Individuálna výročná správa
Obce Očkov
za rok 2018

............................
starosta obce
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Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania!
Výročná správa za rok 2018 predstavuje súhrn činnosti obce v hodnotovom vyjadrení a je
vlastne kronikou tohto obdobia. Z ekonomického hľadiska sme sa sústredili hlavne na
zabezpečovanie investičnej akcie „ Kanalizácia“, ktorú sme budovali v aglomerácii s obcou
Podolie a finančné prostriedky na túto akciu nám boli schválené ako nenávratný finančný
príspevok z Ministerstva životného prostredia SR, cez program štrukturálnych fondov. Obec
prispela 5 % + vedľajšie výdavky v celkovej čiastke za rok 2018 57 177,47 eur.
Zabezpečovanie potrieb v prospech občanov pri dodržaní rozpočtových pravidiel bolo našou
snahou. S prostriedkami získanými od štátu na výkon jeho kompetencií sme nakladali správne.
Naša obec žila aj počas roka 2018 bohatým kultúrnym a spoločenským životom. V spolupráci
s ochotnými občanmi, poslancami obecného zastupiteľstva sme zorganizovali akcie, ktoré majú
v našej obci už dlhoročnú tradíciu.
Obec so svojimi pracovníkmi zabezpečovala svoje úlohy tak, aby bola dosiahnutá čo najväčšia
spokojnosť občanov obce. Nie všetky stanovené ciele sa nám podarilo uskutočniť. Verím, že aj
vďaka Vám občanom, poslancom obecného zastupiteľstva sa nám bude aj v ďalšom roku dariť
zveľaďovať našu obec.

1. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Očkov

Sídlo:

916 22 Očkov 177

IČO:

00 311 871

Štatutárny orgán obce: Miroslav Beňovič, starosta obce
Telefón:

0911 906 016

E-mail:

obec.ockov@gmail.com

Webová stránka:

www.ockov.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Miroslav Beňovič

Zástupca starostu obce:

Ivan Burza

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Pavol Klčo

Obecné zastupiteľstvo:

Ivan Burza
Peter Cagala
Tomáš Gono
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Adam Halienka
Miroslav Moravčík
Komisie:

Komisia verejného záujmu

Obecný úrad:

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva
a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci.
Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Zamestnané sú tu
dve samostatné odborné referentky.

Organizácie:
Materská škola v Očkove, 916 22 Očkov 176, riaditeľka Beáta Križáková.
Materská škola je predškolským zariadením s predprimárnym vzdelávaním. Je to jednotriedka
pre 3 – 6 ročné deti. Zariadenie bez právnej subjektivity.
Telefón: 032 / 77 948 38

e-mail: materskaskolaockov@gmail.com

Obecná knižnica v Očkove, štatutárnym zástupcom je starosta obce Miroslav Beňovič, knižnica
ma literatúru pre dospelých 130 kníh a krásnej literatúry pre deti 60 kníh. V tomto období
vedieme knižnicu ako stagnujúcu.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce
súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, zabezpečuje písomnú
agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva, je
prijímateľom i výpravcom písomnosti obce. Pripravuje odborné
podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, tiež
vypracováva písomné rozhodnutia starostu vydané v správnom
i daňovom konaní. Vykonáva nariadenia obce, obecného zastupiteľstva
a rozhodnutia starostu. Stará o všestranný rozvoj obce a obyvateľov
žijúcich na jej území. Prácu obecného úradu koordinuje starosta obce.

Vízie obce:

Výstavba bytového domu, aby sa do obce mohli prisťahovať nové mladé
rodiny.
Zvýšená kvalita života s využitím prírodného, geografického potenciálu
a podnikateľského prostredia.
Vytvorený dostatočný priestor pre bývanie v čistom a zdravom prostredí,
s dostatkom príležitosti na trávenie voľného času, s dôrazom na využitie
potenciálu obce a jej okolia pre rozvoj cestovného ruchu.
Rozvoj obce zabezpečený s dobre fungujúcou miestnou ekonomikou,
službami a sociálnou starostlivosťou.

Ciele obce:

Otvorenosť a individuálny a profesionálny prístup voči občanom,
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dodávateľom a ostatným zainteresovaným stranám.
Zvýšený záujem o zapojenie občanov do riešenia veci verejných.
Zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvýšeného
environmentálneho povedomia a kvality životného prostredia.
Zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo
Racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života
obce.

