Individuálna výročná správa
OBCE PRIETRŽKA
za rok 2017

............................
Peter Flamík
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce

Prietržka
Vážení spoluobčania,
výročná správa Obce Prietržka za rok 2017, ktorú Vám predkladám, poskytuje reálny a
nestranný pohľad na dosiahnuté výsledky obce a na činnosť obce v roku 2017.
Opäť je za nami ďalší kalendárny rok a pri skončení kalendárneho a účtovného roka ku
každej organizácii neodmysliteľne patrí dôkladné hodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti.
Tak to je aj pri hodnotení činnosti obce Prietržka za rok 2017. Posúdiť kvalitu odvedenej práce
však najlepšie môžu iba občania obce.
Tak ako každý rok aj v roku 2017 spoločenská, ekonomická a sociálna situácia priniesla
každodenne niekoľko prekážok a problémov pre organizácie a firmy, ale aj pre občanov. Ale aj
to je život. Žijeme vo veľmi hektickej dobe poznamenanej neustálymi zmenami či už v
byrokratickej oblasti, ale aj v oblasti spoločenskej. Zmierniť túto situáciu môžeme len vtedy, ak
si budeme navzájom pomáhať a vychádzať si v ústrety. Len tak si môžeme vytvoriť pokojné a
šťastné podmienky pre život v našej obci. Len my sami si tvoríme náš spoločný život a tým
spoločne vytvárame hodnoty pre budúce generácie.
Rok 2017 hodnotím opäť veľmi kladne ako z hľadiska dosiahnutých ekonomických
výsledkov, tak aj z hľadiska toho, čo sa nám za ten rok podarilo urobiť. V roku 2017 sme
pokračovali v rekonštrukcii vnútorných priestorov Kultúrneho domu a to konkrétne vo výmene
osvetlenia v hlavnej sále za úsporné LED-kové, výmene ohrievača vody za plnoprietokový
ohrievač a opravou bufetu v malej sále; pokračovalo sa vo vytváraní pracovných miest v obci
pre dlhodobo nezamestnaných v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
a s využitím finančných prostriedkov z eurofondov; pokračovalo sa v zbere triedeného odpadu
spred domov občanov, čo hodnotím veľmi pozitívne zo strany občanov; spoločne sme si
vyčistili okolie Rúbaniskového potoka od priehrady až po obec formou brigády, na ktorej sa
zúčastnilo veľké množstvo ľudí rôznych vekových kategórií; bol vybudovaný zberný dvor
v obci, ktorý bol financovaný z finančných prostriedkov EU; bol vypracované projekt na
rekonštrukciu obecného úradu z dôvodu zníženia energetickej náročnosti a následne bola
podaná žiadosť o získanie NFP z EU; boli opätovne podané žiadosti o získanie NFP z EU na
vybudovanie kamerového systému v obci a na vybudovanie detského ihriska a športoviska
v obci; pokračuje sa v ľudových tradíciách, ktoré sa z roka na rok vylepšujú (či už zapájaním
väčšieho počtu občanov, ako aj úrovňou podujatí). Taktiež spolupráca so záujmovými
a spoločenskými združeniami obce je na vysokej úrovni. V roku 2018 očakávam pokračovanie
v nastolenom trende pri rozvoji našej obce a spolupráci so spoločenskými organizáciami najmä
pri organizovaní rôznych kultúrnych, spoločenských a športových akcií obce a zachovávaní
tradícií obce. V roku 2018 plánujem zahájiť výstavbu inžinierskych sietí na novej IBV „Od
kaple po jarok“.
Chcem sa touto cestou verejne poďakovať všetkým občanom, ktorí sa v roku 2017 aktívne
zúčastňovali na rozvoji obce a udržiavaní čistoty a verejného poriadku v obci, ktorí svojou
ochotou, obetavosťou a množstvom práce dennodenne tvoria túto obec a taktiež tým, ktorí
svojimi námetmi a pripomienkami napomáhajú pri zveľaďovaní našej obce, na ktorú môžeme
byť právom hrdí.
Peter Flamík
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Prietržka
Sídlo: Prietržka 57, 908 49 Prietržka
IČO: 00309877
Štatutárny orgán obce: Peter Flamík, starosta obce
Telefón: 034/668 2284
E-mail: obec@prietrzka.sk
Webová stránka: www.prietrzka.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Peter Flamík
Zástupca starostu obce: Ing. Pavel Klein
Hlavný kontrolór obce: Ing. Erika Bellayová
Obecné zastupiteľstvo: Dana Juráčková, Ing. Pavel Klein, Ing. Peter Šlahor, Ing. Miroslav
Žilavý, Radoslav Žúrek
Komisie: kultúrno-sociálna komisia, komisia pre prácu s mládežou, komisia verejného
poriadku

