena schválená dňa 28.09.2018
desiata zmena schválená dňa 9.11.2018
jedenásta zmena schválená dňa 7.12.2018
dvanásta zmena dňa 31.12.2018

uznesením č. 18/05/2018-OZ
presun v rámci položiek
uznesením č. 19/05/2018-OZ
uznesením č. 20/05/2018-OZ
presun v rámci položiek
uznesením č. 1/06/2018-OZ
uznesením č. 2/06/2018-OZ
uznesením č. 10/08/2018-OZ
právomoc starostu v zmysle uznesenia
č. 11/08/2018-OZ

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

7 127 929

6 359 921

2 480 834,23

39

1 837 515
3 237 877
1 985 337
67 200

2 036 130
1 853 430
2 357 605
107 366

1 957 787,55
45 938,14
364 352,20
107 366,11

96
2
15
100

0

5 390

5 390,23

100

7 127 929

6 299 517

2 348 558,46

37

1 009 319
4 092 228
1 148 300
878 082

1 007 774
3 007 338
1 335 252
944 153

815 123,89
378 690,27
210 591,49
944 152,81

81
13
16
100

0

65 404

132 275,77

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Finančné príjmy RO
s právnou subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
2 065 153,66

z toho : bežné príjmy obce

1 957 787,55

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

107 366,11

1 759 276,70

z toho : bežné výdavky obce

815 123,89

bežné výdavky RO

944 152,81

305 876,96
45 938,14

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

45 938,14

kapitálové príjmy RO

0

378 690,27

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

378 690,27

kapitálové výdavky RO

0

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava prebytku/schodku o nevyčerpané dotácie
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií spolu
z toho : príjmy z finančných operácií obec
príjmy z finančných operácií RO
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Výsledný prebytok
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Úprava schodku/prebytku vrátane finančných operácií
Upravené hospodárenie obce

-

-332 752,13
26 875,17
40 939,10
67 814,27
369 742,43
364 352,20
5 390,23
210 591,49

159 150,94
91 336,67
2 480 834,23
2 348 558,46
132 275,77
- 40 939,10
91 336,67

Schodok rozpočtu 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 vo výške - 26 875,17 EUR:
sa upravuje – zvyšuje o 40 939,10 EUR, z toho:
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 939,10 EUR, z toho na:
prenesený výkon v oblasti školstva (normatív) v sume 10 915,42 EUR
rodinné prídavky – osobitný príjemca v sume 23,68 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 30 000,00 EUR, a to na:
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy – Hasičská zbrojnica“, ktoré je možné
použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004
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Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Tým upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu predstavuje čiastku -67 814,27 €.
Rozpočet finančných operácií dosiahol prebytok vo výške 159 150,94 EUR. Z tejto sumy:
- sa vysporiada schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 67 814,27 EUR.
- zostávajúca hodnota v sume 91 336,67 EUR – navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018.
Disponibilné zdroje rezervného fondu:
Zostatok k 31.12. 2018:
Prevod nevyčerpaných prostriedkov:
Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2018:
Celkové disponibilné zdroje rezervného fondu:

65 164,20 EUR
89 560,56 EUR
91 336,67 EUR
246 061,43 EUR

7.3 Plán rozpočtu na roky 2019 – 2021 v EUR
Skutočnosť
k 31.12.2018

Príjmy celkom

Plán na rok 2019

Plán na rok 2020

Plán na rok 2021

2 480 834,23

5 787 959,00

2 144 315,00

2 164 575,00

1 957 787,55

2 037 460,00

2 059 408,00

2 094 075,00

45 938,14

1 847 589,00

1 500,00

1 500,00

364 352,20

1 835 710,00

14 407,00

0,00

107 366,11

67 200,00

69 000,00

69 000,00

5 390,23

0,00

0,00

0,00

z toho :
Bežné príjmy - obec
Kapitálové príjmy obec
Finančné príjmy - obec
Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Finančné príjmy - RO s
právnou subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2018

