Individuálna výročná správa
Obce Veľké Bierovce
za rok 2015

...............................
Ing. Silvia Masárová
starostka obce
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1. Základná charakteristika Obce Veľké Bierovce
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 Veľké Bierovce sa rozprestiera uprostred údolia na aluviálnej
nive povodia Váhu. Územie obce je rovinaté, mimo zastavané územie prevláda orná pôda,
ktorá sa využíva na poľnohospodárske účely. Pôda je sčasti čiernozem, časť pieskovo – ílovitá,
úrodná. Katastrom obce preteká rieka Váh, jej derivačný kanál, Turňanský a Soblahovský
potok. Pozdľž hrádze Váhu a v území medzi korytom Váhu a derivačným kanálom sa
nachádzajú pasienky a nízka krovinatá zeleň. Intravilán obce je situovaný v centrálnej časti
katastra a na tranzit ho využívajú obyvatelia obce Opatovce. Charakter územia ovplyvňuje
i blízkosť trenčianskeho letiska, ktoré zasahuje do severozápadnej časti katastra.
V juhovýchodnej časti katastra sú sústredené poľnohospodárska výroba a služby. Kataster je
preťatý na severnú a južnú časť cestou I/50.
Z hľadiska administratívneho členenia Slovenskej republiky je obcou okresu Trenčín
Trenčianskeho kraja, ktorý tvorí 9 okresov: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové
Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín.
Susedné mestá a obce : katastrálne územie obce Veľké Bierovce hraničí s katastrálnymi
územiami: Trenčín – Trenčianske Biskupice, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce,
Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice a Opatovce
Celková rozloha obce : 490,86 ha
Nadmorská výška : v strede obce 200 m n.m.
1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 134 obyvateľov/km2, počet – 666 obyvateľov
Národnostná štruktúra : slovenská národnosť
Štruktúra obyvateľstva
vierovyznanie

podľa

náboženského

významu:

prevažne

rímsko-katolícke

Vývoj počtu obyvateľov : k 01.01.2015 – 670 obyvateľov
k 31.12.2015 – 666 obyvateľov,
počet obyvateľov je z dlhodobého hľadiska rastúci
1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
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Nezamestnanosť v okrese :
Vývoj nezamestnanosti :
1.4 Symboly obce
Erb obce : v červenom poli jazdec sv. Juraj v zlatej farbe, na striebornom koni so zlatým
mečom zápasiaci s drakom zlatej farby.
Vlajka obce : pozostáva z piatich pozdľžnych pruhov vo farbách – červená, biela, žltá, biela
červená, ukončených tromi cípmi, t.j. zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.
Pečať obce : je okrúhla s obecným erbom a kruhopisom Obec Veľké Bierovce.
1.5 Logo obce
Obec Veľké Bierovce nemá logo
1.6 História obce
Prvá písomná zmienka o obci sa datuje z roku 1330, v ktorej sa obec spomína ako Bur alebo
Byr (Bierovce). Ďalej sa obec v neskorších písomných prameňoch nazýva ako Byroucs (1493),
Byrovcz Byrowcz a Byer (1493).
Obec oddávna patrila Trenčianskemu hradu. V roku 1550 v nej žilo 12 sedliackych rodín,
z ktorých 4 boli dočasne oslobodené od poddanských povinností a 4 želiarske rodiny. V 17.
storočí tu žilo 13 sedliackych rodín a richtárova rodina. Rodiny sa venovali rastlinnej výrobe,
chovu dobytka, kováčstvu, prievozníctvu, súkenníctvu, mlynárskym a košikárskym prácam, ale
aj rybárstvu vďaka blízkosti Váhu. V roku 1825 bolo v obci už 45 domov a 391 obyvateľov.
Elektrická energia bola v obci zavedená v roku 1932. V roku 1937 bola obec zaplavená vodou
z Turnianskeho potoka, čo sa neskôr viackrát opakovalo.
1.7 Pamiatky
V obci sa nachádza katolícky kostol sv. Vendelína s farou a evanjelická klasicistická murovaná
zvonica zo začiatku 19. storočia, ktorá je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V časti
Bobrovníky stojí malá kaplnka, ktorú na počet vojaka padlého v 2. svetovej vojne postavila
jeho rodina.
1.8 Významné osobnosti obce
1.9 Výchova a vzdelávanie
V obci sa nachádza dvojtriedna materská škola bez právnej subjektivity, ktorú navštevuje
v priemere 35 detí z Veľkých Bieroviec a Opatoviec. MŠ je zapojená do viacerých projektov,
napr.: Dopravná výchova, Adamko – hravo – zdravo, Daj si vodu z vodovodu, Vláčik –
separáčik, Hry s počítačom v materskej škole.
Výchovno – vzdelávaciu činnosť vykonávajú 4 kvalifikované učiteľky predprimárneho
vzdelávania, ktoré spľňajú kvalifikačné predpoklady v súlade s platnými právnymi predpismi.
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Základná škola sa v obci nachádzala do školského roku 2005/2006, išlo o malotriedku – prvý
stupeň. Jej fungovanie však bolo ekonomicky neefektívne a tak bola v roku 2006 vyradená zo
siete škôl. Deti z obce navštevujú ZŠ v Trenčianskych Stankovciach, v Trenčianskej Turnej a aj
v Trenčíne. Kvalita dostupnej vzdelávacej infraštruktúry je dobrá a rovnako sú deťom
ponúkané kvalitné školské vzdelávacie programy.
1.10 Zdravotníctvo
V obci nie je zdravotnícke zariadenie. Obvodné zdravotné stredisko je v Trenčianskych
Stankovciach pre dospelých a v Trenčianskej Turnej pre deti. Rýchla zdravotná a rýchla
lekárska pomoc majú dojazd do obce do 15 minút, najbližšie stredisko záchrannej zložky sídli
v areáli trenčianskej nemocnice.
1.11 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby obec nezabezpečuje ani prostredníctvom opatrovateľskej služby, nakoľko
nebolo podaná žiadna žiadosť o túto službu.
1.12 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje najmä Obecný úrad s obecným
zastupiteľstvom a kultúrnou komisiou. Zo zariadenia občianskej vybavenosti sú občanom
k dispozícii: obecná knižnica a kultúrny dom. Futbalové ihrisko je domovským stánkom
futbalového oddielu TJ Veľké Bierovce – Opatovce. Okrem futbalového oddielu má
telovýchovná jednota aj oddiel šachový a vytvorené podmienky pre stolnotenistov. Okrem
športovcov sú v obci organizovaným spoločenstvom dobrovoľní hasiči, drobnochovatelia
a chovatelia poštových holubov.
1.13 Hospodárstvo
V obci sa okrem predajne potravín COOP Jednota nachádzajú ostatné podnikateľské subjekty:
• Potraviny Šulek – predajňa zmiešaného tovaru
• Autoservis Bozó – oprava automobilov
• Stanislav Minárik - predaj a miešanie farieb na autá, opravy
• Andrea Fabiánová – dámske a pánske kaderníctvo
• ELSPOL – Ján Bujný – elektroinštalačné práce
• Vojtech Ondrášek – pokrývačské práce
• MI-RO, stolárske práce
• Šebáň, s.r.o. – povrchová úprava kovov
• Pavol Fero Life – zatepľovanie a fasády domov
• SAPRESTAV – Sandro Prekop, stavebné práce
• SANOTECHNIK/MAUROD, s.r.o. – kúpeľňové štúdio
• PHASE - predaj sedačiek
• JANEK s.r.o. – veľkochov hydiny, predaj vajec
• DALITRANS, s.r.o. – nákladná doprava
• ERSON RECYCLING, s.r.o. – recyklácia stavebných sutí
• BIOPLYN BIEROVCE s.r.o. - bioplynová stanica
• GORAL, s.r.o. – import, export a distribúcia potravín
• Hostinec Pod gaštanom, Bier Pub a Jumbo Pub
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1.14 Organizačná štruktúra obce
Starostka obce:

Ing. Silvia Masárová

Zástupca starostu obce :

Jozef Kulich

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Ladislav Bulko

Obecné zastupiteľstvo:

Peter Baco
Marek Bulko
Milan Fabian
Jozef Kulich
Bystrík Ondrášek

Komisie: Komisia verejného poriadku a ŽP – Bystrík Ondrášek, Milan Fabian,
Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov – Peter Baco, Marek Bulko,
Komisia likvidačná – Marek Bulko, Peter Baco
Komisia kultúrna – Milan Fabian, Bystrík Ondrášek
Obecný úrad:
Ing. Silvia Masárová - starostka obce
Alena Zhanačová - referentka
Zdenka Kulichová – hospodárka
Oľga Petrová – externá účtovníčka
Obec nemá zriadené rozpočtové ani príspevkové organizácie a nie je zakladateľom žiadnej
neziskovej organizácie ani obchodnej spoločnosti.

2. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.02.2015 uznesením č. 27/2015
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena dňa 18.05.2015 rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2015
- druhá zmena schválená dňa 18.06.2015 uznesením č. 54/2015
- tretia zmena schválená dňa 17.09.2015 uznesením č. 62/2015
- štvrtá zmena dňa 31.12.2015 rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2015
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Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

293 350,00

Rozpočet
po zmenách
345 260,00

254 350,00
0,00
39 000,00

262 660,00
250,00
82 350,00

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

293 350,00

345 260,00

223 210,00
5 650,00
64 490,00
232.350,-

241 710,00
40 510,00
63 040,00
345 260,00

Rozpočet

2. Plnenie príjmov za rok 2015 v eurách
Rozpočet na rok 2015
345.260,-

Skutočnosť k 31.12.2015
325.343,-

% plnenia
94

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
225.350,-

Skutočnosť k 31.12.2015
229.360,-

% plnenia
102

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
33.340,-

Skutočnosť k 31.12.2015
29.127,-

% plnenia
87

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2015
4.000,-

Skutočnosť k 31.12.2015
3.756,-

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ
Suma v EUR
1.
OÚ – odbor ŽP
63,10
2.
OÚ – odbor CDaPK
29,12
3.
OÚ – stavebný poriadok
626,82
4.
Okresný úrad-odbor školstva
2.333,00
5.
ÚPSVaR
91,00
6.
MV SR
640,00
7.
MV SR
222,42
8.
OBEC Opatovce
200,00

% plnenia
94

Účel
Prenesený výkon
Prenesený výkon
Prenesený výkon
MŠ – na zvýšenie platov učiteľov
Aktivačné práce
VOĽBY
REGOB
TJ

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2015
250,-

Skutočnosť k 31.12.2015
114,-

% plnenia
46

V roku 2014 obec nezískala žiadne granty a transfery
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2015
82.350,-

Skutočnosť k 31.12.2015
62.535,-

% plnenia
76

3. Čerpanie výdavkov za rok 2015 v eurách
Rozpočet na rok 2015
246.020,-

Skutočnosť k 31.12.2015
230.570,-

% plnenia
94

Skutočnosť k 31.12.2015
213.574,-

% plnenia
88

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2015
241.710,-

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Verejný poriadok a bezpečnosť
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Školstvo - MŠ
Školstvo - ŠJ
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
105.770,2.100,730,19.320,7.220,16.460,1.000,63.670,23.940,1.500,241.710,-

Skutočnosť
89.070,1.395,29,18.138,6.323,10.277,982,63.193,23.414,753,213.574,-

% plnenia
84
66
0
94
90
62
98
99
98
50

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2015
40.510,-

Skutočnosť k 31.12.2015
5.005,-

% plnenia
0

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2015
63.040,-

Skutočnosť k 31.12.2015
62.983,-

% plnenia
100
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2.3 Plán rozpočtu na roky 2016 - 2018
2.3.1 Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2015
325.343,02