4. Základná charakteristika Obce Prietržka
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.
4.1. Geografické údaje
Obec Prietržka leží 6 kilometrov južne od mesta Skalica. Obec Prietržka leží na severe
Záhorskej nížiny pri upätí Myjavskej pahorkatiny na okraji Nivy Chvojnice. Katastrálne
územie obce Prietržka je súčasťou Viedenskej panvy, jej severného výbežku.
Susedné mestá a obce: Mesto Holíč, Mesto Skalica, Obec Vrádište, Obec Trnovec, Obec
Popudinské Močidľany
Celková rozloha obce: 469,5 ha
Nadmorská výška: v strede obce je 177 m.n.m., v chotári sa nadmorská výška pohybuje v
rozmedzí 175-300 m.n.m.
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4.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 504
Národnostná štruktúra: slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: rímskokatolícka
Vývoj počtu obyvateľov: rastúci
4.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: nízka
Nezamestnanosť v okrese: nízka
Vývoj nezamestnanosti: klesajúci

4.4. Symboly obce
Erb obce má túto podobu: v modrom štíte nad striebornou bordúrou položeného obráteného a
prevráteného čeriesla zlatý strapec hrozna na striebornej jednolistej stopke a strieborný
vinohradnícky nožík so zlatou rukoväťou.
Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, modrej, bielej,
modrej, žltej, modrej, žltej a modrej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j.
dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PRIETRŽKA.
Pečať má priemer 35 mm.

4.5. Logo obce
Obec logo nepoužíva.
4.6. História obce
Prvá písomná zmienka o obci Prietržka pochádza z roku 1392. V histórii obce sa stretáme s
názvami Nemet Petres, Čech Petres, Petre falu, Malá Prietržka a nakoniec terajší názov
Prietržka. Názov je odvodený od slova „trhať“. O názve môžeme usudzovať, pretože potok
Bližina má na hornom toku veľkú zbernú kotlinu pre dažďovú vodu, ktorá pri prívaloch
smeruje do koryta od Mokrého Hája až po Radošovce. Časté prívalové vody vyhĺbili terajšie
koryto a zrejme potok rozdelil obec na polovicu, preto slovo „trhať“. Aj neskôr viackrát do
roka zaplavovali obec a polia okolo potoka Chvojnica. Príval vody vždy narobil veľa škody.
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Aby sa zabránilo ničivým záplavám, bola na hornom toku vybudovaná malá zberná nádrž,
ktorá prívalové vody stačí zadržiavať.
História obce siaha ďaleko do 14. storočia, keď na hrade Beckov majiteľ Skalice Ctibor z
Ctiboríc prevzal darovaciu listinu ako dar našej obce mestu Skalica. Mestu potom patrila až do
zrušenia poddanstva. Poľský palatín Ctibor z Ctiboríc bol veľmi umiernený a mal zľutovanie
nad biednymi, chorými a opustenými ľuďmi a zriadil v Skalici chudobinec „Štíbor“. Našu obec
ako poddanskú obec daroval tejto ustanovizni, ako sa hovorí v darovacej listine ... so všetkým,
čo chodí, lieta, lezie, má slúžiť chudobincu.“ Z toho titulu mala naša obec právo posielať do
chudobinca každým rokom nezaopatrených a chudobných občanov. V roku 1715 mala obec
rozsiahle vinice, 11 poddanských, 24 želiarskych a 1 slobodnú domácnosť. V roku 1787 mala
84 domov so 408 obyvateľmi a v roku 1828 mala obec 57 domov so 398 obyvateľmi.