Výdavky celkom

Plán na rok 2019

Plán na rok 2020

Plán na rok 2021

2 348 558,46

5 787 959,00

2 144 315,00

2 154 715,00

Bežné výdavky - obec

815 123,89

947 741,00

984 209,00

949 024,00

Kapitálové výdavky obec

378 690,27

2 651 008,00

11 000,00

11 000,00

Finančné výdavky obec

210 591,49

1 157 916,00

46 030,00

46 030,00

944 152,81

1 027 294,00

1 103 076,00

1 148 661,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

z toho :

Výdavky RO s právnou
subjektivitou–bežné
Výdavky RO s právnou
subjekt. -kapitálové
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1. Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
na rok 2019

Majetok spolu

7 827 547,80

7 860 391,80

8 065 623,00

Neobežný majetok spolu
z toho :

5 791 125,46

6 022 857,77

6 150 023,00

663,88

4 023,24

4 023,00

5 719 461,58

5 842 834,53

5 970 000,00

71 000,00

176 000,00

176 000,00

2 032 558,99

1 832 925,54

1 911 000,00

9 454,78

5 992,78

6 000,00

1 335 451,13

1 276 644,08

1 300 000,00

- EUR

-

-

91 300,06

103 135,37

105 000,00

526 353,02

397 153,31

400 000,00

70 000,00

50 000,00

100 000,00

3 863,35

4 608,49

4 600,00

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 krát.
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
na rok 2019

Majetok spolu

7 960 855,21

8 041 096,19

8 044 723,00

Neobežný majetok spolu
z toho :

7 127 250,39

7 288 902,59

7 290 023,00

663,88

4 023,24

4 023,00

7 060 586,51

7 168 879,35

7 170 000,00

66 000,00

116 000,00

116 000,00

826 882,85

735 498,84

738 000,00

12 606,31

14 230,20

14 000,00

12,00

-

-

-

-

-

Krátkodobé pohľadávky

111 532,18

223 723,42

224 000,00

Finančné účty

702 732,36

497 545,22

500 000,00

-

-

-

6 721,97

16 694,76

16 700,00

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
na rok 2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

7 827 547,80

7 860 391,80

8 065 623,00

Vlastné imanie

3 693 829,80

3 938 109,76

3 711 623,00

Oceňovacie rozdiely

0

-

-

Fondy

0

-

-

3 693 829,80

3 938 109,76

3 711 623,00

545 879,16

549 097,85

754 000,00

Rezervy

8 548,00

6 526,40

7 000,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

8 461,00

40 939,10

-

447 888,88

424 517,21

430 000,00

80 981,28

77 115,14

77 000,00

0

-

240 000,00

3 587 838,84

3 373 184,19

3 600 000,00

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
na rok 2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

7 960 855,21

8 041 096,19

8 044 723,00

Vlastné imanie
z toho :

3 631 147,89

3 925 603,61

3 907 734,00

Oceňovacie rozdiely

0

-

-

Fondy

0

-

-

3 631 147,89

3 925 603,61

3 907 734,00

Záväzky
z toho :

740 455,52

741 717,59

486 775,00

Rezervy

17 370,00

18 748,40

16 000,00

8 461,00

40 939,10

-

Dlhodobé záväzky

449 849,32

426 078,31

449 800,00

Krátkodobé záväzky

178 000,20

169 176,78

160 000,00

86 775,00

86 775,00

326 775,00

3 589 251,80

3 373 774,99

3 650 214,00

Výsledok hospodárenia

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

16

Analýza významných položiek z účtovnej závierky za konsolidovaný celok:
Významným prírastkom dlhodobého finančného majetku bolo zriadenie kapitálového fondu
v spoločnosti RVS VV s.r.o. vo výške 50 000,00 EUR.
Významným prírastkom dlhodobého hmotného majetku bolo zaradenie stavby „Asfaltovanie
miestnych komunikácií“ v sume 348 518,46 EUR (obec) a zaradenie vozidiel v sume
18 541,00 EUR (Služby Horná Súča s.r.o.).
8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

