Konsolidovaná výročná správa
(uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)
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1. Úvodné slovo starostu obce
Obec Trenčianska Turná je pre mnohých z nás rodiskom. Tu sme prežili svoje detstvo,
mladosť a väčšina z nás tu zapustila korene. Čas, túžba a okolnosti mnohých zaviedli do
rozličných kútov našej vlasti i mimo nej a tam si našli svoj druhý domov. Rodisko však zostáva
nezmenené. Každý sa s túžbou a radosťou vracia do rodného domova, tí ktorí sme tu zostali
natrvalo i tí, ktorí sme si túto obec vybrali za svoj domov.
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019, so štandardnou štruktúrou o stave a hospodárení
obce Trenčianska Turná, predstavuje súhrn činností obce v hodnotovom vyjadrení a je vlastne
finančnou kronikou uvedeného obdobia. Konsolidovaná výročná správa je vypracovaná
v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Obec Trenčianska
Turná plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky
a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní plnenia základných
funkcií samosprávy, ako i plnení kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej
správy.
V roku 2019 sme sa snažili zabezpečovať chod samosprávy tak ako po iné roky pre najväčšiu
spokojnosť našich občanov. Našou snahou bolo zabezpečenie potrieb v prospech občanov obce
a to pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel.
Celý rok 2019 sa niesol v znamení osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Trenčianska Turná s bohatým kultúrnym programom, ktoré vyvrcholili v dňoch 16.-18. augusta
2019. K tomuto výročiu sme vydali aj monografiu obce Trenčianska Turná a jej miestnej časti
Hámre pod názvom „ OD TORNOWY PO TURNU“, ktorej autorom je pán JUDr. Mgr. Tomáš
Michalík, PhD.
Konsolidovaná výročná správa poskytuje základné informácie o majetkovej a finančnej
situácii, súhrn za všetky súčasti konsolidovaného celku, analýzu príjmov a výdavkov
konsolidovaného celku, prehľad o prijatých, ale aj poskytnutých zúčtovaných transferoch
v rámci konsolidovaného celku a ostatné dôležité informácie o obci a jej organizáciách ako
konsolidovanej účtovnej jednotky. Konsolidovaná výročná správa tvorí prehľad realizovaných
aktivít na základe rozhodnutí vecne príslušných orgánov obce a zároveň hodnotí plnenie
implementácie významných investičných, kultúrnych a spoločenských aktivít. V obci sa, popri
zabezpečovaní administratívneho chodu obecného úradu, bežnej prevádzky, údržba a opráv
objektov a majetku obce, v rámci čerpania finančných prostriedkov z poskytnutých dotácií
a z vlastných rozpočtových zdrojov zrealizovali viaceré investičné aktivity v oblasti
zhodnocovania majetku obce, školy a školských zariadení v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Obec dosiahla za sledované obdobie prebytkový rozpočet, čo vytvára ďalšie zdroje na jej rozvoj.
Tak, ako po uplynulé roky, tak aj v roku 2019 sme zodpovedne riešili potreby každého
občana, hospodárne a efektívne vynakladali prostriedky na rozvoj a zveľaďovanie našej obce.
V nastolenom trende je potrebné pokračovať, s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce
za účelom plnenia jej základných funkcií, priebežného budovania infraštruktúry a vytvárania
vhodných podmienok pre život obyvateľov a návštevníkov obce.
Veľká vďaka patrím všetkým občanom, poslancom obecného zastupiteľstva, podnikateľom
a iným subjektom za trpezlivosť, za ústretovosť a za spoluprácu pri riešení rôznych problémov
v obci. Poďakovanie patrí aj všetkým členom našich organizácií, ako aj dobrovoľníkom, ktorí
spoločnou prácou a úsilím robia našu obec krajšiu a modernejšiu.
Z hľadiska prognózy vývoja v našej obci v budúcnosti vyslovujem neskrývanú dôveru
v obrovský pracovný potenciál zamestnancov obce a v snahu občanov o všestranný rozvoj obce.
Ing. Peter Mikula
starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC Trenčianska Turná
Sídlo: Trenčianska Turná č. 86, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 00312053
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 032/6585205, 6585233
Mail: sekretariat@trencianskaturna.sk, starosta@trencianskaturna.sk
Webová stránka: www.trencianskaturna.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Peter Mikula
Zástupca starostu obce: Mgr. Janka Poláčková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Róbert Lacko
Obecné zastupiteľstvo: je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali v roku 2018 na obdobie 4 rokov v počte 9 poslancov.
Poslanci obecného zastupiteľstva k 31.12.2019:
▪

