Konsolidovaná výročná správa
obce Lieskovec
za rok 2016

Michal Turay
starosta obce

Poloha obce a geomorfologické členenie
Obec sa nachádza na južnej časti Zvolenskej kotliny na pravom brehu potoka Hučava –
Očovský potok v priemernej nadmorskej výške 305 m. n. m. Nadmorská výška chotára je od
290 až 396 m. n. m.
Podklad chotára tvoria treťohorné usadeniny ako tufity, andezitové tufy, treťohorné
štrky, pieskovce, íly a ďalšie geologické horniny. Na zalesnenej časti nachádzame andezity
a granatické ryolity. Do chotára prechádza tektonická porucha, na ktorej sa nachádzajú
minerálne pramene.
Z geologického hľadiska je zaujímavý Hrádok, kde sa medzi dvoma svetovými vojnami
a aj o niečo neskôr ťažil biotitický granodiorit.
V chotári obce sa vyskytujú minerálne pramene, ktorých teplota sa pohybuje od 11oC
do 15oC. Medzi najvýznamnejšie patrí: Medokýš pri mlyne – železnatá kyselka.
Z rastlinstva si zaslúži pozornosť drieň, likovec jedovatý, medunica medovkolistá,
fialka srstnatá, nástržník biely, hrachor čierny, zanoväť černajúca, ostrica chlpatá, kručinka
farbiarska, lipnica hájna a ďalšie bežné druhy rastlín.
Zo živočíšnych druhov je to jašterica zelená, salamandra škvrnitá, bažant, slepúch
obyčajný, myšiak hôrny, vydra riečna a občas vidieť orla krikľavého.
Významné sú aj chotárne názvy Medzi Hrušky, Na barinu, Na hájik, Na vršok, Za
mostom a Hrádok.
Priemerná ročná teplota v chotári sa pohybuje okolo + 10°C. Priemerný ročný úhrn
zrážok dosahuje 990 až 1 000 mm. Celková rozloha obce je 1389 ha

Najstaršie osídlenie chotára
Archeologický výskum Hrádok
História osídlenia lieskovského Hrádku začína v neskorej dobe kamennej, t. j. v období
okolo r. 2400 pred n. l. Na kopci vtedy vzniká najspodnejšia archeologická vrstva, v ktorej sa
našlo obrovské množstvo kamenných nástrojov a úlomkov keramiky. Zo zhodnotenia týchto
nálezov vysvitá, že tu žili dedičia veľkej pravekej kultúry, známej ako kultúra badenská
v dnešnom Maďarsku, Slovensku, Morave, Dolnom Rakúsku, Poľsku, Čechách a v bývalej
Juhoslávii. Na Slovensku prenikla aj do hôr, jej prítomnosť sa dokázala i v kopcoch nad
Banskou Bystricou. Vo výzdobe lieskovských nálezov – mís, šálok, črpákov, amfor a hrncov –
sa však prejavuje istá osobitosť. Táto keramika sa odlišuje od nálezov z nížinatých oblastí
Slovenska, zato podobné tvary nachádzame v kotlinách stredného Slovenska – snáď ich
môžeme zahrnúť pod spoločný archeologický názov lieskovská archeologická skupina. Do
tohto obdobia na Hrádku taktiež patria odkryté zvyšky obydlí – v hĺbke 140 cm sa našla pec
s vymazanou podlahou a chlebová piecka, dôležitým objavom je aj nález najstaršieho
opevnenia lokality, na päte východného svahu sa odkryla do skaly vytesaná priekopa, ktorá
chránila najzraniteľnejšiu časť osídlenia. V čase pred 4500 rokmi zrejme neďaleko dnešného
Lieskovca rozkvitalo dôležité hospodárske a obchodné opevnené centrum s priľahlou osadou
(rozkladala sa na poli medzi Poľnohospodárskym družstvom a Hrádkom), ktoré ťažilo
z kontroly prístupovej cesty do Zvolenskej kotliny.
Prví obyvatelia neskôr Hrádok z neznámych príčin opustili, podobne ako v ostatných
častiach Zvolenskej kotliny v staršej dobe bronzovej osídlenie na Hrádku nebolo. Ale aj tu sa
výskumom kopca trochu menia naše poznatky – časť keramiky možno prináleží hatvanskej
kultúre a tá do tohto obdobia (asi1600 až 1500 pred n. l. ) patrí. Predbežne je však prítomnosť
ľudu tejto kultúry na Hrádku neistá, potvrdiť ju môže až ďalšie bádanie. No isté je, že
Hrádok v dobe bronzovej osídlený bol, a to v mladšej dobe bronzovej (niekedy okolo r. 1300
až 1200 pred n. l.). Okrem keramiky to potvrdzujú nájdené kovové predmety – bronzová
ihlica a zlomok bronzovej sekery. Prítomnosť ľudí na kopci vysvetľuje dobová situácia –
Zvolen s okolím sa nám javí ako dôležitá križovatka obchodných ciest a miesto dotyku dvoch
veľkých kultúr – lužickej na severe a pilinskej na juhovýchode. Hrádok sa stáva strážnym

bodom, ktorý chráni bohaté hospodárske stredisko rozložené niekde medzi Pustým Hradom
a Borovou Horou. Nanešťastie vrstvu s nálezmi z doby bronzovej zničili neskoršie zásahy
a zvyšky obydlí či opevnenia z tohto obdobia sa nám nezachovali.
V závere doby bronzovej sa stopy osídlenia na Hrádku zase strácajú, objavujú sa až po
niekoľkých storočiach v staršej dobe rímskej (asi 1 až 200 n. l.). Z tohto obdobia už pochádzajú
prvé historické správy, ktoré sa týkajú nášho územia. Vieme, že v hornatých oblastiach sídlil
kmeň Kotínov a že sa do slovenských hôr tlačí aj germánsky kmeň Kvádov. Vieme, že sa
koncom 2. storočia n. l. na území Slovenska odohrali tzv. Markomanské vojny (166 – 180 n.
l.) a že po stredoslovenských kotlinách pochodovali rímske légie. To všetko sa bezprostredne
týka Hrádku – na kopci sa objavuje výrazná vrstva nálezov púchovskej kultúry, ktorá sa
prisudzuje práve Kotínom. A nielen to. Z doby rímskej asi pochádzajú aj podlahy objektov
odkryté hneď pod povrchom a predovšetkým mohutný násyp, navŕšený na východnom okraji
vrcholovej plošiny. Hlina násypu pravdepodobne pochádza z priekopy, ktorá ešte aj dnes
oddeľuje Hrádok od pahorkov na východe. Takéto veľké opevňovacie dielo určite vzniklo
v pohnutých časoch, predpokladáme, že to mohlo byť za Markomanských vojen, kedy sa
miestne obyvateľstvo bránilo náporu Rimanov. Nepriamo to potvrdzuje aj unikátny nález z
r. 1997 – pri výkopových prácach sa v spomenutom násype odkryl celý džbán, ktorý vyrobili
priamo v Rímskej ríši, v provincii Pannonia (súčastné Maďarsko) koncom 2. storočia n. l., dnes
je vystavený na Zvolenskom zámku. V tomto období sídlisko na kopci zaniká a Hrádok pustne.
Dôvody, prečo sa ľudia v Lieskovci usadzovali skoro odjakživa nemusíme hľadať
v minulosti – ešte aj dnes vedie dedinou frekventovaná cesta do Zvolena. Zároveň sa však
v oválnej kotlinke, koldokola chránenej nevysokými vŕškami a bohatej na vodu, darí
poľnohospodárstvu. Podobné príčiny – obchodná cesta z východu a úrodný kraj – sem zrejme
priťahovali ľudí už v praveku. Ibaže na rozdiel od súčasnosti, keď sa osídlenie rozkladá na
západnom okraji kotlinky, nachádzame stopy našich predkov inde. Najvýznamnejšie praveké
nálezisko totiž čnie pri severnom vstupe do údolia. Je to kopec Hrádok. Tento ostroh, dobre
chránený príkrymi svahmi, ktoré ho pretvárajú na prirodzený hrad, dominuje širokému okoliu,
veď z temena vidieť do doliny Hučavy, Zolnej a na druhú stranu až k Môťovej a na Pustý
Hrad. Navyše zahradzuje prístup popri tokoch Hučavy a Zolnej, kadiaľ mohli v praveku
viesť obchodné trasy do Nízkych Tatier a Gemera. Prvý raz sa spomína r. 1263, názov v
tvare Haraduk (teda Hrádok) uvádza zvolenská mestská listina, no vtedy už bol takmer
tisícročie opustený.
( Poznámka: Podľa PhDr. Pavol Kuka, CSc. ( 2007 ) prvé nálezy pochádzajú z obdobia 600 000 – 110 000 rokov p.n.l. )

