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1. Úvodné slovo starostu obce
2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Červený Kameň

Sídlo:

018 56 Červený Kameň 226

IČO:

00317128

Štatutárny orgán obce:

Alena Geregová, starostka obce

Telefón:

042/4464022

E-mail:

urad@cervenykamen.sk

Webová stránka:

www.cervenykamen.sk

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

Alena Geregová

Zástupca starostu obce:

PhDr. Lukáš Bielik

Hlavný kontrolór obce:

Alena Dobrodejová

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Rastislav Prekop, Martin Monček, PhDr. Lukáš
Bielik, Peter Dohnanský, Ing. Daniel Strapko, Ľubomír
Martiš, Ing. Peter Jakúbek, PhD. Doc. Ing. Mgr. Peter
Jakúbek PhD, DBA, LLM

Komisie:

- sociálnych vecí, školstva, rodiny a rozvojových
projektov obce
- pre kultúru a cestovných ruch
- športová
- pre verejný poriadok, ochranu a zveľadenie verejného
majetku
- pre životné prostredie a odpadové hospodárstvo
- pre ekonomiku, financie, stavebnú činnosť, pozemkové
úpravy a územné plánovanie

Obecný úrad:

Ing. Martina Gogoláková - administratíva, matrika,
evidencia obyvateľov, účtovníctvo, mzdové účtovníctvo,
rozpočtovníctvo, výkazníctvo, pracovisko IOM, dane,
poplatky, osvedčovanie podpisov a listín, zapisovateľka
OZ
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Mgr. Ľubomíra Púčková - administratíva, pokladňa,
stavebná činnosť, školská jedáleň, virtuálny cintorín,
civilná obrana, EPSIS, správa registratúry, archivačná
činnosť, podateľňa, výrub drevín, chránená dieľňa,
ambulantný predaj, výdaj čistiacich prostriedkov, školské
ovocie, menšie obecné služby, opatrovateľská služba

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:

všestranný rozvoj územia a starostlivosť o potreby jej obyvateľov

Vízie obce:

byť atraktívna pre svojich obyvateľov aj návštevníkov, občanom
ponúkať kvalitné podmienky pre život a rozmanité kultúrne a
spoločenské zázemie

Ciele obce:

vyriešenie mimoriadnej situácie - zosuvu svahu - v obci, rekonštrukcie
obecných budov, vybudovaniešportovísk, dokončenie vodovodu,
dobudovanie kanalizácie, vybudovanie kamerového systému a optickej
siete, zrekonštruovanie ciest, výstavba bytovky, vybudovanie radarových
meračov.

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 : Obec Červený Kameň leží na severe Bielych Karpát v doline zvanej
Červený Kameň. Nachádzajú sa tu štíhle skalnaté bradlá zo skupiny Vršatských bradiel, ktoré
tvoria skrasovatené druhohorné horniy. Našlo sa tu sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby
bronzovej.
Susedné mestá a obce : najbližšie mesto k obci je Mesto Ilava. Z obcí sú blízko Obec
Mikušovce, Obec Tuchyňa, Obec Vršatské Podhradie, Obec Lednica, Obec Krivoklát, Obec
Pruské, Obec Dúlov, Obec Horovce.
Celková rozloha obce : 3260 ha
Nadmorská výška : 361 m. n. m.
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5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov : k 31. 12. 2018 bol počet obyvateľov 670
Národnostná štruktúra : 97 % obyvateľov je slovenskej národnosti, 2 % českej národnosti a 1 %
je nezistenej
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 97 % obyvateľov je rímskokatolíckeho
vyznania, 1 % starokatolíckeho vyznania a 1 % bez vyznania a 1 % je nezistenej viery
Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov klesá, za rok 2018 klesol počet obyvateľov o 7
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese : je podľa posledných údajov 9,89 %
Vývoj nezamestnanosti : nezamestnanosť v okrese má klesajúcu tendenciu
5.4. Symboly obce
Erb obce : v striebornom štíte čierny drozd stojaci na vrchole červeného z dolného okraja štítu
vyrastajúceho skalného brala. Erb obce bol zaradený do Heraldického registra Slovenskej
republiky. Ukážka Erbu Obce Červený Kameň:

Vlajka obce : Na ľavej strane vlajky obce taktiež dominuje erb Obce Červený Kameň. Je to
trikolóra uvedenej štruktúry:

