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1. Základná charakteristika Obce Streženice
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.
1. 1

Geografické údaje

Geografická poloha obce:
Obec Streženice leží na styku Ilavského podolia s Bielymi Karpatmi pri ústí Bielej vody
do Váhu. Poloha obce je 49° 6´ severnej zemepisnej šírky a 18° 8´ východnej zemepisnej
dĺžky. Celé katastrálne územie obce je najvýchodnejším výbežkom podcelku Bielych Karpát
– Vršatských bradiel. Východná časť územia sa rozkladá prevažne na nízkych terasových
naplaveninách Váhu. Väčšia časť územia je odlesnená, súvislejšie lesy sa nachádzajú len
v západnej časti územia, nesúvislé porasty aj v juhovýchodnej časti. Na severe hraničí
katastrálne územie Streženíc s katastrálnym územím Púchova (jeho miestnej časti Púchov –
Hrabovka), v najsevernejšom výbežku, na východnom svahu Dlhej lúky (581m n. m.), sa
stretáva s katastrálnym územím Hornej Breznice, potom sa stretáva s katastrálnym územím
Dolnej Breznice, na juhu hraničí s katastrálnym územím Medného, na východe (v dolnej
časti) spočiatku s katastrálnym územím Dolných Kočkoviec, potom (v hornej časti)
s katastrálnym územím Púchova (jeho miestnej časti Púchov – Horné Kočkovce). Centrum
obce sa nachádza v severovýchodnej časti katastrálneho územia, v severnej časti územia sa
ešte nachádzajú miestne časti Keblie a Slatina, v južnej časti miestna časť Štepnice.
Komunikačnou osou územia je štátna cesta I/507 Púchov – Pruské, prechádzajúca pozdĺž
východnej hranice katastrálneho územia
Celková rozloha obce a nadmorská výška:
Rozloha katastrálneho územia Streženíc je 798 hektárov. Nadmorská výška v strede obce je
260 m. n. m. Najnižšia poloha je 256 m. n. m., je to v mieste, kde staré koryto Váhu opúšťa
katastrálne územie. Najvyššia poloha je 546 m. n. m.- je to zalesnená kopa Keblie,
najvýchodnejší horský výbežok Bielych Karpát, ktorý je zároveň výškovou dominantou
a nachádza sa v západnej časti katastrálneho územia. Z výraznejších vrcholov možno ešte
uviesť Štepnickú skalu (420 m. n. m.), ležiacu v južnej časti katastrálneho územia.

1. 2

Demografické údaje

Počet obyvateľov:
Národnostná štruktúra:

1 028 (k 31.12.2019)
slovenská 99,89 %
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1. 3

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v okrese k 31.12.2019:

3,01 %

Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=855042
miera evidovanej nezamestnanosti v % k 31.12.2018)

1. 4

Symboly obce

Erb obce :
Historická obecná pečať bola východiskovým materiálom pri tvorbe obecného erbu. Erb obce
je v nasledujúcej podobe: v modrom štíte strieborné osemspicové koleso dokola ovenčené
zlatými ratolesťami malých protistojných lístkov.

Obecný erb schválený heraldickou komisiou

Vlajka obce:
Z farieb erbu a erbových figúr bola stanovená aj obecná vlajka a obecná zástava, ktoré
pozostávajú z piatich pozdĺžnych pruhov nasledujúcich farieb: bielej (2/7), modrej (1/7),
bielej (1/7), modrej (1/7) a žltej (2/7) a sú ukončené tromi cípmi.

Obecná vlajka

Obecná zástava
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Pečať obce :
Najstaršia zachovaná obecná pečať nemá datovanie. Použitá bola v roku 1860. Priemer pečate
je 30 mm. V dolnej časti pečatného poľa je malé koleso voza, nad tým je kurzivou v troch
riadkoch legenda: Sigillum Comunitatis Sztrezenicz. Vonkajší okraj pečate tvorí široká
listovka. Odtlačok nedatovaného typária je uložený v Ústrednom archíve geodézie
a kartografie v Bratislave.

Historická obecná pečať Streženíc
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC STREŽENICE
s priemerom 35 mm.