Dejiny obce od prvej písomnej zmienky
Táto stať bude venovaná prvej písomnej zmienke o Lieskovci až do konca prvej
svetovej vojny.
Zvolen so svojím okolím mal významnú vojenskú a obrannú úlohu najmä v 10. a 12. storočí.
Hlavne to bolo počas trvania Veľkomoravskej ríše, ale aj v ďalšom období, najmä počas
náporu Maďarov. Na túto skutočnosť poukazujú mnohé chotárne názvy a v Lieskovci je to
Hrádok. Obyvatelia využívajú predchádzajúce osídlenie, na ktorom si stavajú svoje obydlie.
Mnoho osád, alebo len niekoľko domov nadobúda charakter obce. Toto je typické pre 13.
storočie, kedy sa začína vo Zvolenskej kotline čulá kolonizačná práca. Ale nielen Zvolenská
kotlina, celé Podpoľanie ožíva kolonizačným ruchom. V tomto čase sa pri ohraničovaní
chotárov dbalo na viditeľnejšie znaky, či už to boli vyvýšeniny, zďaleka viditeľné kopce, ale
hlavne rieky a potoky. Pri vymeriavaní pozemkov pre jednotlivé osady, je rok výmery
prvým písomným prameňom obce. Je to aj v prípade Lieskovca, keď v roku 1263 vymerali
jeho chotár, ktorý ohraničovali z jednej strany Slatinský a z druhej Očovský potok. I keď je to
len prvý písomný záznam, natíska sa skutočnosť, že obec už bola dávno predtým, hoci
pozostávala len z niekoľkých domov, prípadne menšia osada. Od uvedeného roka osada, alebo
samota nadobúda charakter obce a ako taká figuruje v majetku zemana a v našom prípade
v majetku Zvolena. I keď niet písomných prameňov o povinnostiach obyvateľov Lieskovca,
predsa na základe podobnej situácie z iných obcí Lieskovania mali povinnosť vykonávať

poľnohospodárske práce. Ďalší písomný údaj pochádza z roku 1356 kedy sa uvádza obec pod
názvom LESKOWCH.
V ďalších rokoch archívneho materiálu pribúda a tak v roku 1400 sa uvádza, že Zvolen
mal v Lieskovci osem poddanských hospodárstiev. A tu je obec uvedená pod názvom
LESKOWECS. Spomenuté usadlosti museli Zvolenu odvádzať rôzne poplatky, ale mali aj
pracovné povinnosti.
Lieskovania okrem poľnohospodárskej práce museli pracovať na rôznych podujatiach Zvolena.
Ďalej to boli rôzne poplatky.
V uvedenom roku 1400 mestská kniha Zvolena udáva, že Lieskovec platil 7 florénov. Bol to
ročný poplatok, ktorý sa neskoršie zmenil na 1 florén.
Okrem Zvolena boli aj zemanmi, ktorí mali v Lieskovci hospodárstva, na ktorých museli
obyvatelia pracovať. V roku 1437 mal tu dve sedenia Demeter zo Seliec, ale tieto v uvedenom
roku predal Zvolenu za 20 zlatých.
Okrem Zvolena Lieskovania mali povinnosti aj voči županovi, ktorý od nich vyberal rôzne
poplatky. Tieto museli byť značne vysoké, lebo v roku 1465 sa Zvolen obracia na panovníka
Mateja Korvína so sťažnosťou, že župan žiada ich poddaných v Lieskovci platiť rôzne
poplatky. Ešte v tom istom roku panovník zakazuje vyberať rôzne dane a mýta od obyvateľov
Lieskovca. Ďalej prikazuje, že župan ich nesmie nútiť na žiadne práce. Svoje rozhodnutie to
zdôvodňuje tým, že nakoľko Lieskovec je poddanskou obcou Zvolena, tak aj na neho sa
vzťahujú tie isté výsady, ktoré majú obyvatelia mesta.
Kráľovské rozhodnutie malo pre Lieskovec veľký význam. Rozhodnutie im uľahčilo
pracovné povinnosti a odbremenilo od platenia rôznych dávok.
Spracované podľa:
1./ PhDr. Pavol Kuka, Csc., Mgr. Róbert Malček , ( 2003 ) Lieskovec 1263 – 2003 Obecný úrad Lieskovec 28 s.
2./ PhDr. Pavol Kuka , CSc., Lieskovec, stručný prehľad minulosti, Lieskovec 20 s.

Základná charakteristika obce Lieskovec
Obec Lieskovec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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 potreby jej obyvateľov.

Identifikačné údaje :
Názov: Obec Lieskovec
Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Lieskovec, Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec
IČO: 00647861
DIČ: 2021346228
Právna forma : právnická osoba - obec OKEČ: 75110
SKNACE: 84110 – všeobecná verejná správa
Okres: Zvolen
Kraj: Banskobystrický
Telefonické spojenie : 045/5370257, 0911555495
Fax: 045/5370257
Mail: podatelna@lieskovec.sk
starosta@obeclieskovec.sk
Stránka: www.lieskovec.sk
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.