Ivan Fabo, Trenčianska Turná

▪

Ing. Mgr. Martin Chorvát, Trenčianska Turná

▪

Dušan Chudada, Trenčianska Turná

▪

Ing. Martin Lipták, Trenčianska Turná

▪

Ján Oravec, Trenčianska Turná

▪

Mgr. Janka Poláčková, Trenčianska Turná

▪

Mgr. Gabriela Santová, Trenčianska Turná

▪

Ing. Michal Vlk, Trenčianska Turná

▪

Ing. Jakub Závodský, Trenčianska Turná

Komisie:
▪ Komisia pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu.
▪ Komisia územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva
▪ Komisia pre kultúru, šport, vzdelávanie, sociálne veci a zdravotníctvo
▪ Komisia na dodržiavanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
Obecný úrad: je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Zloženie
zamestnancov obecného úradu je nasledovné:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

SOR pre správu obecného majetku, ekonomika
SOR pre správu obce, matrika, evidencia obyvateľstva
SOR pre správu daní a poplatkov
SOR pre účtovníctvo a fakturáciu
SOR pre stavebnú činnosť, životné prostredie
SOR pre stavebnú činnosť, životné prostredie
Administratívny pracovník
Pracovník KD + OcÚ + hospodárka KD
Pracovník KD + OcÚ
Sociálne služby – opatrovateľky, ošetrovateľky, zdravotné sestry
Správca pohrebísk
Manipulačný pracovník
Manipulačný pracovník
Manipulačný pracovník

Rozpočtové organizácie obce :
Základná škola s materskou školou Samuela Timona
Sídlo: Trenčianska Turná č. 30, 913 21 Trenčianska Turná
Štatutárny zástupca: PaedDr. Beáta Sabová, riaditeľka školy
Telefón: 032/6585221, 6585806
Mail: skola@zstrencturna.edu.sk
Webová stránka: www.zstrencturna.sk
Hodnota majetku: 2713137,09 EUR
Výška vlastného imania: - 29427,80 EUR
Výsledok hospodárenia: - 37769,84 EUR
Výsledok hospodárenia za rok 2019: 8342,04 EUR
Počet žiakov základnej školy bol 431 , súčasťou rozpočtovej organizácie je aj materská škola
s počtom detí 126, školský klub detí s celkovým počtom detí 128 a školská jedáleň.