Plán na rok
2016
250.000,-

Plán na rok
2017
250.000,-

Plán na rok
2018
250.000,-

262.693,98
114,3.650,-

250.000,0,0,-

250.000,0,0,-

250.000,0,0,-

Skutočnosť
k 31.12.2015
281.563,05

Plán na rok
2016
250.000,-

Plán na rok
2017
250.000,-

Plán na rok
2018
250.000,-

213.574,87
5.005,01
62.983,17

227.000,18.000,5.000,-

227.000,18.000,5.000,-

227.000,18.000,5.000,-

2.3.2 Výdavky celkom

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/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

Skutočnosť k 31.12.2015

262.693,98
213.574,87
49.119,11
114,00
5.005,01
- 4.891,01
44.228,10
44.228,10
62.535,04
62.983,17
- 448,13
325.343,02
281.563,05
43.779,97
43.779,97
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Varianty riešenia hospodárenia obcí:
1.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume 44.228,10 € (Príjmy BR + KR – Výdavky BR + KR) 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,
znížený o schodok finančných operácií vo výške 448,13 €, navrhujeme použiť na:

-

tvorbu rezervného fondu vo výške 43.779,97 €

4. Bilancia aktív a pasív v eurách
4.1 A K T Í V A
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2014
967.539,70

Skutočnosť
k 31.12.2015
953.582,32

870.660,96

876.905,95

Dlhodobý hmotný majetok

385.824,72

375.791,71

Dlhodobý finančný majetok

484.836,24

501.114,24

Obežný majetok spolu

95.947,91

75.786,34

803,76

401,53

0,-

0,-

Krátkodobé pohľadávky

4.450,10

2.627,29

Finančné účty

90.694,05

72.757,52

930,83

890,03

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Predpoklad
rok 2016

Predpoklad
rok 2017

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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4.2 P A S Í V A
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2014
967.539,70

Skutočnosť
k 31.12.2015
953.582,32

714.633,12

753.388,85

Oceňovacie rozdiely

3.235,31

3.235,31

Fondy

53.191,-

87.500,56

Výsledok hospodárenia

658.206,81

662.652,98

Záväzky

110.687,73

67.882,06

523,08

500,-

0,-

798,33

Dlhodobé záväzky

36.068,62

36.974,13

Krátkodobé záväzky

27.390,86

29.609,60

Bankové úvery a výpomoci

46.705,17

0,-

Časové rozlíšenie

142.218,85

132.311,41

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Predpoklad
rok 2016

Predpoklad
rok 2017

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2014

Stav
k 31.12 2015

4.450,10

500,-

Pohľadávky po lehote splatnosti

2.127,29

5.2 Záväzky
Záväzky

Stav
k 31.12 2014

Stav
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

63.459,48

63.583,73

Záväzky po lehote splatnosti
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6. Hospodársky výsledok v eurách
Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

50 – Spotrebované nákupy

33.616,12

29.205,85

51 – Služby

36.909,46

40.283,84

52 – Osobné náklady

137.974,16

127.613,48

53 – Dane a poplatky

222,96

281,36

5.054,14

3.932,-

16.964,28

16.941,20

2.597,37

1.276,14

57 – Mimoriadne náklady

0,-

0,-

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

0,-

0,-

2,86

0,-

8.726,80

10.239,64

0,-

0,-

0,-

0,-

221.062,39

230.437,75

18.246,87

10.908,72

4.414,73

500,-

14,14

67,77

0,-

0,-

17.982,38

12.974,86

37.105,96

45.585,28

Názov

Predpoklad
rok 2016

Predpoklad
rok 2017

Náklady

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
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 /
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Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 45.585,28 € bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec neprijala žiadne granty a transfery:
7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.

7.3 Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
Obec v roku 2015 nevykonávala žiadne investičné akcie.

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

rekonštrukcia budovy obecného úradu
rekonštrukcia bývalej ZŠ
vybudovanie ihriska
rekonštrukcia DS

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Vypracovala:

Predkladá:

Ing. Silvia Masárová

Ing. Silvia Masárová

Vo Veľkých Bierovciach, dňa 07.06.2016

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