Demografické údaje:
Počet obyvateľov: 1404 obyvateľov k 31.12.2016
Národnostná štruktúra – podľa posledného sčítania z roku 2001 /na počet obyvateľov 1381 /
( Sčítanie z roku 2011 – Štatistický úrad SR nezaslal žiadne oficiálne výsledky )
- slovenská 1325
- maďarská
3
- rómska
32
- česká
9
- iná
1
- nezistená 11

Služby v obci poskytujú:
Predajňa COOP Jednota ul. Stredisková
Krčma ul.- Hájik p. Ing. Halaj
Pohostinstvo p. Schonwiesner
Gazdovský dvor p. Schonwiesnerová
Reštaurácia ČS Slovnaft
Reštaurácia – Group Restaurant
Holičstvo a kaderníctvo p. Šmálová
Holičstvo a kaderníctvo p. Kovačičová
Penzión Kamzík
Autodielňa Zachar
Stolárstvo Ján Kmeť
Stolárstvo Roled s.r.o.
Pošta

Priemysel v obci:
V obci Lieskovec a v priemyselnej zóne na Lieskovskej cesta sa nachádzajú firmy , ktoré
obci platia daň z nehnuteľnosti , daň za psa a poplatky za odvoz komunálneho a drobného
stavebného odpadu .
VAHOKAD, s .r. o.
Hasiči SR
ACTAFIMA SME, s.r.o
Štefan Mesároš - Vezopax
AKTAFIMA, s.r.o.
KOMERX palivá v. o. s.
ČS Slovnaft. s. r. o.
HEX-STAV, s. r. o.
COREKTA plus, s.r.o.
NATALI Export – Import
Stredosl.energ. distrib., a. s.
PUR – STAV KB, s. r. o.
Lesostav stred s. r. o.
AGHRA spol. s .r. o.
N. ADOVA, spol. s. r. o.
TECHNOSTAV a.s.
REMOS Zvolen, s. r. o.
RENOVIA, s. r. o.
STAMP, spol. s. r. o.
INFORAMA a. s.
TOMINA Style, s. r. o.
I S import-export, spol. s. r. o.
Dávid Tužinský DT – tenis progres
CHRIEN, spol. s .r. o.
Ing. Jana Tužinská Šport centrum
GLOBUS, spol. s. r. o.
ROLED s. r. o
Ing. Miroslav Piliar
eM Trade, a. s. Ladomerská Vieska
LACKO s. r. o.
Roman Linet- AUTOSERVIS, s.r.o.
BETAMONT, s. r. o
Ing.Anton Tomík
TERRASTROJ spol. s. r. o.
Stolárstvo – Leo Turkota
Tech.univ., Vysok. lesný podnik
LG Team s.r.o
ŠPED – ELIT , s. r. o.
Slov.pošta,a.s. - dopravný závod
ELCOP, s. r. o.
Slov.pošta-pošta
DEMA, s. r. o.

GERBRÚDER WEISS, s .r. o
Ján Ďučík Technolex
Márius Pedersen, a. s.
ISOLAR, s. r. o.
Krupinský dvor , s.r.o.
A-Z. Autoservis, s. r. o.
STK Zvolen, s. r. o.
Enviro, a. s.
ZOS LOKO, s. r. o.
VIAZNAK, s. r .o.
PROMA SR, s. r. o.
Cheznous, s.r.o.
SCANDY, s. r. o.
Bansk.region.spr.ciest, a. s.
DODOSTAV, s.r.o

Dobko, s. r. o.
Metalimpex Slovakia, s.r.o.
Uniters Slovakia s.r.o.
Hydina Slovensko, s. r. o.
Tenex Servis, s. r. o.
MRA BETON PLUS, s. r. o.
Rímskokatolícka cirk. farn. Zvolen
Miroslav Mikuš ALMIK
GLS - GENERAL LOGISTICS SYST. s.r.o.
TOP LAK s.r.o
Valtec spol. s.r.o.
KG-SYSTEM s.r.o.
NTec s.r.o.

Poľnohospodársku výrobu v obci zastupujú :
Poľnohospodárske družstvo Lieskovec
Insemas, Lieskovská cesta, Lieskovec
Isokman, Bakova Jama, Lieskovec

Šport:
1/ Lieskovský tenisový klub - manželia David a Jana Tužinský
Každoročne organizujú rôzne tenisové turnaje či už pre deti alebo dospelých ako aj
rôzne firemné športové akcie.
Obci Lieskovec pomáhajú s organizovaním MDD.

2/ Obecný športový klub Lieskovec
V obci je vytvorený Obecný športový klub, ktorý sa skladá z troch oddielov . Obec
Lieskovec poskytla v roku 2016 dotáciu na činnosť týchto oddielov :

1/ Futbalový oddiel dotácia vo výške
navýšenie vo výške

8.500.- €
4.000.- € / z dôvodu udržateľnosti
futbalu v obci /
1.000.- € / rezerva na zakúpenie
pre hráčov /

V Lieskovci 29.11.2016
Vypracoval : Milan Mažgút , člen výboru OŠK

2/ Turistický oddiel dotácia vo výške 3.000.- €
Správa o činnosti za rok 2016 – turistický klub MEDÁRI Lieskovec

3/ T- ballový oddiel dotácia vo výške 1.100.- €
Správa o činnosti za rok 2016 – T – ballový oddiel Lieskovec

V Lieskovci, 22.12.2016
Vedúca krúžku: Mgr. M. Mareková

Mgr. Marianna Mareková
Vedúca T-ballového oddielu

V Lieskovci 22.12.2016

Mgr. Katarína Valocková
riaditeľka ZŠ Lieskovec

4/ Jednota dôchodcov na Slovensku organizácia Lieskovec
Obec Lieskovec poskytla v roku 2016 dotáciu JDS v Lieskovci vo výške 600.- €
Správa o činnosti za rok 2015 – JDS Lieskovec

Kultúra :
Obec Lieskovec v spolupráci s kultúrnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve
organizovali v obci nasledovné kultúrne podujatia :
V mesiaci Marec : Tradície veľkej noci – zdobenie veľkonočných vajíčok a pletenie –
korbáčov – v spolupráci s Podpolianskym osvetové stredisko Zvolen, na záver divadelné
predstavenie pre deti.

Medzinárodný deň žien – v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska v Lieskovci.
V mesiaci Apríl : divadelné predstavenie „ KUBO „ Ochotnícke divadlo Stožkár.
V mesiaci Máj : stavanie Mája –vystúpenie ĽS Bukovinka z Braväcova + podávanie
gulášu a vo večerných hodinách Majáles – hral Paci – Pacifik.

Poznaj svoj kraj turistická akcia – organizátor Turistický oddiel Medári .

V mesiaci Jún : oslavy MDD v spolupráci s Materskou a Základnou školou v Lieskovci.

Otvorenie FITPARKU v Športovom areály – zakúpenie Fit strojov z dotácie SPP
a rozpočtu obce.

„ Tradičná chuť Podpoľania „ – súťaž vo varení tradičných jedál z Podpoľania
v spolupráci Obec Lieskovec, BBSK, OZ Podpoľanie, OZ Naša Lieska, OZ Tradičná
chuť Regiónov Slovenska, RPPK Zvolen.

V mesiaci Júl : Šport Music Fest 2016 organizátor Športcentrum Ing. J. Tužinská.

V mesiaci August : Futbalový Turnaj o pohár starostu
Oslavy SNP – podávanie gulášu a ukážka bojov 2. svetovej vojny .

V mesiaci Október : divadelné predstavenie “ Strašidlo „ DOS Podzámčok .

V mesiaci November : vystúpenie FS Poľana zo Zvolena .
Hallowenska detská párty – promenáda v maskách.
Uvítanie detičiek narodených v roku 2016.

V mesiaci december : súťaž v zabíjačkových špecialitách / varenie fazuľovice, studena
a robenie klobás po súťaži Mikuláš pre deti a rozsvietenie stromčeka pred Kultúrnym
domom.