4. Poslanie, vízie, ciele
Rozvojová vízia obce predstavuje takmer zidealizované predstavy obyvateľov obce
i manažmentu obecnej samosprávy o tom, ako by obec v dlhodobom horizonte mala vyzerať,
ako by mali jej obyvatelia v nej žiť, ako by sa mali v obci cítiť, akú kvalitu života by im obec
mala v budúcnosti ponúknuť. Je to vízia predovšetkým pre ekonomicky aktívnu a mladú
generáciu obce, ale i vízia pre pokojný a zabezpečený život občanov v poproduktívnom veku.
Predstava alebo rozvojová vízia obce je prvým krokom pre stanovenie žiadaných rozvojových
potrieb a vo vecnej rovine slúži na stanovenie dlhodobých i krátkodobých cieľov, priorít
a opatrení, ktoré sa v dlhodobom programovom dokumente obce ďalej rozpracovávajú do
konkrétnej vecnej podoby.
Vízia obce vychádza z predstáv obyvateľov vyslovených v ankete, na verejných zhromaždeniach
občanov i pri iných príležitostiach a aj zo zámerov obecnej samosprávy a jej volených
predstaviteľov.
ROZVOJOVÁ VÍZIA OBCE
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Obec Trenčianska Turná má potenciálne predpoklady byť pre svojich občanov miestom pre
pokojné bývanie, v zdravom a čistom prostredí. Vízia bude pokračovaním kresťanských
a rodinných tradícií v rozvoji a živote obce. Cieľom je postupné využitie prírodného potenciálu
obce so zabezpečením jej ekologickej stability, vybudovanie obce urbanisticky usporiadanej,
zabezpečenej bytovou a občianskou vybavenosťou, s potrebnou technickou a sociálnou
infraštruktúrou. Naplnenie cieľovej rozvojovej vízie by malo priniesť nové možnosti pre rozvoj
podnikania, vznik pracovných príležitostí v obci a jej okolí, priaznivé podmienky pre materiálne
zabezpečený a duchovne bohatý život. Obec by mala poskytovať svojim obyvateľom priaznivé
podmienky pre záujmové, kultúrne, športové a iné vyžitie, ako aj možnosti oddychu a rekreácie,
pri primeranom zdravotnom a sociálnom zabezpečení. Neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej vízie
obce je i vybudovanie občianskej spoločnosti na princípoch spolužitia aktivity a solidarity,
s dobrými medziľudskými vzťahmi.
STRATEGICKÉ CIELE OBCE
Naplnenie dlhodobej vízie rozvoja obce Trenčianska Turná vedie cez stanovenie a plnenie
strategických cieľov rozvoja obce, ich priorít a opatrení. Tieto boli stanovené predovšetkým na
základe problémov, ich príčin a dôsledkov v súčasnom stave obce.
Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných finančných
zdrojov. Ide najmä o financie z verejných fondov, resp. z fondov Európskej únie. Ďalším
predpokladom pre úspešné splnenie strategických cieľov je dôsledné vypracovanie
a predkladanie programových zámerov a zdôvodnených žiadostí o pridelenie finančných
prostriedkov na príslušné inštitúcie.
PRIORITY A OPATRENIA
Plnenie hlavných strategických cieľov dlhodobého rozvoja obce sa realizuje stanovením ich
priorít a definovaním jednotlivých konkrétnych opatrení, ktoré sa premietajú do projektov
a projektových zámerov.
Vzhľadom na veľkosť obce a rozsah plánovaných aktivít bude obecná samospráva realizovať
riešenie zámerov predovšetkým predkladaním žiadostí na dotácie zo štátnych fondov
a z príslušných fondov Európskej únie nielen samostatne, ale aj prostredníctvom združenia obcí
Mikroregiónu Inovec a občianskeho združenia MAS Inovec, ktorý zastrešuje nielen našu obec,
ale aj okolité obce – Trenčianske Stankovce, Selec, Krivosúd Bodovka, Soblahov, Mníchova
Lehota, Opatovce, Veľké Bierovce a vytvára partnerstvo verejného a súkromného sektora.
Plnenie strategických cieľov rozvoja obce, stanovených priorít a prijatých opatrením bude
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať postup výstavby veľkých nadregionálnych a celoštátnych
investícií v katastrálnom a záujmovom území obce.
Aktualizácia stanovených priorít a prijatých opatrení, pri dodržaní hlavných strategických cieľov
rozvoja, bude uskutočňovať obecná samospráva pri každoročnom stanovení hlavných úloh
samosprávy a spracovaní obecného rozpočtu. Základom bude stav prípravy jednotlivých
projektov a reálne predpoklady na získanie potrebných finančných prostriedkov.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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 :
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Obec Trenčianska Turná leží na ľavom brehu stredného toku Váhu, uprostred trenčianskej
kotliny a je lemovaná nádhernou scenériou pohorí Strážovskej vrchoviny, majestátneho
Považského Inovca a na západe uzatvára kotlinu pohorie Bielych Karpát. Leží na priesečníku
dôležitých obchodných ciest sever – juh (Baltické – Stredozemné more) a východ – západ
(stredné Slovensko a Morava).
Súradnice: 48°51'00.1"N 18°01'20.1"E
48.850028, 18.022241
Susedné mestá a obce :
Chotárne hranice má s obcami Soblahov, Mníchova Lehota, Trenčianske Jastrabie, Selec,
Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce a s mestom Trenčín.
Celková rozloha obce :
Územie obce sa skladá z dvoch katastrálnych území, t.j. z Trenčianskej Turnej ktorá má rozlohu
1626,5595 ha a katastrálneho územie Hámre s rozlohou 97,4911 ha.
Nadmorská výška :
Priemerná nadmorská výška zastavaného územia 214 m n.m.
5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2019 : 3494 obyvateľov, z toho: 1769 mužov a 1725 žien
- Deti do 18 rokov: 735, z toho deti do 15 rokov: 618
- Muži od 18 rokov: 1389
- Ženy od 18 rokov: 1370
Národnostná štruktúra ( podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011) :
Dominantné zastúpenie má slovenská národnosť ( 95,16 %) a minoritné česká ( 0,61 %),
rusínska, ruská, maďarská, nemecká, moravská, prípadne nezistená národnosť ( 3,78 %).
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu ( podľa sčítania obyvateľstva v roku
2011):
Z hľadiska náboženskej štruktúry obyvateľstva prevláda v obci jednoznačne rímskokatolícke
(79,65 %), evanjelické vierovyznanie (5,03 %), bez vyznania (8,04 %). Nezistená náboženská
štruktúra je 6,34 %. Ostatné náboženstvá sú zastúpené minoritne – gréckokatolícka cirkev,
pravoslávna cirkev, evanjelická cirkev augsburského vyznania, reformovaná kresťanská cirkev,
evanjelická cirkev metodistická,, cirkev československá husitská, náboženská spoločnosť
Jehovovi svedkovia.
Vývoj počtu obyvateľov :
Rok 2013
3131