Obecná pečať s kruhopisom

Obecná pečať s nápisom v dolnom
segmente pečate
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1. 5

Logo obce

Logo obce predstavuje Erb obce uvedený v bode 1.4.
1. 6

História obce

Pôvodná usadlosť Bezdedov vznikla v strategickom priestore pri ústi Bielej vody do Váhu,
pri ktorom bolo v ranom stredoveku strážne stanovište, neskôr strážna osada. Podľa neho bola
pomenovaná usadlosť názvom Strežnica s dokladom o tomto pomenovaní v listine z roku
1408 Stresnycza. Sú to naše Streženice. Názov vznikol zo staroslovenského koreňa strěgv slove strěgnoti – striehnuť, zvýšenou pozornosťou sledovať okolie. Toto strážne stanovište
bolo zrejme pri ceste odbočujúcej z Považskej cesty do údolia horského prielomu medzi
Bielymi Karpatmi a Javorníkmi. Aj na moravskej strane sa nachádza názov Střelná
(Strzelne 1575, Strzelna 1671), ktorý takisto naznačuje stredovekú strážnu posádku. Môžeme
teda povedať, že už minimálne v 9. storočí Streženice jestvovali ako strážna osada, ležiaca
pôvodne na okraji Pribinovho kniežatstva, neskôr vo Veľkomoravskej ríši.
1. 7

Pamiatky

V obci nie sú kultúrne pamiatky.
1. 8

Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola v Streženiciach
- Materská škola v Streženiciach
1. 9

Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje:
- opatrovateľská služba poskytovaná obcou
1. 10

Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
- obecný úrad organizovaním rôznych kultúrnych podujatí pri príležitostiach ako sú Privítanie
detí do života, Karneval pre deti, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Streženické hody,
Posedenie dôchodcov, prípadne iné kultúrne podujatia ako vystúpenia hudobných skupín,
speváckych zoskupení a podobne.
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1. 11

Organizačná štruktúra obce

Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:

Ing. Juraj Hrišo
Martin Karas
Ing. Anna Hoštáková

Obecné zastupiteľstvo:

Ján Badžgoň
MUDr. Eva Cígerová
Matej Chromek
Martin Karas
Jozef Kováčik
JUDr. Pavol Pavlík
Bohuslav Svorada

Obecný úrad:

Ing. Juraj Hrišo
Mgr. Andrea Gabrišová – do 30.04.2020
Ing. Jana Margetínová – od 01.04.2020
Ing. Daniela Šprochová

1. 12

Identifikačné údaje obce

Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
E-mail:
Webová stránka:

Obec Streženice
Školská 152, 020 01 Streženice
00692336
Ing. Juraj Hrišo
042/46 75 135
obec.strezenice@stonline.sk
www.obecstrezenice.sk
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2. Informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol
schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 49/2018 zo dňa 13. decembra 2018.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát nasledujúcou úpravou rozpočtu:
- úprava rozpočtu č.1 schválená dňa 24. októbra 2019 uznesením obecného
zastupiteľstva č. 32/2019 - zmena rozpočtu bola na strane príjmov i na strane
výdavkov v sume 39 690,00 EUR.

2. 1

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019 v eurách
Rozpočet

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

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

Rozpočet obce

Rozpočet po
zmenách

Skutočné plnenie
príjmov/čerpanie
výdavkov k
31.12.2019

% plnenia príjmov/ %
čerpania výdavkov

545 324,00

585 014,00

596 745,53

102,01

545 324,00
0,00
0,00

555 014,00
0,00
30 000,00

565 815,53
0,00
30 930,00

103,76
0,00
103,10

x

x

x

x

545 324,00

585 014,00

606 601,70

103,69

494 834,00
25 490,00
25 000,00

525 012,00
35 002,00
25 000,00

553 481,27
48 299,01
4 821,42

105,42
189,48
19,29

x

x
0,00

x
0,00

x
0,00

x
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2. 2

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019
v EUR

Bežné príjmy spolu

565 815,53

z toho: bežné príjmy obce

565 815,53

bežné príjmy RO /obec nemá RO/

---

Bežné výdavky spolu

553 481,27

z toho: bežné výdavky obce

553 481,27

bežné príjmy RO /obec nemá RO/
BEŽNÝ ROZPOČET

--12 334,26

Kapitálové príjmy spolu

0,00

z toho: kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO /obec nemá RO/

---

Kapitálové výdavky spolu

48 299,01

z toho: kapitálové výdavky obce

48 299,01

kapitálové výdavky RO /obec nemá RO/

---

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

-48 299,01

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-35 964,75

Úprava schodku

26 108,58

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-9 856,17

Príjmové finančné operácie

30 930,00

Výdavkové finančné operácie
ROZDIEL FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