50 077,53

60 114,81

Pohľadávky po lehote splatnosti

51 160,70

54 388,93

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

68 167,41

80 563,86

Pohľadávky po lehote splatnosti

43 364,77

143 159,56

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

545 370,80

548 946,55

Záväzky po lehote splatnosti

508,36

151,20

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

735 290,16

741 566,39

Záväzky po lehote splatnosti

5 165,36

151,20

Analýza významných položiek z konsolidovanej účtovnej závierky:
- významným prírastkom pohľadávok po lehote splatnosti bola nesplatená pôžička
Urbariátu Horná Súča (v dcérskej ÚJ Služby Horná Súča s.r.o.).
Ostatné významnejšie pohľadávky sa týkajú materskej účtovnej jednotky.
Záväzky zostali približne v rovnakej výške ako v minulom roku. Bol zaznamenaný pokles
záväzkov po lehote splatnosti ( v dcérskej ÚJ Služby Horná Súča s.r.o.)
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9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12.2017
1 410 455,69

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 507 173,65

Predpoklad
rok 2019
1 545 000,00

50 – Spotrebované nákupy

178 859,93

128 399,72

130 000,00

51 – Služby

235 349,70

314 625,79

330 000,00

52 – Osobné náklady

326 737,40

290 525,94

320 000,00

7 559,90

8 456,65

0,00

54 – Ostatné náklady na prevádz. činnosť

25 325,55

30 819,80

30 000,00

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

258 704,23

263 996,11

260 000,00

16 400,97

15 288,25

20 000,00

0,00

0,00

0,00

361 514,84

455 061,39

455 000,00

3,17

0,00

0,00

1 596 589,23

1 753 826,23

1 745 500,00

51 298,39

59 201,76

59 000,00

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb

0,00

0,00

0,00

62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

1 100 199,52

1 228 759,48

1 228 000,00

126 382,93

98 997,72

99 000,00

10 862,31

9 499,91

9 500,00

17,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

307 828,78

357 367,36

350 000,00

186 133,54

246 652,58

200 500,00

Názov
Náklady

53 – Dane a poplatky

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

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie ČR
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok /kladný/ z roku 2017 v sume 186 133,54 EUR bol zúčtovaný na účet
428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov :
- v nákladoch pri SÚ 51 – Služby - nárast cca o 80 000 EUR vznikol z dôvodu
zvýšeného nákupu služieb od spoločnosti Služby Horná Súča s.r.o. Ide o náklady na
pracovné činnosti spojené s opravou a udržiavaním budov obce, verejných
priestranstiev, verejného vodovodu, miestnych komunikácií a chodníkov, opravou
verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu ako i náklady na zber, nakladanie a
podhŕňanie komunálneho odpadu či služby spojené s prípravou kultúrnych a športových
podujatí.
- presun pracovných činností na spoločnosť Služby Horná Súča s.r.o. sa prejavil miernym
poklesom nákladov pri SÚ 52 - Osobné náklady. Viac sa prejavil pri SÚ 50 –
Spotrebované nákupy (pokles o cca 50 000 EUR),
- nárast pri SÚ 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov bol spôsobený
zmenou metodiky účtovania ( náklady na potraviny sa v minulých rokoch
nerozpočtovali) a tiež zvýšením transferu RO,
- vo výnosoch pri SÚ 63 Daňové výnosy – výnos dane z príjmov poukazovanej územnej
samospráve bol v roku 2018 vyšší cca o 129 000 EUR ako v roku 2017,
- pri SÚ 64 – Ostatné výnosy – v porovnaní s minulým rokom došlo k poklesu tržieb
v materskej účtovnej jednotke ( minulý rok sa uskutočnil odpredaj vozidiel spoločnosti
SHS s.r.o. tento rok nie),
- pri SÚ 69 -Výnosy z transferov - nárast transferov zo ŠR a EF cca o 50 000 EUR.

b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
rok 2019

2 091 928,10
352 191,41

2 131 235,26
288 428,05

2 191 900,00
300 000,00

195587,18

224539,93

230 000,00

1127426,73

1186409,69

1 230 000,00

53 – Dane a poplatky

19076,49

20601,05

20 000,00

54 – Ostatné náklady na prevádz. činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie ČR
56 – Finančné náklady