Rok 2014
3173

Rok 2015
3230

Rok 2016
3312

Rok 2017
3368

Rok 2018
3442

Rok 2019
3494
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Vývoj počtu obyvateľov za roky 2013 - 2019
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
r. 2013

r. 2014

r. 2015

r.2016

r.2017

r.2018

r.2019

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : údaje nie sú štatisticky sledované
Nezamestnanosť k 31.12.2019 v okrese Trenčín – 1,93 % , v Slovenskej republike – 4,92 %
Vývoj nezamestnanosti : Celkovú situáciu v ekonomickej aktivite obyvateľstva obce dokresľuje
i stav nezamestnanosti. V obci sa udržuje miera nezamestnanosti pod úrovňou zamestnanosti
v okrese. V posledných sledovaných rokoch nastal pokles nezamestnanosti, čo sa opätovne
odráža v stúpajúcej zamestnanosti. V porovnaní s ukazovateľmi za SR vykazuje obec
Trenčianska Turná pozitívny trend v oblasti zvyšovania zamestnanosti, pri narastajúcom
demografickom vývoji obyvateľstva a menej priaznivej vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva.
5.4 Symboly obce
Erb obce :
Erb Trenčianskej Turnej tvorí v červenom štíte strieborný pelikán so zaklonenou
hlavou, pred ním sú tri mláďatá. Strieborná môže byť nahradená bielou. Zbroj, t.j.
zobák a pazúry sú zlaté, možno ich nahradiť žltou.