Pečať obce : Najstaršie pečate Červeného Kameňa nepoznáme. Museli však jestvovať, veď
obec existovala už v 2. polovici 14. storočia a je dobre známe, že kráľovské nariadenie o
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povinnosti používať obecné pečate. Prvú pečať popisuje rozbor listiny z 27. mája 1851, ale
použitá bola už v roku 1847. Pečať z roku 1872 má menší priemer (28 mm, staršia má priemer
30 mm) a je na nej dvojjazyčný názov obce.
V obrazovom poli sa opakuje motív brala so sediacim vtákom na jeho vrchole. Nedatovaná
pečať priemeru 30 mm, použitá v roku 1847: v pečatnom poli na vysokom brale sedí vtáčik,
okolo neho je voľne uložený kolopis kurzívou: Sigillum Comunitas Vörös Kö.
Nedatovaná pečať priemeru 28 mm, použitá v roku 1872: v obraze na brale – zrúcaninách sedí
vtáčik, viď obrázok nižšie. Kolopis: PEČAŤ OSADY ČERVENÝ KAMEŇ, v druhom riadku
pod
obrázkom:
VÖRÖSKÖ.
V dvadsiatom storočí sa používajú už len bežné radné pečiatky s kolopisom a štátnym znakom.
V súčastnosti obec používa obecné pečate, ktorých strede dominuje už vyššie uvedený erg
obce.