27 342,55

30 334,67

30 000,00

329 850,23

338 921,47

339 000,00

22 129,71

21 167,65

22 000,00

0

0

0,00

17 350,00

18 400,00

18 500,00

973,8

2432,75

2 400,00

2 279 092,50
200 209,45

2 392 668,35
229 121,54

2 398 100,00
229 000,00

61 – Zmena stavu vnútroorganiz. služieb

0

0

0

62 – Aktivácia

0

0

0

1 097 799,93

1 226 347,08

1 228 000,00

138 241,77

106 104,74

106 000,00

51 – Služby
52 – Osobné 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

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy
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65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie ČR

22 749,31

14 519,91

15 000,00

74,59

67,31

100,00

0,00

0,00

0,00

820 017,45

816 507,77

820 000,00

187 164,40

261 433,09

206 200,00

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

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom je uvedená pri materskej účtovnej
jednotke. V konsolidovanom celku je nárast pri SÚ 52 – Osobné náklady, čo bolo spôsobené
zvýšením platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v dcérskej účtovnej
jednotke. Pri SÚ 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar – nárast v porovnaní s minulým rokom
v dcérskej účtovnej jednotke Služby Horná Súča s.r.o.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ
Okresný úrad Trenčín odbor
školstva
Okresný úrad Trenčín odbor
školstva

Účelové určenie grantov a transferov

Normatívne príspevky pre základnú školu

Suma
prijatých
prostriedkov
v EUR
523 123,00

Nenormatívne príspevky pre základnú
školu - vzdelávacie poukazy

8 602,50

Okresný úrad Trenčín odbor
školstva
Okresný úrad Trenčín odbor
školstva
Okresný úrad Trenčín odbor
školstva
Okresný úrad Trenčín odbor
školstva
Okresný úrad Trenčín odbor
školstva

Nenormatívne príspevky pre základnú
školu – príspevok na učebnice

129,00

ÚPSVaR Trenčín

Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi

Okresný úrad Trenčín odbor
školstva

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre
materské školy

Okresný úrad Trenčín odbor
školstva

Dotácia na sociálne znevýhodnené
prostredie

400,00

Ministerstvo
vnútra SR

Financovanie výdavkov spojených
s voľbami

3653,02

ÚPSVaR Trenčín

Dotácia na školské potreby

Asistent učiteľa

10 080,00

Lyžiarsky kurz

5 850,00

Škola v prírode

2 400,00

Nenormatívne príspevky pre základnú
školu - odchodné

1 915,00
419,00
5 953,00

66,40
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ÚPSVaR Trenčín

Hmotná núdza osobitný príjemca

ÚPSVaR Trenčín

Rodinné prídavky osobitný príjemca

ÚPSVaR Trenčín
ÚPSVaR Trenčín

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

Rodičovský príspevok osobitný príjemca
Príspevok na podporu UoZ § 54 zákona
č. 5/2004 Z.z. „Šanca na zamestnanie“
Dotácia na výdavky spojené s
uskutočnením akcie "810. výročie prvej
písomnej zmienky o obci Horná Súča"
Dotácia na pren. výkon št. správy miestne
a účelové komunikácie

Ministerstvo dopravy, výstavby
a reg. rozvoja SR

Dotácia na pren. výkon št. správy stavebný poriadok a bývanie

3 790,65

Okresný úrad Trenčín odbor
starostlivosti o životné prostredie

Dotácia na pren. výkon št. správy –
starostlivosť o životné prostredie

324,50

Trenčiansky samosprávny kraj

0,00
852,00
2574,90
2772,83
1 000,00
147,53

Dotácia na zabezpečenie potrieb akcie
schopnosti DHZO Horná Súča
Dotácia na projekt "Spoznaj prírodné a
kultúrne bohatstvo svojho suseda na
bicykli
Dotácia na pren. výkon št. správy –
vedenie matrík