Vlajka obce :
Vlajka Trenčianskej Turnej pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách
červenej (1/8), žltej (1/8), červenej (1/8), bielej (2/8), červenej (1/8), žltej (1/8) a
červenej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.
Pečať obce:
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Pečať Trenčianskej Turnej je okrúhla, uprostred s obecným symbolom
a kruhopisom OBEC TRENČIANSKA TURNÁ.
Erb, pečať a vlajka predstavujú trojicu hlavných symbolov obce. Od nich
možno odvodiť ďalšie. Zástava obce vychádza z obecnej vlajky, no kým vlajka predstavuje
voľný kus textilu predpísaného pomeru strán a predpísanej kompozície, zástava nemusí dodržať
spomenutý pomer strán. Môže byť aj dlhšia. Charakteristickým znakom zástavy je aj to, že je
vždy pevne pripojená k žrdi alebo priečnemu rahnu ( ak ide o koruhva). Koruhva obce je vo
svojej podstate zvislá obecná zástava, upevnená na kratšie priečne rahno. Obec môže používať
ešte aj krátku zástavu, znakovú zástavu alebo spojením koruhvy a znakovej zástavy vzniká
veľká alebo tiež kombinovaná koruhva Trenčianskej Turnej. Od už spomenutých znakových
zástav sa odlišuje štandarda starostu obce. Líši sa od nich nielen vyhotovením, ale najmä
funkciou, pretože pri štandarde už nejde o symbol obce, ale o symbol jej predstaviteľa, symbol
jeho úradu. Od obecnej pečate možno zasa odvodiť okrúhle pečiatky s obecným symbolom,
ktorých obsah sa nelíši od obecnej pečate, ale kruhopis áno.
5.5 Logo obce
Obec Trenčianska Turná nedisponuje svojím logom.
5.6 História obce
Trenčianska Turná je obec s pozoruhodnou históriou. Obec predstavuje veľmi starú kultúrnu
lokalitu doloženú archeologickými dokladmi už od paleolitu. Názov obce mohol byť odvodený
od zvieraťa „tur“ alebo od strážnej veže zvanej „turna“, ktorá mohla stáť na tomto strategicky
významnom mieste. Obidve možnosti však dosvedčujú starobylosť tohto názvu, i keď priama
písomná zmienka pochádza z r. 1269. V Zoborských listinách sa však spomína „Turna aqua“
(turniansky potok) už v r. 1113.
Dňa 3.8.1708 sa na území obce stretli v rozhodujúcej bitke Kurucké vojská Františka II.
Rákociho a cisárske vojská generála Haistera. Túto udalosť pripomína pamätník v miestnej časti
Hámre.
Dnešná Trenčianska Turná vznikla spojením Trenčianskej Turnej a Hámrov v roku 1976.
5.7 Pamiatky
Dominantou obce je kostol sv. Martina, pôvodne gotický a v priebehu 18. – 19. storočia
prestavaný. Z gotickej stavby ostala zachovaná časť veže. Zvyšky pôvodného muriva sú prekryté
obkladom alebo omietkou. Na starobylosť kostola upozorňuje samotné patrocínium, patriace do
najstaršej vrstvy patrocínií v Uhorsku. Vo vnútri kostola sa nachádzajú krypty, na veži je najstarší
zvon z roku 1832. Na južnom konci obce stojí pieskovcový podstavec s nápisom z roku 1794.
Na ňom je postavená socha sv. Jána Nepomuckého.
5.8 Významné osobnosti obce
Najznámejším turnianskym rodákom je Samuel Timon S.J. (1675 – 1736),
zakladateľom modernej uhorskej historiografie.

ktorý

je
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
• Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
Na mimoškolské aktivity je zriadený školský klub detí, ktorý je súčasťou základnej školy,
krúžková činnosť a bola zriadená pobočka Základnej umeleckej školy Nemšová.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú nasledovné neštátne zariadenia:
• NZZ pre deti a dorast MUDr. Jana Petrášová,
• NZZ pre dospelých MUDr. Andrea Trebatická,
• Privátna zubná ambulancia MUDr. Jana Pašková,
• Privátna zubná ambulancia MUDr. Ivan Opoldus,
• Očná ambulancia OCULO s.r.o..
• Lekáreň TURNÁ, prevádzkovateľ PharmaPro, s.r.o. so sídlom Trenčianske Jastrabie
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti bude na doterajšej úrovni.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
• Obec Trenčianska Turná prostredníctvom Domu sociálnych služieb a zariadenia pre
seniorov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja a záujmu o umiestnenie do zariadenia možno
očakávať rozšírenie sociálnych služieb.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujú :
spolky, súbory, organizácie, združenia, ktoré sa venujú kultúrnemu a športovému životu
v obci v spolupráci s obcou. V obci sa nachádza miestne múzeum Kušnierovec, pamätná
izba Františkovi II. Rákocimu v miestnej časti Hámre.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší priemysel, poskytovatelia služieb v obci :
• VASPO STONE s.r.o. – výroba atypických stavebných obkladov
• ALKOR Ing. Ladislav Orság – výroba hliníkových, drevohliníkových a plastových
stavebných prvkov
• T.O.B. s.r.o. Trenčianska Turná – autorizovaný predajca vozidiel BMW
• Autoštýl a.s. Trenčianska Turná – autorizovaný predajca vozidiel VOLVO, Jaguar, Land
Rover, Renault, Dacia, Nissan
• Auto Koiš s.r.o. Trenčianska Turná - autorizovaný predajca vozidiel Ford
• Autocentrum AAA Auto a.s. – predaj ojazdených vozidiel
• Charvát spol. s r.o. Trenčianska Turná – priemyselná hydraulika
• Diagnostické centrum STK Trenčianska Turná – stanica technickej kontroly vozidiel
• Mlyn Trenčan s.r.o. Trenčianska Turná – mlyn a výroba múky a iných krmív
• Bóhm Fertigungstechnik Slowakei s.r.o. Trenčianska Turná - kovovýroba, obrábanie
kovov a strojárska výroba
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•