Štefánsky stolnotenisový turnaj – organizátor Turistický oddiel Medári

Symboly obce :
Vlajka, erb, pečať

Orgány obce :
1.Obecné zastupiteľstvo
2.Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Lieskovec je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov zvolených
v priamych voľbách , ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014 na obdobie 4 rokov
1/ Ing. Janka Tužinská - zástupkyňa starostu
2/ Mgr. Miroslav Machay
3/ Ing. Renata Cibuľová
4/ Vladimír Lietava
5/ Mgr. Veronika Páleníková
6/ Mária Beličková
7/ Milan Terem
8/ Miroslav Uhliar
9/ Mgr. Ján Jankovský

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Lieskovci schválené uznesením č.
76/2015 zo dňa 11.12.2015
1/ Komisia finančná a majetku obce - predsedníčka Ing. Renáta Cibuľová
2/ Komisia kultúry a športu - predsedníčka Ing. Jana Tužinská
3/ Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku - predseda Miroslav Uhliar

Za starostu obce Lieskovec bol zvolený :
vo voľbách konaných dňa 15. novembra 2014 Michal Turay
Obecné zastupiteľstvo v Lieskovci rozhodovalo na svojich zasadnutiach v roku 2016
o základných otázkach života obce.
Zasadnutia sa konali v dňoch :
16.03.2016, 30.06.2016, 23.08.2016, 20.10.2016, 13.12.2016.

Hlavný kontrolór :
Ing. Božena Pohlová , zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom uznesením
č. 08/2011 zo dňa 24.01.2011 na obdobie 6. rokov do 31.01.2017 . V roku 2016 hlavná
kontrolórka pracovala v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom na
zasadnutí dňa :
I. polrok uznesenie č. 74/2015
zo dňa 11.12.2015
II. polrok uznesenie č. 18/2016
zo dňa 30.06.2016

Schválené právne normy obce Lieskovec:
Štatút obce Lieskovec r. 1997
Smernica obce o vykonávaní finančnej kontroly v pôsobnosti obce Lieskovec r. 2003,2011,
2016
Požiarny poriadok r.2003
Zásady na obeh účtovných dokladov r.2003
Smernica pre podprahovú metódu verejného obstarávania s nižšou cenou r. 2003
Rokovací poriadok komisie OZ na ochranu verejného záujmu r. 2005
Rokovací poriadok OZ r. 2010
Povodňový plán záchranných práce obce Lieskovec
Pracovný poriadok obce Lieskovec – r. 2007, 2015
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Lieskovec r.2008
Zásady hospodárenia s majetkom obce - r. 2008
Vnútorná smernica pre vykonanie inventarizácie majetku obce Lieskovec – r. 2008
Organizačný poriadok Obecného úradu v Lieskovci - r. 2008
Smernica pre používanie služobného motorového vozidla obce Lieskovec – r. 2008,2011
Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Obec Lieskovec pri verejnom obstaraní
r. 2008,2011, 3/2016,
Smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely
r. 2008
Interná smernica obce Lieskovec o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/200 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov - r. 2008,2012
Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov – r. 2008,2011
Plán obce Lieskovec na zavedenie eura r. 2008
Plán pracovných postupov pre zavedenie eura pre obec Lieskovec a jeho organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti r. 2008
Smernica o vybavovaní sťažností r.2010
Zásady odmeňovania poslancov OZ r. 2010, 2015
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti r. 2015
Smernica Verejné obstarávanie - Upravujúca postup verejného obstarávateľa obce Lieskovec
pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov r. 10/2016

Obecný úrad :
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne práce. Prácu obecného úradu riadi a organizuje starosta obce .

Zamestnanci obecného úradu:
1/ Božena Černá - samostatný odborný referent - ekonómka, personálna a mzdová agenda
2/ Janka Gogolová – samostatný odborný referent - evid. obyvateľstva, správa daní , dotácie
a europrojekty
3/ Viera Nosálová – správca cintorína a DS , samostatný odborný referent- odpadové
hospodárstvo
4/ Anna Lihocká - samostatný odborný referent – správa MOS , sociálnych vecí, správa
poplatku za odpadové vody a administratíva
5/ Daniel Gašpar – správca obce
6/ Ján Žiak - správca ČOV
7/ Jaroslav Miklian - správca športového areálu

Zamestnanci v rámci Národného projektu „ Šanca na zamestnanie „ cez Úrad práce ,
sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pracovný pomer na dobu určitú od 1.12.2015 do 31.08.2016
Naďa Berkyová
Ida Gašparová
Ivan Púpala

Spoločné úradovne pre viaceré obce :
Spoločný obecný úrad ( SOU ) bol zriadený na základe zmluvy zo dňa 27.01.2003
s účinnosťou od 01.01.2003 na dobu neurčitú. Účastníkmi SOU je 24 obcí.
Spoločný obecný úrad je zriadený na zabezpečovanie úloh:
Odbor stavebnej správy
Na úseku ochrany vôd a hospodárení s nimi
Na úseku pozemných komunikácií
Na úseku ochrany drevín
Na prenesený výkon štátnej správy na obce
Odbor školstva
Odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny
Sídlo:
Mesto Zvolen
Nám. Slobody 22
960 01 Zvolen

Financovanie OBEC
Poznámka:
Do príjmu v rozpočte obce je zahrnutá dotácia z Okresného úradu odbor školstva pre
Základnú školu ( položka 312012) na prenesený výkon , z podielových daní ( položka
111003) financuje obec Materskú školu + Školskú jedáleň a Školský klub pri Základnej škole.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov , zo štátnych dotácií ako aj
z ďalších zdrojov.
Rozpočet obce na r. 2016 schválilo OZ v Lieskovci uznesením č. 70/2015
zo dňa 11.12.2015.
Prvá úprava rozpočtu : uznesenie č.7/2016 zo dňa 16.03.2016
Druhá úprava rozpočtu : uznesenie č.30/2016 zo dňa 23.08.2016
Tretia úprava rozpočtu : uznesenie č. 37/2016 zo dňa 20.10.2016
Štvrtá úprava rozpočtu: uznesenie č. 45/2016 zo dňa 13.12.2016

Plnenie rozpočtu za rok 2016 – za Obec Lieskovec

Príjmy podľa položiek v € OBEC
Ekon.kl.

Názov

Schválený

Čerpanie

Pln
%

358 400.00 381 566.29

106

Upravený

Príjmy
1-bežný rozpočet
111003

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej sam.