4 821,42
26 108,58

PRÍJMY SPOLU

596 745,53

VÝDAVKY SPOLU

606 601,70

Hospodárenie obce

-35 964,75

Úprava schodku /o rozdiel finančných operácií/

26 108,58

Upravené hospodárenie obce

-9 856,17

Schodok rozpočtu v sume -35 964,75 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 sa upravuje o:
a) zostatok finančných operácií v sume 26 108,58 EUR – zostatok finančných operácií
navrhujeme použiť na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu.
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2. 3

Rozpočet na roky 2020 – 2022
Skutočnosť k
31.12.2019

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

Rozpočet na rok
2020

Rozpočet na rok
2021

596 745,53

588 000,00

563 400,00

563 400,00

565 815,53
0,00
30 930,00
x

588 000,00
0,00
0,00
x

563 400,00
0,00
0,00
x

563 400,00
0,00
0,00
x

Rozpočet na rok
2020

Rozpočet na rok
2021

606 601,70

588 000,00

563 400,00

563 400,00

553 481,27
48 299,01
4 821,42
x

566 760,00
0,00
21 240,00
x

541 760,00
0,00
21 640,00
x

541 760,00
0,00
21 640,00
x

Skutočnosť k
31.12.2019

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

Rozpočet na rok
2022

Rozpočet na rok
2022
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3. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
3. 1

Majetok
Názov

MAJETOK SPOLU
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 finančné výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé

Časové rozlíšenie

3. 2

Skutočnosť
k 31.12.2018 v EUR

Skutočnosť
k 31.12.2019 v EUR

1 065 391,53
1 004 305,91

1 004 214,23
972 461,72

15 105,80
880 911,51
108 288,60
58 403,47

21 901,40
842 271,72
108 288,60
28 908,60

968,20
0,00
0,00
6 657,14
50 778,13
0,00
0,00
2 682,15

780,42
0,00
0,00
5 479,27
22 648,91
0,00
0,00
2 843,91

Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky SPOLU
Vlastné imanie
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

Skutočnosť
k 31.12.2018 v EUR

Skutočnosť
k 31.12.2019 v EUR

1 065 391,53
327 492,36

1 004 214,23
293 276,03

0,00
0,00
327 492,36
254 121,74

0,00
0,00
293 276,03
236 759,07

650,00
30 000,00
2 594,84
54 182,64
166 694,26
483 777,43

650,00
71,74
2 291,11
71 873,38
161 872,84
474 179,13
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3. 3

Pohľadávky
Pohľadávky

Pohľadávky celkom
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok k
31.12.2018
7 715,14
2 143,71
5 571,43

Zostatok k
31.12.2019
7 682,08
2 484,96
5 197,12

Celková suma pohľadávok 7 682,08 EUR k 31.12.2019 predstavuje súhrn pohľadávok na:
- dani z nehnuteľnosti v sume 3 198,96 EUR,
- miestnej dani za psa v sume 120,00 EUR,
- poplatku za komunálny odpad v sume 1 063,96 EUR,
- za neuhradené faktúry v sume 1 161,39 EUR (za vývoz kontajnera, za odvoz obalov
z kovov, za odvoz elektroodpadu, za vodné, ...)
- pohľadávky voči zamestnancom v sume 26,22 EUR (za stravné lístky),
- pohľadávky ostatné v sume 2 111,55 EUR (pohľadávky z dobropisov – vyúčtovanie
SPP a SSE za rok 2019)
Zostatok pohľadávok celkom k 31.12.2019 sa oproti zostatku k 31.12.2018 znížil
o 33,06 EUR z dôvodu poklesu pohľadávok za vystavené faktúry, poklesu pohľadávok
na dani za psa a poklesu pohľadávok na poplatkoch za komunálny odpad (zlepšil sa výber
daní za psa i poplatku za komunálny odpad).