5.5. Logo obce
Obec Červený Kameň ako logo obce používa erb obce.
5.6.História obce
V období založenia sa obce uvádza ako „Vereskö alebo Vereskew“. R. 1439 sa spomína
ako „possesio seu willa Wereskew“. R. 1484 sa už stretávame s názovom Cherweny kamen, r.
1503 Czerwen kamen. R. 1683 má názov podobu Vöröskö, ale aj Czerweny Kameny. R. 1773
sa opäť stretávame s dvomi podobami názvu, a to Wöröskö, ale aj Červenj Kamen. R. 1786 je
to Wöröschkö a Čerwený Kamen. R. 1808 máme k dispozícií hneď štyri podoby názvu –
Wöröskö, Wereskö, nemeckú verziu Rothenstein a Cžerwený Kámeň. R. 1850 okrem názvov
Wöröskö a Rothenstein sa vyskytuje aj podoba Červeni – Kamen. R. 1863 má názov podobu
Wöröskö és Oroslánkö. Názov Wöröskö sa používa aj v rokoch 1873 – 1882, no z r. 1880
máme aj názov Wörösk – Zapechova a z r. 1888 i Zápehovavöröskö. Ako Wöröskö sa nazýva
aj v období rokov 1892-1913. Od r. 1919 sa používa už len slovenský názov Červenkameň, r.
1920 Červený Kameň aj Červenkameň. Súčasný názov sa definitívne ustálil r. 1927 ako úradný
názov obce.
5.7.Pamiatky a prírodné rezervácie
Ku kultúrnym pamiatkam patria v obci predovšetkým sakrálne objekty. Rímskokatolícky kostol Panny Márie je barokovou stavbou, ktorá započala r. 1795 a skočila r. 1796.
Menšie úpravy kostola boli vykonané ešte r. 1806 a potom v prvej tretine 20. st. Ide
o jednoloďový chrám so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory
sú klenuté pruskými klenbami. Baroková hladká fasáda má na priečelí umiestnenú sochu sv.
Jána Nepomuckého z obdobia stavby kostola. V interiéri je hlavný oltár neskorobarokový, tiež
z konca 18. st. Je to polychromovaná drevorezba s obrazom z r. 1930.
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Prvý zvon v kostolnej veži z r. 1775, pochádza z dielne trnavského zvonolejára Mateja
Orfandla. Druhý zvon z r. 1810 ulial zatiaľ neznámy majster. Napokon tretí zvon z r. 1816
pochádza z dielne kremnického majstra Samuela Polischa. Začiatkom druhej pol. 19. st. jeden
z troch zvonov pukol, ale r. 1862 bol nahradený novým zvonom z dielne trenčianskeho majstra
Jána Zwillinga. Dnes vieme, že sa zachoval iba tento, iné dva padli za obeť 1. svetovej vojne
ako surovina na výrobu kanónov. R. 1929 boli nové zvony objednané v brnianskej firme
Rudolfa Manouška a sú v kostolnej veži dodnes.
Ďalšou sakrálnou pamiatkou je kaplnka v Zápechovej z r. 1788. Je to neskorobaroková
stavba, zasvätená sv. Augustínovi. Herodek síce uvádza rok stavby 1771, avšak jej výstavbu
inicioval nitriansky biskup František Xaver Fuchs, ktorý pôsobil v Nitre od r. 1787 do r. 1788.
Turisticky označené chodníky vedú z obce cez Chmeľovú na Vršatec. Cez obec vedie aj
trasa z Lednice na Vršatec a tzv. hrebeňovka vedie po slovensko-moravskej hranici. Národná
prírodná rezervácia „Vršatecké bralá“ zasahuje svojím severným okrajom do katastrálneho
územia Červeného Kameňa. Jej náučný chodník začína práve tu. Za rezerváciu bola vyhlásená
31. mája 1986. V bradlovom pásme Bielych Karpát má dominantné postavenie, vyniká
bohatosťou rôznej vápencovej kveteny. Všivec chochlatý sa v rámci Slovenska vyskytuje
jedine v tejto lokalite. Okrem neho sa tu vyskytuje aj astra alpínska, skalník obyčajný, cesnak
horský, ostrevka vápnomilná a iné. Z vzácnejšieho vtáctva sa tu vyskytuje sokol myšiar,
krkavec čierny. Z malých druhov cicavcov sa tu vyskytuje piskor obyčajný a ryšavka obyčajná.
Osobitnú pozornosť verejnosti si zasluhuje prírodná rezervácia „Červenokamenského
bradlo“, vyhlásená bola 31. januára 1986 a jej plochu tvorí 47,52 ha. Priamo nad obcou sa
vypína vápencový monolit o výške 45 m a vrch Červenej skaly 732 m. n . m.
Prírodná rezervácia „Nebrová“ bola vyhlásená 23. marca 1993 na ploche 53,30 ha.
Hlavným zámerom zriadenia tejto rezervácie bolo ochrániť geofond pôvodných
bielokarpatských pasienkov, na ktorých sa vyskytujú orchidey a tiež zabrániť zalesňovaniu
a subcesným zmenám. Zamokrené lúky Nebrovej sú tiež miestom výskytu kosatca trávolistého,
vstavača obyčajného, vstavača bazového, päťprstnice obyčajnej a iných orchideí.
Prírodná pamiatka „Brezovská dolina“ bola vyhlásená 21. decembra 1989 a zaujíma
plochu 2,47 ha. Striedajú sa tu extrémne suché časti s mokrinami a malými vodnými plôškami.
Prírodná pamiatka „Strošovský močiar“ bola vyhlásená 21. decembra 1989. leží na ploche iba
0,77 ha. Ide o ojedinelú ukážku zazemnelého zosuvného jazierka v pohorí Bielych Karpát.