336 000.00

121001

Z pozemkov

121002

Zo stavieb

121003

Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

2 200.00

2 200.00

1 243.96

57

133001

Za psa

3 600.00

3 600.00

3 059.09

85

133003

Za nevýherné hracie prístroje

300

300

0

0

133004

Za predajné automaty

450

450

16.59

4

133006

Za ubytovanie

600

600

340.89

57

133012

Za užívanie verejného priestranstva

300

500

366

73

133013

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

50 000.00

53 000.00

51 432.79

97

134001

Z úhrad za dobývací priestor

600

600

531.1

89

212002

Z prenajatých pozemkov

350

350

221.16

63

212003

Z prenajatých budov, priestorov a objektov

1 500.00

3 500.00

2 177.50

62

221004

Ostatné poplatky

8 000.00

10 500.00

8 932.88

85

221005

Licencie

222001

Za porušenie finančnej disciplíny

222003

Za porušenie predpisov

223001

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

223004

Za prebytočný hnuteľný majetok

229001

Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

229002

18 000.00
133 000.00

20 000.00

19 533.30

98

138 500.00 138 837.99

100

0

50

13.5

27

2 200.00

2 200.00

6.6

0

100

100

81.89

82

3 500.00

3 500.00

3 058.70

87

100

100

0

0

25 000.00

25 000.00

20 898.41

84

Za odber podzemnej vody

2 000.00

2 000.00

523.65

26

229005

Za znečisťovanie ovzdušia

650

650

199.43

31

243

Z účtov finančného hospodárenia

291007

Od nefinančnej právnickej osoby

292012

Z dobropisov

292017

Z vratiek

312001

Zo ŠR okrem transf. na úhradu nákl. prenes. výk. štát. správy

312002

Zo štátneho účelového fondu

312008

Z rozpočtu vyššieho územného celku

312012

Zo ŠR na úhradu nákl. prenes. výkonu štát. správy

130 000.00

151 116.00 169 664.00

112

1-bežný rozpočet

736 300.00

800 866.00 830 612.69

104

450

450

98.36

22

1 000.00

5 000.00

5 000.00

100

500

1 100.00

1 094.35

99

0

0

80.33

15 900.00

15 900.00

17 404.93

109

0

1 200.00

1 729.00

144

0

0

2 500.00

2-kapitálový rozpočet
231

Príjem z predaja kapitálových aktív

75 000.00

75 000.00

0

0

233001

Z predaja pozemkov

200

200

230

115

75 200.00

75 200.00

230

0

Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu VÚC

5 000.00

5 000.00

48 002.78

960

3-finančné operácie

5 000.00

5 000.00

48 002.78

960

881 066.00 878 845.47

100

2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie
454001

Spolu:

816 500.00

Bežné príjmy:
Dotácie - transfery:
Školstvo – financovanie ZŠ, prenesené kompetencie pre obec,
ÚPSVaR hmotná núdza ( strava - ŠJ + škol. potreby – MŠ a ZŠ )
Z BBSK – akcia Tradičná chuť Podpoľania
Recyklačný fond

187.068,93 €
2.500.- €
1.729.- €

Daňové príjmy :
Výnos z podielových daní
/ financovanie obce, MŠ, ŠKD pri ZŠ /
Daň z nehnuteľnosti
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za komun. odpady
Daň za dobývací priestor
Daň za prajné automaty

381.566,29 €
159.615,25 €
3.059,09 €
340,89 €
366,00 €
51.432,79 €
531,10 €
26,59 €

Nedaňové príjmy:
Prenájom budov a pozemkov
Správne poplatky
( výherné hracie prístroje, overenie, stavebné popl. )
Licencie
Za porušenie finančnej disciplíny
Za porušenie predpisov - pokuty
Za tovary a služby
Stočné od PO , FO
Odber pozemnej vody
Znečisťovanie ovzdušia
Z vkladov
Od nefinančnej PO
Z dobropisov
Z vratiek – zdravotné poistenie

2.398,66 €
8.932,88 €
13,50 €
6,60 €
81,89 €
3.058,70 €
20.898,41 €
523,65 €
199,43 €
98,36 €
5.000,00 €
1.094,35 €
80,33 €

Kapitálové príjmy :
Predaj pozemku

230,00 €

Finančné operácie :
Prevod rezervného fondu

48.002,78 €

Výdavky – rekapitulácia v €

Funč.kl.

Názov

Schválený

Upravený

Čerpanie Pln %

184 530.00

191 050.00

190 431.93

Výdaj
1-bežný rozpočet
01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány

04.5.1

Cestná doprava

82 459.00

106 459.00

101 745.63

96

05.1.0

Nakladanie s odpadmi

50 000.00

53 000.00

58 487.31

110

05.2.0

Nakladanie s odpadovými vodami

21 370.00

31 790.00

31 080.51

98

05.4.0

Ochrana prírody a krajiny

3 500.00

3 500.00

2 994.35

86

06.4.0

Verejné osvetlenie

13 590.00

13 240.00

10 234.07

77

08.1.0

Rekreačné a športové služby

25 170.00

35 870.00

33 238.08

93

08.2.0

Kultúrne služby

21 030.00

21 530.00

22 068.19

102

08.4.0

Náboženské a iné spoločenské služby

8 050.00

10 410.00

8 907.20

86

09.1.1

Predprimárne vzdelávanie

300

0

104.09

09.1.2

Primárne vzdelávanie

300

0

0

09.6.0.1

Vedľajšie služby poskytované v rámci predpr. vzd.

3 000.00

3 000.00

2 841.92

95

10.2.0

Staroba

1 700.00

1 700.00

2 078.61

122

10.5.0

Nezamestnanosť
1-bežný rozpočet

100

726

726

102.78

14

415 725.00

472 275.00

464 314.67

98

89 700.00

67 687.00

52 289.00

77

2-kapitálový rozpočet
01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány

04.5.1

Cestná doprava

05.2.0

Nakladanie s odpadovými vodami

08.1.0

Rekreačné a športové služby

0

3 500.00

2 441.60

70

6 050.00

6 050.00

5 983.92

99

0

8 520.00

8 514.61

100

95 750.00

85 757.00

69 229.13

81

Výkonné a zákonodarné orgány

2 500.00

2 500.00

2 087.89

84

3-finančné operácie

2 500.00

2 500.00

2 087.89

84

513 975.00

560 532.00

535 631.69

96

2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie
01.1.1

Spolu:

Zoznam poskytnutých dotácií
V roku 2016 v zmysle VZN č. 1/12 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, boli poskytnuté
dotácie z rozpočtu obce nasledovným subjektom :
Obecný športový klub : Futbalový oddiel 13.500,00 € vyčerpané 13.412,72 €
Turistický oddiel
3.300.- € vyčerpané 3.000,00 €
T- ballový oddiel
1.100.- € vyčerpané 1.095,53 €
ZO Jednota dôchodcov Slovenska : 600.- €
Dotácie pre Centrá voľného času:
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen :
od 01.01.2016 do 30.06.2016
120,00 €
od 01.09.2016 do 31.12.2016
450,00 €
Intexcom s.r.o. Zvolen
Od 01.01.2016 do 31.12.2016

330,00 €

Finančný majetok k 31.12.2016
VÚB - č.ú. 16427-412
VÚB - č.ú. 1804379057
VÚB - č.ú. 1632467359
Dexia - č.ú. 1212759005
Dexia - č.ú. 1212754001
Dexia - č.ú. 1212755004
VÚB - č.ú. 1132763258 Rezervný fond
VÚB - č.ú. 1161198059 Fond bývania
VÚB - č.ú 11690016427412 Sociálny fond
VÚB - č.ú 1797437457
Pokladňa:
Peniaze na ceste č. účtu 261
Zostatok na účte 213 – stravné lístky

14.589,14 €
35,12 €
67,31 €
81,08 €
30.451,65 €
83,95 €
52.644,89 €
5.794,03 €
60,59 €
100,91 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Zostatok na účte 381 – náklady budúcich období
910,95 €
Faktúry: 6053,6054,6062,6209,6219,6368,6402,6419,
Zostatok na účte 383 – výdavky budúcich období
5.725,10 €
Faktúry:60196018,6022,6015,6014,6011,6010,6009,6008,
6006,6005,6001,6023,6025
Zostatok na účte 384 - výnosy budúcich období
1.142,62 €
Zostatok na účte 355 – transfer rozpočtu obce a RO
1.294,78 €
Zostatok na účte 311 – Odberatelia
3.003,65 €
Zostatok na účte 472
60,59 €
Zostatok na účte 321 – dodávatelia
33.437,74 €
Zostatok na účte 479 úver auto
5.788,11 €

OBEC
Plnenie rozpočtu – výkaz Fin 1-12 / bežný + kapitálový + finančné operácie /
Príjem
Výdaj
Prebytok

878.845,47 €
535.631,69 €
343.213,78 €

z toho nerozpočtované príjmy : 15.373,37 € =
z toho nerozpočtované výdaje : 15.284,44 € =
z toho nerozpočtované
88,93 € =

863.472,10 €
520.347,25 €
343.124,85 €

Bilancia aktív a pasív obce Lieskovec k 31.12.2016.
Podľa priloženej Súvahy k 31.12.2016 - SFOV 1 – 01 v EUR.
P.č.