3. 4

Záväzky
Záväzky

Záväzky celkom
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok k
31.12.2018
254 121,74
240 902,88
13 218,86

Zostatok k
31.12.2019
236 037,33
199 701,80
36 335,53

Suma záväzkov 236 037,33 EUR k 31.12.2019 sa oproti zostatku k 31.12.2018 znížila
o 18 084,41 EUR. Celková suma záväzkov predstavuje k 31.12.2019 súhrn záväzkov voči:
- dodávateľom v sume 39 667,30 EUR,
- zamestnancom v sume 16 365,05 EUR,
- sociálnej poisťovni v sume 7 169,18 EUR,
- zdravotným poisťovniam v sume 2 880,35 EUR,
- daňovému úradu v sume 1 861,50 EUR,
- bankám v sume 161 872,84 EUR (zostatok istiny z úverov),
- záväzky zo sociálneho fondu v sume 2 291,11 EUR,
- iné záväzky v sume 930,00 EUR,
- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy 3 000,00 EUR.
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4. Hospodársky výsledok za rok 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
NÁKLADY

Skutočnosť k
31.12.2018

Skutočnosť k
31.12.2019

584 618,01

648 949,23

83 077,55

90 222,54

51 - Služby

118 957,07

127 908,61

52 - Osobné náklady

284 479,74

323 974,12

53 - Dane a poplatky

2 073,15

12 799,44

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

1 712,30

491,47

83 612,00

82 859,61

6 282,14

5 435,31

0,00

0,00

4 420,48

5 256,88

3,58

1,25

545 892,25

601 961,60

30 720,49

27 022,78

61 - Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

0,00

0,00

62 - Aktivácia

0,00

0,00

378 389,56

432 641,52

12 908,03

7 120,27

1 584,00

650,00

21,72

2,08

67 - Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

68 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych RO a
PO

0,00

0,00

69 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC

122 268,45

134 524,95

Hospodársky výsledok /+ kladný VH, - záporný VH/

-38 725,76

-46 987,63

50 - spotrebované nákupy

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 odvodu 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 opravných položiek z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 - Finančné výnosy

4.1.

Analýza nákladov v porovnaní s minulým rokom – popis významných
rozdielov

Celková výška nákladov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 648 949,23 EUR, čo
predstavuje nárast nákladov oproti roku 2018, kedy bola celková výška nákladov vykázaná
vo výške 584 618,01 EUR, o sumu 64 331,22 EUR.
Nárast nákladov bol spôsobený zvýšením osobných nákladov na mzdy a odvody do poisťovní
zdravotného a sociálneho zabezpečenia, ďalej zvýšením nákladov na spotrebované nákupy
a služby (zimná údržba, posyp komunikácií), zvýšením nákladov súvisiacich s úhradou
poplatku za uloženie odpadov a zvýšením nákladov na opravy a udržiavanie (oprava
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verejného osvetlenia v obci, oprava osvetlenia v triedach ZŠ a MŠ, asfaltovanie na uliciach
Keblianska, Cintorínska, Družstevná, oprava výtlkov, montáž miestneho rozhlasu, ...)
Najväčší podiel na nákladoch tvorili výdavky:
- na mzdové a na sociálne náklady, ktoré boli k 31.12.2019 vykázané vo výške
323 974,12 EUR, čo oproti roku 2018 predstavuje nárast o 39 494,38 EUR (nárast
o 13,88 % oproti roku 2018,
- na služby, na opravy, udržiavanie a iné služby boli k 31.12.2019 vykázané vo výške
127 908,61 EUR, čo predstavuje nárast oproti roku 2018 o 8 951,54 EUR
(najvýznamnejšia položka bola za opravu miestnych komunikácií vo výške
32 191,58 EUR),
- na spotrebované nákupy (materiálu, energie), ktoré boli k 31.12.2019 vykázané
vo výške 90 222,54 EUR a v porovnaní s rokom 2018 predstavujú nárast
o 7 144,99 EUR (nárast o 8,60 % oproti roku 2018),
- na odpisy a rezervy, ktoré boli k 31.12.2019 vykázané v celkovej výške
82 859,61 EUR, čo je zníženie o 752,39 EUR oproti roku 2018,
- na transfery subjektom mimo verejnej správy vo výške 3 400,00 EUR
(účet 586,dotácia FK Streženice)
- na transfery ostatným subjektom verejnej správy vo výške 1 856,88 EUR (účet 585,
dotácia pre CVČ Včielka)

4.2.