4.7. Pamiatky
Rímsko-katolícky kostol sv. Rozálie
Murovaná baroková zvonica
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Kaplnka sv. Urbana
Kaplnka sv. Jána

5. Plnenie úloh obce
5.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola Prietržka

-

Materská škola Prietržka

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Školský klub detí

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : udržať stávajúci.
5.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Nemocnica s poliklinikou v Skalici
Obvodný lekár MUDr. Marián Sivoň, ambulancia Popudinské Močidľany
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5.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

domovy dôchodcov v Skalici, Holíči, Mokrom Háji a Gbeloch.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : opatrovateľskú službu.
5.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : udržiavanie tradícií v obci.
5.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Autobazár na Mlyne – Oldrich Juráček
COOP Jednota Senica
Potraviny Erik - Erik Šebesta
AG MIBO, s.r.o. – predaj krmív a hnojív

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

RD Bližina Prietržka
Gergel s.r.o.

6. 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
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08. 12. 2016 uznesením č.
6-B-2/2016.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 18. 05. 2017 uznesením č. 4-B-2/2017
- druhá zmena schválená dňa 19. 10. 2017 uznesením č. 4-B-4/2017
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6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017
Schválený
rozpočet

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2017
267 005,91

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov
72,72

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

348 870,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
367 145,00

214 756,00
1 500,00
132 614,00

234 031,00
500,00
132 614,00

245 114,43
2 203,22
19 688,26

104,74
440,64
14,85

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

348 870,00

338 570,00

257 115,91

75,94

210 870,00

250 570,00

256 215,91

102,25

138 000,00

88 000,00

900,00

1,02

0,00

0,00

0,00

0,00

28 575,00

9 890,00

Rozpočet obce

34,61

6.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

8

245 114,43
256 215,91
-11 101,48
2 203,22
900,00
1 303,22
-9 798,26
0,00
-9 798,26
19 688,26
0,00
19 688,26
267 005,91
257 115,91
9 890,00
0,00
9 890,00

Prebytok rozpočtu v sume 9 890,00 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 :
- tvorbu rezervného fondu
9 890,00 EUR
6.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2017
267 005,91

Rozpočet
na rok 2018
354 240,00

Rozpočet
na rok 2019
223 536,00

Rozpočet
na rok 2020
223 536,00

245 114,43
2 203,22
19 688,26

224 536,00
1 500,00
128 204,00

222 036,00
1 500,00
0,00

222 036,00
1 500,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
257 115,91

Rozpočet
na rok 2018
354 240,00

Rozpočet
na rok 2019
223 240,00

Rozpočet
na rok 2020
223 240,00

256 215,91

224 240,00

223 240,00

223 240,00

900,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
7.1. Majetok
Skutočnosť
k 31.12.2016
1 253 077,47

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 108 448,77

1 089 729,02

911 817,17

15 667,60

14 793,16

Dlhodobý hmotný majetok

914 815,80

737 778,39

Dlhodobý finančný majetok

159 245,62

159 245,62

Obežný majetok spolu

163 301,36

196 631,60

379,21

43 991,82

2 491,39

3 770,54

160 430,76

148 869,24

47,09

0,00

Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
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7.2. Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 253 077,47

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 108 448,77

993 314,14

850 430,50

993 314,14

850 430,50

17 242,77

15 946,80

600,00

750,00

0,00

0,00

240,74

103,56

16 402,03

15 093,24

242 520,56

242 071,47

Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

úbytok ostatných výnosov

-

úbytok krátkodobých záväzkov.