Názov

účet

konečný stav

k 31.12.2016

AKTÍVA:
Majetok s odpisom:
Obstar. ceny :

Zost. ceny:

1.

Pozemky

031

40.552,83

40.552,83

2.

Budovy a stavby

021

2.198.347,05

610.998,05

3.

Stroje, prístroje

022

113.421,61

20.135,45

4.

Dopravné prostriedky

023

25.191,64

11.330,00

5.

Drobný dl. majetok

028

18.349,75

0,00

6.

Obstaranie majetku
/ nezaradený majetok/

042

122.752,25

122.752,25

7. Drobný dlh. nehm. majetok

018

898,79

0,00

8. Cenné papiere
Stredosl. vod. spoločnosť

063

265.438,00

265.438,00

9. Zúčtovanie transferov RO

355

1.294,78

1.294,78

10. Pohľadávky daňové
Oprávky zákonné
Pohľadávky nedaňové
Odberatelia
/ faktúry stočné a Enviro /

319
391
318
311

38.402,62
- 18.546,76
4.315,49
3.003,65

19.855,86

8. Finančný majetok
Bežné účty /VÚB, Dexia/,
Fond bývania
Soc. fond
Rezervný fond
Pokladňa k 31.12.2015
Peniaze na ceste
Ceniny
Náklady budúcich období

Aktíva spolu:

221
221
221
221
211
261
213
381

45.409,16
5.794,03
60,59
52.644,89
0,00
0,00
0,00
910,95

1.204.495,98 €

4.315,49
3.003,65

PASÍVA:
1.Zostatky na účtoch :
Poistné zamestnávateľ
Daň z príjmu – záv. činnosť
Zamestnanci
Odbory
Rezervy
Dodávatelia
Záväzky
2. Úver
Dodávateľský úver – auto

336
342
331
379
323
321
472
461
479

4.162,21
930,15
6.388,46
28,91
1.292,00
33.437,74
60,59
0,00
5.788,11

3. Nevysporiadaný výsledok hosp.

428

1.242.140,48

4. výd. bud. období
/ faktúry týkajúce sa r.2016 /

383

5.725,10

5. Výnosy bud. období
/ znižovanie o odpisy št. majet. /

384

1.142,62

6. Výsledok hospodárenia

431

- 96.600,39

Pasíva spolu:

1.204.495,98 €

Výsledok hospodárenia:
Výkaz ziskov a strát – výkaz SFOV 1-02

Obec
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia

676.282,96 €
772.883,35 €
- 96.600,39 €

Strata

Účtovný výsledok hospodárenia – strata vo výške - 96.600,39 €

Rozpočtové organizácie obce :
Základná škola 1. – 4. ročník Stredisková 5 , 962 21 Lieskovec - právna
subjektivita
Mgr. Valocková Katarína - riaditeľka základnej školy
Zamestnanci :
Mgr. Slávka Zastková – učiteľka
Mgr. Mariana Mareková - učiteľka
Mgr. Lenka Hudecová - učiteľka
Mgr. Adriana Butkovská – učiteľka
Mgr. Eva Giertlová - asistent učiteľa + vychovávateľka
Lucia Miklianová - asistent učiteľa + vychovávateľka
Mgr. Vlasta Barnová – učiteľ náboženstva
Mária Bystrianska – hospodárka
Agnesa Mesárošová - upratovačka
Imrich Václavík – školník ½ úväzok
Počet žiakov : 56
Počet stravníkov: 51
Počet žiakov ŠKD: 49

Financovanie ZŠ :
Prenesené kompetencie ZŠ financuje štát ( dotácia z Okresného úradu Banská Bystrica do
obce z obce v plnej výške do ZŠ )
Originálne kompetencie ŠKD financuje obec z výnosu podielových daní na základe
žiadosti ŠKD o finančné prostriedky.

Samostatné účtovníctvo napojené na rozpočet obce
Finančný výkaz o plnení rozpočtu
Plnenie rozpočtu – výkaz Fin 1-12
Príjem
Výdaj
Schodok

-

4.654,69 €
195.127,98 €
190.473,29 €

Plnenie rozpočtu za rok 2016 – za Základnú školu + ŠKD Lieskovec

Príjem podľa položiek v € :

Výdaj – rekapitulácia v € :

Bilancia aktív a pasív Základná škola Lieskovec k 31.12.2016.
Podľa priloženej Súvahy k 31.12.2016 - SFOV 1 – 01 v EUR.
P.č.

Názov

účet

konečný stav

k 31.12.2016

AKTÍVA:
Majetok s odpisom:
Obstar. ceny :

Zost. ceny:

1.

Pozemky

031

0,00

0,00

2.

Budovy a stavby

021

0,00

0,00

3.

Stroje, prístroje

022

13.234,49

0,00

4.

Dopravné prostriedky

023

0,00

0,00

5.

Drobný dl. majetok

028

33.556,68

0,00

6.

Obstaranie majetku

029

1.959,93

0,00

018

374,44

0,00

7. Drobný dlh. nehm. majetok
8. Zúčtovanie transferov RO

355

0,00

0,00

9. Pohľadávky ostatné
Prev. preddavky

315
314

1.169,92
28,80

1. 169,92
28,80

Bežné účty /depozit /

223

20.678,24

Pokladňa k 31.12.2016

211

0,00

Ceniny

213

140,80

Peniaze na ceste

261

422,98

Výdavkový rozpočtový účet

222

4,56

Náklady budúcich období

381

1.440,27

10. Finančný majetok

Aktíva spolu:

23.885,57 €

PASÍVA:
1.Zostatky na účtoch :
Poistné zamestnávateľ
Daň z príjmu – záv. činnosť
Zamestnanci
Odbory
Rezervy
Dodávatelia
Záväzky

336
342
331
379
323
321
472

7.450,41
1.884,36
10.832,86
125,25
20,00
0,00
422,98

2. Nevysporiadaný výsledok hosp.

428

2.724,38

3. výd. bud. období
/ faktúry týkajúce sa r.2016 /
4. výnosy budúcich období

383

61,43

384

382,00

5. Výsledok hospodárenia

431

- 18,10

Pasíva spolu:

23.885,57 €

Výsledok hospodárenia:
Výkaz ziskov a strát – výkaz SFOV 1-02
Základná škola
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia

198.293,92 €
198.311,90 € 0,12 € splatná daň
18,10 € strata

Účtovný výsledok hospodárenia – strata vo výške -18,10 €.