5.8.Významné osobnosti obce
O kultúrny a hospodársky rozvoj obce sa pričinilo veľa ľudí, v krátkom prehľade z nich
uvádzame najvýznamnejšie osobnosti (v abecednom poradí).
Jozef Barinka (1860 – 1940)
V roku 1885 prišiel do Červeného Kameňa, kde pôsobil na rímsko-katolíckej škole až do roku
1894. Barinka bol blízkym priateľom Andreja Hlinku, v tejto súvislosti sa podieľal aj na
založení Slovenskej ľudovej strany a jej tlačového orgánu Ľudových novín. V rokoch 1921 –
25 bol aj senátorom Národného zhromaždenia za Slovenskú ľudovú stranu.
Jozef Bielek (1830 – 1898)
Po smrti farára Jána Kalinaya v Červenom Kameni pôsobil krátko ako administrátor. Bol
členom Cirkevno-literárnej školy slovenskej a venoval sa aj prekladateľskej činnosti.
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Ján Bízik (1864 – 1939)
V Červenom Kameni pôsobil ako učiteľ a organista v rokoch 1894 – 1929. Jeho záslužnú prácu
ocenil pozdravným listom nitriansky biskup Karol Kmeťko. Bol jedným zo zakladateľov
Potravného družstva v Červenom Kameni.
Milan Gašpar (1925)
Akademický maliar. Rodnej obci venoval zbierku obrazov. V súčasnosti sa venuje
krajinkárskej maľbe a portrétu. V minulosti realizoval maľby v architektúre: Hydrocentrála
Lipovec, Liptovská Mara, Domaša, Slatina, Hlohovec, Bánovce nad Bebravou a iné. Venoval
sa tiež technike smaltu.
Štefan Herodek (1892 – 1954)
V roku 1927 sa stal farárom v Červenom Kameni a pôsobil tu až do smrti. Politicky sa
angažoval V Hlinkovej slovenskej ľudovej strane. Venoval sa aj skladateľskej činnosti, zložil
niekoľko menších hudobných diel a vydal Katechizmus pre piaty ročník a prvú triedu
meštianskych a prvú triedu stredných škôl. Napísal aj Ľudovú monografiu 600-ročného
Červeného kameňa.
Ondrej Holúbek (1912 – ?)
Bol riaditeľom školy v Červenom Kameni. Napísal štúdiu o dejinách Židov v Červenom
Kameni, ktorá však zostala iba v rukopise.
Anton Kompánek (1891 – 1949)
V Červenom Kameni pôsobil iba krátko ako administrátor. Bol redaktorom Národných novín v
Martine a tajomníkom Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Veľa publikoval v slovenských, ale i
amerických novinách, kalendároch a o svojich cestách do zahraničia prednášal v bratislavskom
rozhlase.
Štefan Monček (1896 – 1987)
Čestný veľvyslanec in memoriam. Ako najmladší povolávací ročník narukoval do rakúskouhorskej armády v 1. svetovej vojne, vstúpil do čs. légií vo Francúzsku, kde sa angažoval v
záujme vzniku prvého československého štátu. Pracoval na veľvyslanectve v Paríži až do roku
1939. Po II. svetovej vojne prijal prácu na ministerstve zahraničných vecí v Bruseli, v roku
1948 s ním československá vláda rozviazala pracovný pomer a v roku 1953 bol odsúdený za
velezradu na 13 rokov odňatia slobody a prepadnutia majetku. Rozsudok bol zrušený až v roku
1964.
Andrej Patka (1908)
Od roku 1941 pôsobil v biskupskom úrade ako notár. Roku 1946 sa stal monsignorom, roku
1950 bol uväznený. Po prepustení pracoval ako lesný robotník. Do pastorácie sa vrátil v roku
1954 ako správca farnosti v Červenom Kameni. V marci 1990 sa stal riaditeľom biskupskej
kancelárie, kde získal titul apoštolského protonotára. Počas svojej dlhoročnej pastoračnej
činnosti prispieval do náboženských časopisov, je autorom príspevkov vo viacerých
zborníkoch a preložil knihu o arskom farárovi Svätý Ján Vianey.
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Jakub Ridoško (1868 – 1946)
Osobnosť, ktorá dotvára kolorit červenokamenského života. Bol obecným zriadencom, ktorý
tejto funkcii venoval plných 50 rokov. Vynikal poctivým prístupom k plneniu povinností, bol
obecným bubeníkom, ohliadačom mŕtvol a hrobárom, roznášal poštu členom obecného
zastupiteľstva. Po dlhé roky bol hájnikom obecného urbáru.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola Červený Kameň – 1. - 4. ročník a Základná škola s Materskou školou
Mikušovce
- Materská škola Červený Kameň
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre obec poskytuje:
- najbližšie zdravotné stredisko poskytujúce služby všeobecných lekárov pre deti a dospelých je
v Obci Pruské.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci nezabezpečuje žiadne sociálne zariadenie. Obec Červený Kameň
zastrešuje opatrovateľskú službu pre 2 občanov obce.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
Múzeum kultúrnych zvyklostí z Obce Červený Kameň v budove Základnej školy.
6.5. Hospodárstvo
-