7.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016
2 322,29

Zostatok
k 31.12 2017
2 258,71

Pohľadávky po lehote splatnosti

303,72

1 583,33

Zostatok
k 31.12 2016
16 642,77

Zostatok
k 31.12 2017
15 196,80

7.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast pohľadávok po lehote splatnosti (dane a poplatky).
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8. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2016
232 766,20

Skutočnosť
k 31.12.2017
264 756,92

50 – Spotrebované nákupy

34 036,04

37 541,46

51 – Služby

27 097,11

53 383,40

149 393,10

154 807,66

496,12

968,36

6 706,88

2 037,11

11 399,99

15 170,76

939,52

563,46

2 500,00

200,00

197,44
496 711,52
10 086,50

84,71
251 983,34
11 307,72

163 693,74

173 412,48

248 755,03

6 909,05

0,00

663,12

2 285,07

445,33

71 891,18

59 245,64

263 945,32

-12 773,58

Názov
Náklady

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
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 časového rozlíšenia
66 – Finančné 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 v sume -12 773,58 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
-

úbytok ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti

11

9. Ostatné dôležité informácie
9.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma
prijatých
prostriedkov
v EUR
47 949,00

OÚ Trnava, odb. školstva

Základná škola

OÚ Trnava, odb. školstva

Vzdelávacie poukazy

OÚ Trnava, odb. školstva

MŠ predškolská výchova

OÚ Trnava, odb. školstva

Učebnice Prvouky

MDVaRR SR

Stavebný úrad

MDVaRR SR

Cestná doprava a poz. komunikácie

Ministerstvo vnútra SR

Evidencia obyvateľstva

OÚ Trnava, dbor ŽP

Životné prostredie

TSK

Prietržka v dokumentoch a na fotografiách

586,00

OÚ Senica

Voľby

509,27

M-MAS

Sponzorský dar – kniha Dejiny Prietržky

200,00

518,00
1 196,00
33,00
454,77
21,12
185,57
45,04

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

OÚ Trnava, odb. školstva.

9.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce Prietržka:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Jednota dôchodcov Prietržka

Doprava Prietržka-Krivá

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v EUR
200,00

OZ Športový klub Prietržka

Olympiáda pre deti 2017

200,00

Spevácky zbor Mužáci

Krojové doplnky

200,00

DHZ Prietržka

Vybavenie kuchynky

193,75

Únia žien Prietržka

Doprava Prietržka-Gbely, občerstvenie

138,75
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9.3. Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejší investičné akcie realizované v roku 2017:
- Výkup pozemkov pod novú IBV v hodnote 5 172 €
- Výmena osvetlenia v KD za úsporné LED-kové v hodnote 554 €
- Výmena ohrievača vody v KD za plnoprietokový ohrievač v hodnote 828 €
- Vybudovanie parkoviska pri ZŠ v hodnote 1435 €
- Spracovanie PD na rekonštrukciu chodníkov v obci v hodnote 2 460 €
- Vybudovanie zberného dvora v hodnote 57 614 €
- Vydanie publikácie "Dejiny Prietržky" v hodnote 6 415 €
9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Nákup motorovej rotačnej kefy na čistenie chodníkov a miestnych komunikácií
Revitalizácia zelene v obci
Vybudovanie parkoviska pred kultúrnym domom
Rekonštrukcia vnútorných priestor ZŠ a MŠ
Rekonštrukcia tancplace vo vinohradoch
Rekonštrukcia obecného úradu z dôvodu zníženia energetickej náročnosti budovy
Príprava pozemkov v novej IBV na výstavbu RD

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

Vypracoval: Bohumila Klenová

Schválil: Peter Flamík

v Prietržke dňa 04. 04. 2018

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