Analýza výnosov v porovnaní s minulým rokov – popis významných
rozdielov

Celková výška výnosov k 31.12.2019 bola vykázaná vo výške 601 961,60 EUR, čo
predstavuje nárast výnosov oproti roku 2018, kedy bola celková výška výnosov vykázaná
vo výške 545 892,25 EUR, o sumu 56 069,35 EUR.
Nárast výnosov bol spôsobený najmä zvýšením príjmov z podielových daní, nárastom príjmov
z poplatkov za komunálny odpad, zvýšením príjmov za správne poplatky, najmä nárast
príjmov z poplatkov za stavebné rozhodnutia.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- z podielových daní vo výške 347 930,84 EUR
- na dani z nehnuteľnosti vo výške 47 296,36 EUR
- z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 25 849,06 EUR
- výnosy z bežných transferov zo ŠR vo výške 85 637,85 EUR (účet 693)
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške
29 787,80 EUR (účet 694)
- výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške 0,00 EUR (účet 691)
- výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa vo výške 0,00 EUR (účet 692)
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5. Ostatné dôležité informácie
5.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie

Suma prijatých
prostriedkov v EUR

Účelové určenie grantov a transferov
Finančné prostriedky pre ZŠ
– prenesené kompetencie (normatívy)
Finančné prostriedky pre MŠ
– prenesené kompetencie

Okresný úrad Trenčín – odbor
školstva

68 611,00

Okresný úrad Trenčín – odbor
školstva

2 091,00

Okresný úrad Trenčín – odbor
školstva

838,00

Finančné prostriedky pre ZŠ
– vzdelávacie poukazy

Okresný úrad Trenčín – odbor
školstva

208,00

Finančné prostriedky pre ZŠ
– príspevok na učebnice

Ministerstvo dopravy a výstavby
SR Bratislava

43,07

Ministerstvo dopravy a výstavby
a SR Bratislava

1 302,08

Okresný úrad Považská Bystrica
Okresný úrad Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Považská Bystrica
Okresný úrad Trenčín
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja
SR,
Bratislava
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny
Považská
Bystrica,
pracovisko Púchov
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny
Považská
Bystrica,
pracovisko Púchov

391,81

93,20

1 193,22
71,74
3 000,00
580,84

Bežný transfer na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy /úsek dopravy/
– miestne a účelové komunikácie
Bežný transfer na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy
/úsek stavebného poriadku/
Bežný transfer na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy
– hlásenie pobytu občanov (REGOB a register
adries)
Bežný transfer na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy
– životné prostredie
Bežný transfer na úhradu výdavkov spojených
s voľbami (Voľby prezidenta SR a Voľby do
EP)
Bežný transfer na odmenu skladníka CO za rok
2019
Bežný transfer na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia DHZO
Bežný transfer na úhradu výdavkov spojených
s mimoriadnou situáciou - povodne

3 129,60

Bežný transfer na úhradu výdavkov spojených
s úpravou územného plánu a s návrhom
čistopisu a doplnkov zmien
Bežný
transfer
na
podporu
výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa pre MŠ

2 589,60

Bežný
transfer
na
podporu
výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ

7 808,00

Ministerstvo financií SR, Bratislava

3 000,00

Ing. Štefan Rosina, Vodárenská
1244/8, Púchov

3 000,00
47,23

Bežný
transfer
na
úhradu
nákladov
spojených s modernizáciou a rekonštrukciou
miestneho rozhlasu
Dohoda č. 02/2019 – poskytnutie príspevku na
opravu miestnej komunikácie v lokalite „ulica
Keblianska“
Bežný transfer – odmena pre MŠ za prax žiaka
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5.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 14/56 a 15/07 o dotáciách,
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných
služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Účelové určenie dotácie

Prijímateľ
Futbalový klub
Streženice
Mesto Púchov / CVČ
Včielka Púchov

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Bežné výdavky na činnosť futbalového klubu

3 400,00

Bežné výdavky na financovanie záujmového
vzdelávania

1 856,88

5.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
• oprava havarijného stavu vykurovacieho systému a kotolne v budove školy,
• rekonštrukcia, oprava miestnych komunikácií
• rekonštrukcia verejného osvetlenia.
5.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia,
za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
5.5. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec vedie súdny spor s bývalou zamestnankyňou a riaditeľkou základnej školy. Okresný súd
v Považskej Bystrici rozhodol v prospech obce, ale zamestnankyňa sa obrátila na Krajský súd
v Trenčíne, ktorý vrátil súdny spor na Okresný súd v Považskej Bystrici. Okresný súd
v Považskej Bystrici rozhodol v prospech bývalej zamestnankyne a riaditeľky základnej
školy, obec podala riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu v zákonom stanovenej
lehote. Súdny spor pokračuje.

Vypracovala:
Ing. Daniela Šprochová

Schválil:
Ing. Juraj Hrišo

V Streženiciach dňa 25.05.2020
Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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