Slovenská pošta, a. s.
Potraviny – 2 predajne COOP Jednota, s. d. Trenčín, predajňa ovocia a zeleniny
Ubytovňa – turistická ubytovňa v držbe obecným úradom
Rôzne predajne a služby – predajňa Rozličného tovaru, predajňa textil a obuv
Podniky – Agrofarma, s. r. o. Červený Kameň

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.
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 37.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
1. prvá zmena schválená dňa 23.4.2018 uznesením č. 41
2. druhá zmena schválená dňa 8.6.2018 uznesením č. 42
3. tretia zmena schválená dňa 23.7.2018 uznesením č. 44
4. štvrtá zmena schválená dňa 23.7.2018 uznesením č. 44
5. piata zmena schválená dňa 22.10.2018 uznesením č. 45
6. šiesta zmena schválená dňa 21.10.2019 uznesením 1/2019
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
Schválený 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 subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

299034

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
384094

297034
0
2000
nemá obsahovú náplň
299034

338769
36680
8645
nemá obsahovú náplň
384094

299034
0
0
nemá obsahovú náplň
0,00

347404
36680
10
nemá obsahovú náplň
0,00

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
324368,45
324368,45
0,00

311037,52
311037,52
0,00

13330,93
36679,90
36679,90
0,00
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1200

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

1200
0,00

35479,90
48810,83
38839,70
9971,13
8642,08
6

8636,08
369690,43
312243,52
57446,91
34363,56
23083,35

7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

369 690,43

352250

328643

335463

324 368,45
36 679,90
8 642,08

330250
0
32000

326643
0
2000

333463
0
2000

Skutočnosť
k 31.12.2018

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

312 243,52
311 037,52
1200
6

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

352250

328643

335463

322220
30000
30

328613
0
30

335433
0
30
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. 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 fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
1 569 739,20
1 577 930,82
1 482 250,37
1 441 639,20
0
1 360 737,39
121 512,98
85 955,24

0
1 320 126,22
121 512,98
134 281,90

687,34
0
961,63
861,07
83445,20
0
0
1 533,59

647,66
0
654
2 549,55
130 430,69
0
0
2 009,72

8.2. 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

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
1 569 739,20
1 577 930,82
1 074 968,95
1 076 626,60
0
0
1 074 968,95
18 573,63

0
0
1 076 626,60
56 690,45

900
0
754,61
16 919,02
0
476 196,62

960
30 002
807,73
24 920,72
0
444 613,77

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017

1363,10
1998,55

Zostatok
k 31.12 2018

3195,93
1210,7
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8.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018

17673,63
0

25728,45
0

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2017

Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
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
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/

Skutočnosť
k 31.12.2018

63396,79
28790,04
161355,10
0
1263,01

62787,40
45070,58
201225,63
0
1190,96

40899,40

42462,57

0
0
2180,19

0
0
2592,01

0

0

13052,33
0

17178,06
0

0
227221,71

0
240273,08

7464,77
154,64

16333,39
1235,80

1144
0
74540,66

1344
0
83632,94

20896,05

1982,65

Hospodársky výsledok bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov.
14

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4
)

Základná škola

41369

41369

0

Materská škola

936

936

0

Vzdelávacie poukazy

480

480

0

Knihy

10

10

0

Matrika

2019,92

2019,92

0

Evidencia obyvateľov

228,03

228,03

0

Požiarna ochrana

33000

3000

300000

Register adries

19,60

19,60

0

Životné prostredie

65,56

65,56

0

Stavebný úrad

767,01

767,01

0

Osobitný príjemca
Cestná
doprava
a
pozemné
komunikácie
Chránená dieľňa
Pomôcky - § 52a
Voľby do orgánov samosp. obcí

331,36
29,85

331,36
29,85

0
0

1546,72
58,95
526,86

1546,72
58,95
526,86

0
0
0

-5-

Ministerstvo
školstva
Ministerstvo
školstva
Ministerstvo
školstva
Ministerstvo
školstva
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
vnútra
Ministerstvo
dopravy
ÚPSVaR
Ministerstvo
dopravy
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Ministerstvo
vnútra
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Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

VÚC

TSK

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

1654

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

1634,63

19,47

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2011 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

FK
STO RS
KST

600
500
400

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

600
500
400

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
V roku 2018 sa neuskutočnili významnejšie investičné akcie.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

vyriešenie mimoriadne situácie v obci

-

dobudovanie vodovodu

-

dobudovanie kanalizácie

-

rekonštrukcia obecných budov

-

vybudovanie športovísk

-

vybudovanie kamerového systému a optickej siete

-

rekonštrukcia ciest

-

výstavba bytovky

-

vybudovanie radarových meračov

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.
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0
0
0

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Mimoriadna situácia je najväčšou hrozbou v obci, pričom súvisí zo zosuvom svahu na
komunikáciu III. triedy. Uvedenú situáciu je potrebné riešiť v čo najkratšom čase.
Vypracoval: Ing. Martina Gogoláková
Schválil:

Alena Geregová, starostka obce

V Červenom Kameni dňa 12. apríla 2019
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