Materská škola , Nová 2 , 962 21 Lieskovec - právna subjektivita
3. triedy
Mária Koppová – riaditeľka materskej školy
Zamestnanci :
Janka Rusnáková - učiteľka
Mgr. Dana Rybárová - učiteľka
Patrícia Chamulová– učiteľka
Mgr. Anna Csuhaj – učiteľka
Marcela Prepelicová – učiteľka
Anna Jombíková ml. – , upratovačka
Magdaléna Vyletelová – upratovačka na MD zastupovanie Martina Rodná
Viera Miklianová – kuchárka
Jaroslava Mališová – kuchárka
Mgr. Marcela Kováčová – hospodárka ½ úväzok , vedúca stravovne 1/2 úväzok
Ján Kováč – kurič čiastočný úväzok
Jozef Moniš – školník čiastočný úväzok
Počet detí v materskej škole : 45
Cudzí stravníci: 18

Financovanie MŠ + ŠJ:
Originálne kompetencie MŠ financuje obec z výnosu podielových daní na základe
žiadosti MŠ o finančné prostriedky.

Samostatné účtovníctvo napojené na rozpočet obce
Finančný výkaz o plnení rozpočtu
Materská škola + ŠJ
Plnenie rozpočtu – výkaz Fin 1-12
Príjem
Výdaj
Schodok

38.435,38 €
189.032,99 €
- 150.597,61 €

z toho nerozpočtované
z toho nerozpočtované
z toho nerozpočtované

28.061,51 € =
10.373,87 €
26.363,34 € = 162.669,65 €
1.698,17 € = - 152.295,78 €

Plnenie rozpočtu za rok 2016 – Materská škola + ŠJ Lieskovec
Príjem podľa položiek v € :

Výdaj – rekapitulácia v € :

Bilancia aktív a pasív Materská škola Lieskovec k 31.12.2016.
Podľa priloženej Súvahy k 31.12.2016 - SFOV 1 – 01 v EUR.
P.č.

Názov

účet

konečný stav

k 31.12.2016

AKTÍVA:
Majetok s odpisom:
Obstar. ceny :

Zost. ceny:

1.

Pozemky

031

0,00

0,00

2.

Budovy a stavby

021

5.151,86

0,00

3.

Stroje, prístroje

022

15.681,03

1.294,78

4.

Dopravné prostriedky

023

0,00

0,00

5.

Drobný dl. majetok

028

9.181,18

0,00

6.

Obstaranie majetku

029

0,00

0,00

7. Drobný dlh. nehm. majetok

018

0,00

0,00

8. Zúčtovanie transferov RO

355

0,00

0,00

9. Pohľadávky ostatné

315

2.765,41

Bežné účty
Bežné účty /depozit /

222
223

378,30
10.312,53

Pokladňa k 31.12.2016

211

0,00

Peniaze na ceste

221

13.276,39

Náklady budúcich období

381

271,11

10. Finančný majetok

Aktíva spolu:

28.298,52 €

2.765,41

PASÍVA:
1.Zostatky na účtoch :
Poistné zamestnávateľ
Daň z príjmu – záv. činnosť
Zamestnanci
Odbory
Rezervy
Dodávatelia
Záväzky
Prijaté preddavky
Zúčtovanie transferov

336
342
331
379
323
321
472
324
355

3.547,25
469,42
5.935,91
70,15
70,00
0,00
609,72
14.388,49
1.294,78

2. Nevysporiadaný výsledok hosp.

428

982,49

4. výd. bud. období
/ faktúry týkajúce sa r.2016 /
5. výnosy budúcich období

383

235,29

384

289,80

6. Výsledok hospodárenia

431

405,22

Pasíva spolu:

28.298,52 €

Výsledok hospodárenia: ( výkaz ziskov a strát )
Výkaz ziskov a strát – výkaz SFOV 1-02
Materská škola
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia

197.790,12 €
197.384,82 € 0,08 € splatná daň
405,22 € Zisk

Účtovný výsledok hospodárenia – zisk vo výške 405,22 €

Tvorba rezervného fondu :
Tvorba rezervného fondu :
Celkové príjmy: / Bežné + kapitálové príjmy /
Obec
ZŠ
MŠ
Spolu:

830.842,69 €
4.654,69 €
38.435,38 €
873.932,76 €

z toho nerozpočtované 15.373,37 € = 815.469,32 €
4.654,69 €
z toho nerozpočtované 28.061,51 € = 10.373,87 €
z toho nerozpočtované 43.434,88 € = 830.497,88 €

Celkové výdaje : / Bežné + kapitálové výdavky /

Obec
ZŠ
MŠ
Spolu:

533.543,80 € z toho nerozpočtované 15.284,44 € = 518.259,36 €
195.127,98 €
195.127,98 €
189.032,99 € z toho nerozpočtované 26.363,34 € = 162.669,65 €
917.704,77 € z toho nerozpočtované 41.647,78 € = 876.056,99 €

Celkový príjem :
Celkový výdaj :
Schodok
-

830.497,88 €
876.056,99 €
45.559,11 €

V zmysle § 15 odst. 4 obec je povinná tvoriť rezervný fond, najmenej 10% zo zisteného
prebytku rozpočtu , keďže obec vykázala schodok tvoriť rezervný fond nebude.

Konsolidácia :
1.Identifikačné údaje a informácie o činnosti účtovnej
jednotky
Názov konsolidujúcej účtovnej
jednotky
Sídlo konsolidujúcej účtovnej
jednotky
IČO :
DIČ:
Dátum založenia /zriadenia
Štatutárny orgán/ starosta obce

Obec Lieskovec
Na Barinách 2699/2 , 962 21
Lieskovec
00647861
2021346228
06.decembra 1990
Michal Turay

Základné orgány obce :
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Lieskovec je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov zvolených
v priamych voľbách , ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014 na obdobie 4 rokov
1/ Ing. Janka Tužinská - zástupkyňa starostu
2/ Mgr. Miroslav Machay
3/ Ing. Renata Cibuľová
4/ Vladimír Lietava
5/ Mgr. Veronika Páleníková
6/ Mária Beličková
7/ Milan Terem
8/ Miroslav Uhliar
9/ Mgr. Ján Jankovský

Za starostu obce Lieskovec bol zvolený :
vo voľbách konaných dňa 15. novembra 2014 na obdobie 4 rokov
Michal Turay
Obecné zastupiteľstvo v Lieskovci rozhodovalo na svojich zasadnutiach v roku 2016
o základných otázkach života obce.
Zasadnutia sa konali v dňoch :
16.03.2016, 30.06.2016, 23.08.2015, 20.10.2016, 13.12.2016.

Zamestnanci obecného úradu:
1/ Božena Černá - samostatný odborný referent - ekonómka, personálna a mzdová agenda
2/ Janka Gogolová – samostatný odborný referent - evid. obyvateľstva, správa daní , dotácie
a europrojekty
3/ Viera Nosálová – správca cintorína a DS , samostatný odborný referent- odpadové
hospodárstvo
4/ Anna Lihocká - samostatný odborný referent – správa MOS , sociálnych vecí, správa
poplatku za odpadové vody a administratíva
5/ Daniel Gašpar – správca obce
6/ Ján Žiak - správca ČOV
7/ Jaroslav Miklian - správca športového areálu
Zamestnanci v rámci Národného projektu „ Šanca na zamestnanie „ cez Úrad práce ,
sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pracovný pomer na dobu určitú od 1.12.2015 do 31.08.2016
Naďa Berkyová
Ida Gašparová
Ivan Púpala

Hlavný kontrolór :
Ing. Božena Pohlová, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 08/2011
zo dňa 24.01.2011 na obdobie 6. rokov do 31.01.2017 .