5. Základná charakteristika obce
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.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : 14 km juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom
Susedné mestá a obce :

Na severe susedí s obcou Podolie, na juhu s obcou Ostrov (okres
Piešťany) a východne od obce Očkov je obec Pobedim.

Celková rozloha obce :

4 936 957 m2

Nadmorská výška :

v strede obce je 176 m n.m.

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : k 31. 12. 2018 má obec Očkov 479 obyvateľov, čo je 97,02
obyvateľov na 1 km2
Národnostná štruktúra :

obyvatelia slovenskej národnosti 478, maďarskej národnosti 1

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevažná časť rímskokatolíckeho
vyznania
Vývoj počtu obyvateľov :

k 1. 1 2018 počet obyvateľov 473
narodili sa:
prisťahovali sa:

4
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zomreli:

6

odsťahovali sa:

4

5.3. Ekonomické údaje
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Nezamestnanosť v obci : 0,010 % k 31. 12. 2018
Nezamestnanosť v okrese : 2,58 % k 31. 12. 2018

5.4. Symboly obce
Erb obce:

Vlajka obce:

Pečať obce:

5.5. História obce : Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1321 pod názvom Wchkou.
Patrila
Ocskayovcom, z ktorých bol najznámejší Ladislav Ocskay. narodil sa r.
1665 a ako veliteľ vojsk si vyslúžil prezývku „Rákocziho blesk“. Od
Františka Rákocziho II. dostal ako odmenu majetok v Stropkove. V službe
bol však neverný, raz stál na strane kurucov, raz labancov, čo ho stálo
hlavu. Popravený bol v r. 1710. udalosti popisuje kniha Móra Jókaia

6

„Milovaný až po popravisko“. Časť obce v 18. storočí patrila čachtickému
panstvu. V r. 1709 ju vyplienili cisárske vojská. Obyvateľstvo sa tu
zaoberalo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.
5.6 Pamiatky:

V strede obce je kaplnka sv. Cyrila a Metoda s neoklasicistickými
fasádami. Bola postavená r. 1860 – 1881. Mariánsky stĺp pred kaplnkou
je barokový a bol postavený v r. 1749. Na vysokom stĺpe je socha
Madony.
Nad obcou sa nachádza významná archeologická lokalita. Je to sídlisko
zo st. doby bronzovej, mohylový kniežací hrob ( kamenná konštrukcia
priemeru 25 m s 8 m hlbokou komorou ) z ml. doby bronzovej. Odkrylo
sa tu asi 250 hrobov, unikátny je nález alabastrovej urny, ktorá nemá
obdobu v celej barbarskej Európe. Lokalita je pamiatkovo upravená. Na
jej území sa predpokladá i situovanie povesťami opradenej „Krvavej
krčmy“, v ktorej ozbíjali a zavraždili bohatých pocestných.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Materská škola v Očkove.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že výchova a vzdelávanie sa aj
naďalej bude orientovať predovšetkým na vzdelávanie v predškolskom veku. Základné
vzdelanie poskytuje väčšine žiakov Základná škola s materskou školou v Podolí.

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci neposkytujeme. Občania majú možnosť navštíviť lekárov
v ambulanciách v obci Podolie a Čachtice. Ani v budúcnosti sa nepočíta s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti v obci, vzhľadom na nízky počet obyvateľov.
6.3.Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby obec zabezpečuje prostredníctvom Spoločnej úradovne v Novom Meste
nad Váhom. Občania majú možnosť využiť Zariadenie sociálnych služieb v Novom Meste
nad Váhom.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujeme prostredníctvom obecného úradu
a aktívnych občanov v budove kultúrneho domu, ktorý slúži aj na rôzne spoločenské akcie
a kultúrne podujatia.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na akcie významu – Matka, Dieťa, Seniori, Hody, Mikuláš, Vianoce.
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6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Predajňa COOP Jednota Očkov
- Krčma Pod Lipami
- Pohostinstvo TJ Očkov
- Autoopravovňa Marián Gono
- Oprava elektrospotrebičov Michal Peterka
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- Stolárstvo Lukas a Matys
- Stolárstvo Marek Moravčík
- Stolárstvo Lukáš Gono
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Podolí hospodári aj na území obce Očkov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať hlavne na nábytkárstvo a poľnohospodárstvo.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2017 uznesením
č.5.1/4/2017
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 14. 06. 2018 uznesením č. 6 / 3 / 2018
- druhá zmena schválená dňa 14. 12. 2018 uznesením č. 12 / 2N / 2018