1 514,58

Ministerstvo vnútra SR

Dotácia na pren. výkon št. správy –
hlásenie pobytu

1 126,95

Ministerstvo vnútra SR

Dotácia na pren. výkon št. správy – register
adries

Ministerstvo vnútra SR

Dotácia na odmeňovanie skladníkov
civilnej ochrany

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR
Ministerstvo vnútra SR

Spolu

8 000,00

4 466,45

48,40
297,97
589 507,68

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
Dobrovoľná požiarna ochrana SR – dotácia vo výške 8 000,00 EUR na zabezpečenie potrieb
akcieschopnosti DHZO Horná Súča
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SP prostredníctvom Okresného úradu Trenčín
na financovanie prenesených kompetencií obce na úseku základného školstva normatívne
a nenormatívne prostriedky spolu v sume 558 452,50 EUR.
V roku 2018 boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky na stravu v hmotnej núdzi v sume
8,00 EUR.
V roku 2018 neboli použité finančné prostriedky na normatívne a nenormatívne príspevky
v sume 10 915,42 EUR. Tieto je možno použiť do 15.3.2019. Ostatné granty a transfery boli
účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom v roku 2018.
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10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v EUR

Futbalový klub

Bežné náklady spojené s prevádzkou všetkých
mužstiev FK Horná Súča

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Horná
Súča

Bežné náklady spojené s realizáciou ústredného
kúrenia v kostole v Hornej Súči

500,00

OZ Chotár

Bežné náklady spojené s realizáciou
folklórneho festivalu a s prepravou členov MSS
Chotár mimo obec

1 500,00

Klub seniorov

Bežné náklady spojené s realizáciou akcií
počas roka 2016 a s vystúpeniami SZ SENIOR
HORNOSÚČAN

1 200,00

Detský folklórny súbor ČAJKA

Bežné náklady spojené s festivalmi
a kultúrnymi podujatiami

1 000,00

MLADÍK

Bežné náklady spojené s nákupom hudobnej
aparatúry a príslušenstva

1 200,00

VHK Biele Karpaty

Bežné náklady spojené s ukážkami boja a
výzbroje - pochod SNP, oslobodenie obce

500,00

STK

Bežné náklady spojené s nákupom
stolnotenisového vybavenia

800,00

Spolu

11 500,00

18 200,00

10.3 Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
Obec
- Asfaltovanie miestnych komunikácií v sume 348 518,46 EUR (obec)
- Obstaranie vozidiel v sume 18 541,00 EUR (Služby Horná Súča s.r.o.)

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- projekt „Zberný dvor odpadov Horná Súča“
- projekt „Obecná kompostáreň Horná Súča“
- projekt „Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli Horná Súča
a Šanov“
- projekt „Výstavba nájomných bytov 2x8 bytových jednotiek“
- projekt „Na bicykli spoznaj krásy prihraničia“
b) rozpočtová organizácia
- projekt „Rozšírenie kapacity infraštruktúry Materskej školy v obci Horná Súča
výstavbou novej materskej školy“
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c) obchodné spoločnosti
- Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh, s.r.o. :
Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
- Služby Horná Súča, s.r.o.
Poskytovanie služieb a vykonávanie činností a prác v zmysle živnostenského
oprávnenia
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali udalosti
osobitného významu, ktoré by sme chceli zverejniť, prípadne ktoré by mohli významne
ovplyvniť údaje účtovnej závierky uvádzané vo výročnej správe.
Obec nevykazuje zápornú hodnotu vlastného imania, nehrozí nútená správa obce, sú
predpoklady nepretržitého pokračovania činnosti.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nerealizuje výskum a vývoj, v súvislosti s tým neúčtuje žiadne náklady. Neevidujeme
osobitné predpisy, ktoré by vyžadovali údaje o obci, ostatné sú akceptované a hodnotené.
Nie sme si vedomí negatívneho vplyvu našej účtovnej jednotky na životné prostredie. Obec
zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom dodávateľsky a v súlade s predpismi.
Obec nevedie žiadny súdny spor a neeviduje žiadne riziká a neistoty.

Vypracovala: Ing. Marta Pastieriková

Schválil: Ing. Juraj Ondračka
starosta

V Hornej Súči, dňa 17.07.2019

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