UNIKOV TR.TURNÁ s.r.o. - výroba kovových konštrukcií a prefabrikátov, zámkov
a kovaní, výroba oceľových a doplnkových konštrukcií.
• ATG Slovakia s.r.o. - komplexné služby v oblasti NDT ( nedeštruktívne testovanie )
• MOREAU AGRI s.r.o. – predaj poľnohospodárskej a stavebnej techniky
• HEITEC Slovensko, spol. s r.o. – priemyselná automatizácia a vývoj aplikačných
softvérov
• Slovenská pošta a.s.
• Miestne obchody, reštaurácie, pohostinstvá, kaviareň, cukráreň, penzión,
• Kadernícke salóny a kozmetický salón
• Čerpacie stanice PHM – Vanoil, Slovnaft, LPG
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
• Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude naďalej rozvíjať, nakoľko v obci sa buduje nový priemyselný park.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec v roku 2019 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. Celkový rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Súčasťou rozpočtu boli aj finančné operácie a rozpočet právneho subjektu obce – Základná škola
s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná, ktorý bol zostavený ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2018 uznesením č.16/122018. Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 18.02.2019 uznesením č. 28/02-2019
- druhá zmena schválená dňa 27.03.2019 uznesením č. 39/03-2019
- tretia zmena schválená dňa 24.04.2019 uznesením č. 75/04-2019
- štvrtá zmena schválená dňa 29.05.2019 uznesením č. 93/05-2019
- piata zmena schválená dňa 26.06.2019 uznesením č. 123/06-2019
- šiesta zmena schválená dňa 31.07.2019 uznesením č. 144/07-2019
- siedma zmena schválená dňa 25.09.2019 uznesením č. 168/09-2019
- ôsma zmena schválená dňa 24.11.2019 uznesením č. 202/11-2019
- deviata zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 218/12-2019
- desiata zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 219/12-2019
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Rozpočet

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

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

3228505

3772260

3775118,04

100,08

2449145
592360
50000
137000

2954659
168372
420613
228616

2954010,04
168372,07
420612,84
232123,09

99,98
100,00
100,00
101,53
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

3228505

3323048

3314650,82

99,75

1231957
649600
55347
1291601

1190443
421083
88018
1623504

1190448,03
421083,25
88018,39
1615101,15

100,00
100,00
100,00
99,48

0

+449212

+460467,22

Rozpočet obce

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
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 - prebytok
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet - schodok
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov *
Výdavkové finančné operácie

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
3182626,13
2954010,04
228616,09