2. Vymedzenie konsolidovaného celku v roku 2016
Všeobecne do konsolidovaného celku obce patria predovšetkým rozpočtové
a príspevkové organizácie (prostredníctvom ktorých obec zabezpečuje vykonávanie
povinností obce) a iné právnické osoby (spravidla obchodné organizácie založené obcou,
ktoré môžu mať charakter dcérskych, spoločných resp. pridružených účtovných jednotiek).
Obec Lieskovec eviduje dve dcérske účtovné jednotky.
Konsolidovaný celok obce Lieskovec predstavujú nasledovné organizácie:
Názov a adresa
účtovnej jednotky
Základná škola
Ul. Stredisková
Materská škola
Ul. Nová

IČO

Druh
vzťahu

Právna
forma

Konsolidovaný
podiel (%)

Súčasťou súhrnného
celku od do

37896326 Dcérska ÚJ

RO

100

01.01.2016 31.12.2016

37897004 Dcérska ÚJ

RO

100

01.01.2016 31.12.2016

Základná škola, ul. Stredisková 5, 962 21 Lieskovec , IČO: 37896326, RO
Základná škola bola zriadená - Zriaďovacou listinou zo dňa 01.07.2003
Štatutárnym zástupcom je riaditeľka Mgr. Katarína Valocková
Zamestnanci :
Mgr. Slávka Zastková – učiteľka
Mgr. Mariana Mareková - učiteľka
Mgr. Lenka Hudecová - učiteľka
Mgr. Adriana Butkovská – učiteľka
Mgr. Eva Giertlová - asistent učiteľa + vychovávateľka
Lucia Miklianová - asistent učiteľa + vychovávateľka
Mgr. Vlasta Barnová – učiteľ náboženstva
Materská škola, ul. Nová 2 , 962 21 Lieskovec , IČO: 37897004 , RO
Materská škola bola zriadená - Zriaďovacou listinou zo dňa 01.07.2003.
Štatutárnym zástupcom je riaditeľka pani Mária Koppová

Zamestnanci :
Janka Rusnáková - učiteľka
Mgr. Dana Rybárová - učiteľka
Patrícia Chamulová– učiteľka
Mgr. Anna Csuhaj – učiteľka
Marcela Prepelicová – učiteľka
Anna Jombíková ml. – , upratovačka
Magdaléna Vyletelová – upratovačka na MD zastupovanie Martina Rodná
Viera Miklianová – kuchárka
Jaroslava Mališová – kuchárka
Mgr. Marcela Kováčová – hospodárka ½ úväzok , vedúca stravovne 1/2 úväzok
Ján Kováč – kurič čiastočný úväzok
Jozef Moniš – školník čiastočný úväzok

Pri uvedených účtovných jednotkách sa v rámci konsolidácie použila metóda úplnej
konsolidácie. Pri úplnej konsolidácií voči dcérskym spoločnostiam bola vykonaná:
1. konsolidácia kapitálu (neboli nájdené žiadne takéto transakcie)
2. konsolidácia záväzkov
3. konsolidácia medzi výsledku hospodárenie v položkách majetku (neboli nájdené žiadne
takéto transakcie)
4. konsolidácia nákladov a výnosov
Obec Lieskovec ako materská účtovná jednotka oboznámila dcérske účtovné jednotky
o povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2016.
Na základe toho konsolidované účtovné jednotky predložili účtovné závierky.
Z predložených údajov bola zostavená agregovaná súvaha a agregovaný výkaz ziskov
a strát. Následne konsolidačnými operáciami bol konsolidovaný kapitál, pohľadávky a
záväzky, náklady a výnosy a transfery. Transfery predstavovali hlavnú zložku konsolidácie –
vzájomného vylučovania z konsolidovanej súvahy a výkazu ziskov a strát.

Medzivýsledok hospodárenia v položkách majetku sa nekonsolidoval vzhľadom k tomu, že
vzájomné vzťahy v majetku neovplyvňovali výsledok hospodárenia. Jednotlivé konsolidačné
operácie boli popísané formou tabuľky a popisov.
Technika konsolidácie bola vykonaná s využitím programového vybavenia URBIS
Na základe konsolidácie sa zostavila konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a
strát a poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2016.

3.Konsolidované hospodárske výsledky obce za rok 2016
Hlavné údaje z konsolidovanej súvahy (v eurách):
P.č.

Položka aktív

C

SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie

P.č.

Položka pasív

A
A.I
A.II
A.III
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.V
B.VI
B.VII

Pasíva spolu
A
Vlastné imanie
A.I
Oceňovacie rozdiely
A.II
Fondy
A.III
Výsledok hospodárenia
A.III.1 Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
A.III.2 Výsledok hospodárenia za bežné
obdobie
B
Záväzky
B.I
Rezervy
B.II
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
B.III
Dlhodobé záväzky
B.IV
Krátkodobé záväzky
B.V
Bankové úvery a výpomoci
C
Časové rozlíšenie

Bežné účtovné
obdobie r. 2016

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie r. 2015

1.255.385,29
1.072.501,36
0,00
807.063,36
265.438,00
180.261,60
0,00
0,00

1.320.540,62
1.078.375,23
0,00
812.937,23
265.438,00
238.957,87
0,00
0,00

3.003,65
28.135,48
149.122,47
0,00

0,00
38.002,74
200.955,13
0,00

0,00

0,00

2.622,33

3.207,52

Bežné účtovné
obdobie r. 2016

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie r. 2015

1.255.385,29
1.149.634,08
0,00
0,00
1.149.634,08
1.245.847,35

1.320.540,62
1.245.991,45
0,00
0,00
1.245.991,45
1.301.328,17

-96.213,27

-55.336,72

97.914,97
1.382,00
0,00

66.120,74
1.467,59
0,00

6.910,31
89.622,66
0,00
7.836,24

788,96
63.864,19
0,00
8.428,43

Hlavné údaje z konsolidovaného výkazu ziskov a strát (v eurách):
Položka
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a oprav.pol. a zúčt.čas.
rozlíšenia
Finančné náklady
Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov
Náklady spolu
Tržby za vlastné výkony a tovar
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek a účtovanie
čas. rozlíšenia
Finančné výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v
obciach
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Bežné účtovné
obdobie r. 2016

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie r. 2015

98.262,78
251.462,11
457.870,80
375,22
4.201,71
121.246,48

106.253,00
124.931,63
406.666,49
279,90
8.475,52
118.094,84

5.539,23
0,00
25.430,73

7.407,24
0,00
23.669,64

965.165,26
50.251,52
604.952,52
16.766,86
4.284,18

792.850,74
49.140,11
487.814,88
13.397,44
27.487,54

329,97
192.367,14

535,51
159.138,82

868.952,19
-96.213,07
0,20
-96.213,27

737.514,30
-55.336,44
0,28
-55.336,72

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by
bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

V Lieskovci dňa, 19.05.2017
Vypracovala: Božena Černá