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

271 002

315 102

255 182,24

80,98

182 577
0
88 425

201 228
0
113 874

201 051,96
0
54 130,28

99,91
0
47,54
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

271 002

264 897

224 754,60

84,85

178 577
73 833
27 000

172 685
97 273
26 500

163 583,12
47 078,09
1 395

94,73
90,97
5,26

0

+50 205

+30 427,64

Rozpočet obce

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy spolu

201 051,98

z toho : bežné príjmy obce

201 051,98

Bežné výdavky spolu

163 583,12

z toho : bežné výdavky obce

163 583,12

Bežný rozpočet

37 468,86
0,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

Kapitálové výdavky spolu

59 776,48

z toho : kapitálové výdavky obce

59 776,48

Kapitálový rozpočet

-

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

59 776,48
22 307,62

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

22 307,62

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov ***

54 130,28

*Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

1 395

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

52 735,28
255 182,26
224 754,60
30 427,66
-

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

30 427,66
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Schodok rozpočtu v sume 22 307,62 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :
- z finančných operácií
22 307,62 EUR
7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

255 182,24

256 222

217 743

217 743

201 051,96
0
54 130,28

197 743
0
58 479

197 743
0
20 000

197 743
0
20 000

Skutočnosť
k 31.12.2018

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

224 754,60

256 222

217 743

217 743

163 583,12
59 776,48
1 395,00

197 743
52 899
5 580

197 743
14 420
5 580

197 743
14 420
5 580

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Majetok spolu

989 963,97

1 011 825,59

Neobežný majetok spolu

929 415,62

920 351,40

Názov

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

2 096,00

1 803,00

Dlhodobý hmotný majetok

911 653,87

902 882,65

Dlhodobý finančný majetok

15 665,75

15 665,75

Obežný majetok spolu

60 208,01

91 074,17

z toho :
Zásoby

0,00

0,00
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

312,33

415,39

59 895,68

90 658,78

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

340,34

400,02

8.2. Zdroje krytia
Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

989 963,97

1 011 825,59

Vlastné imanie

850 445,81

815 522,55

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

850 445,81

815 522,55

Záväzky

12 779,90

74 168,78

2 015,40

4 922,98

0,00

0,00

863,38

1 291,92

9 901,12

15 348,88

0,00

52 605,00

126 738,26

122 134,26

Názov

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prijatého dlhodobého bankového úveru na výstavbu kanalizácie, ktorá sa buduje
v aglomerácii s obcou Podolie.

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

312,33

415,39

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

8.4. Záväzky
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Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

12 779,90

74 168,78

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

512 355,42

242 717,52

50 – Spotrebované nákupy

20 702,54

25 656,37

51 – Služby

20 999,75

23 239,31

100 727,31

112 274,31

522,94

525,62

124 385,27

436,28

238 583,37

16 586,21

434,24

821,95

0,00

0,00

6 000,00

63 177,47

0,00

0,00

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

190 321,49

207 794,26

5 232,56

5 716,09

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

171 681,86

187 657,67

4 070,70

4 109,40

960,00

2 015,40

0,00

0,00

0,00

0,00

8 376,37

8 295,70

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

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
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Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

-322 033,93

-34 923,26

Hospodársky výsledok záporný v sume 34 923,26 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Okresný úrad Trenčín
MVSR
MVSR
Okresný úrad Trenčín
MV SR
ÚPSVaR
UPSVaR

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR

Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
Na úseku hlásenia pobytu občanov a reg.obyv.
Na úseku registra adries
Na prenesený výkon štát.správy-životné prostr.
Na voľby do orgánov samosprávnych krajov
Na vytvorenú chránenú dieľňu
Príspevok na pohrebné

886
164,01
21,20
47,23
526,86
1 546,72
499,68

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1 / 2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ
dotácie
Telovýchovná

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Na činnosť futbalových oddielov

6 000,00

jednota Očkov

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
-

Budovanie kanalizácie v aglomerácii s obcou Podolie

57 177,47

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

Kanalizácia obce budovaná v aglomerácii s obcou Podolie

-

Dokončenie budovania chodníkov na cintoríne a rekonštrukcia budovy domu smútku

-

Rekonštrukcia vonkajších priestorov kultúrneho domu
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-

Rekonštrukcia miestnych komunikácii na námestíčku pri kostole

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nemá vedomosť o žiadnych rizikách a neistotách, ktorým by bola vystavená.
Vypracoval: Mária Klčová

Schválil: Miroslav Beňovič

V Očkove dňa 29. 05. 2019
Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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