2792607,75
1190448,03
1602159,72

390018,38
168372,07
168372,07
0,00

434024,68
421083,25
12941,43

-265652,61
124365,77
81861,72
42504,05
420612,84
88018,39

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

332594,45
3771611,04
VÝDAVKY SPOLU
3314650,82
Hospodárenie obce
456960,22
Vylúčenie z prebytku
81861,72
Upravené hospodárenie obce
375098,50
*Obec Trenčianska Turná spolu s RO mala k 31.12.2019 skutočné čerpanie príjmových
finančných operácií vo výške 424119,84 EUR. Z tejto sumy na tvorbu výsledku hospodárenia
boli vylúčené cudzie finančné prostriedky vo výške 3507 EUR ( prijatý preddavok, tzv.kaucia
od rodičov vo výške hodnoty 10 obedov v zmysle VZN č. 1/2019).
Prebytok rozpočtu (bežného a kapitálového) v sume 124365,77 EUR zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
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samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude
použitý na tvorbu rezervného fondu.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 18267,86 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 7997,19 EUR (AÚ 357 01)
- dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ vo výške 406,03 EUR ( AÚ 357 03 )
- podpora inklúzie pomocou nových pracovných miest vo výške 1936,24 EUR (AÚ 357 10)
- stravné pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 7928,40 EUR
(AÚ 357 11)
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 25000 EUR, a to na :
- rekonštrukcia kultúrny dom v obci Trenč.Turná - Hámre v sume 18000 EUR
- rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v obci Trenč.Turná vo výške 7000 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 8129,73 EUR a to
- poplatok za materskú školu vo výške 2773,38 EUR
- poplatok za školský klub detí vo výške 5356,35 EUR
d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 7279,46 EUR, z toho potraviny 4045,61 EUR a réžia 3233,85
EUR
e) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od spoločnosti PLANTEX s.r.o. Veselé
podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume
263,89 EUR,
f) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3
zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume
22920,78 EUR.
Na základe uvedených skutočností upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu za
rok 2019 je vo výške 42504,05 EUR.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov k 31.12.2019 predstavuje sumu 332594,45 EUR.
Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností upravený prebytok bežného
a kapitálového rozpočtu a zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v znení neskorších predpisov k 31.12.2019 je v sume 375098,50 EUR a bude použitý
na tvorbu rezervného fondu.
7.3 Plán rozpočtu na roky 2020 - 2022

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2019
3775118,04

Rozpočet na
rok 2020
3605267

Rozpočet
na rok 2021
3505437

Rozpočet
na rok 2022
3455737

2954010,04
168372,07
420612,84
232123,09

2912267
0
558000
135000

3048437
220000
100000
137000

3217237
0
100000
138500

Skutočnosť
k 31.12.2019
3314650,82

Rozpočet na
rok 2020
3605267

Rozpočet
na rok 2021
3505437

Rozpočet
na rok 2022
3455737

1190448,03
421083,25
88018,39
1615101,15

1232494
827000
55850
1489923

1210188
633430
56702
1605117

1205640
472679
43620
1733798

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

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

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12.2018
49031877,56

Skutočnosť
k 31.12.2019
48846471,09

45500535,01

45277925,78

32357,55

21561,75

Dlhodobý hmotný majetok

43428143,46

43216330,03

Dlhodobý finančný majetok

2040034,00

2040034,00

Obežný majetok spolu

3520499,88

3555038,96

5358,99

29647,85

2641074,11

2585326,65

0,00

36812,88

52567,72

41994,60

Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
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Finančné účty

821499,06

861256,98

10842,67

13506,35

Skutočnosť
k 31.12.2018
49129346,70

Skutočnosť
k 31.12.2019
48974281,53

48135042,84

47860421,67

32357,55

21561,75

Dlhodobý hmotný majetok

46062651,29

45798825,92

Dlhodobý finančný majetok

2040034,00

2040034,00

981265,61

1097524,96

7957,75

31235,57

723,32

0,00

0,00

36812,88

58732,23

47689,83

913852,31

981786,68

13038,25

16334,90

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

49031877,56

48846471,09

Vlastné imanie

40500184,49

40679415,42

44299,92

44299,92

0,00

0,00

40455884,57

40635115,50

996820,30

896115,98

2050,00

2040,00

39609,04

43267,86

681639,72

640038,75

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

16

Krátkodobé záväzky

198296,38

182636,28

75225,16

28133,09

7534872,77

7270939,69

Skutočnosť
k 31.12.2018
49129346,70

Skutočnosť
k 31.12.2019
48974281,53

40462414,65

40649987,62

44299,92

44299,92

0,00

0,00

40418114,73

40605687,70

1125792,67

1049167,97

2050,00

2040,00

39609,04

43267,86

Dlhodobé záväzky

717077,25

668475,44

Krátkodobé záväzky

291831,22

307251,58

75225,16

28133,09

7541139,38

7275125,94

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Významnými prírastkami majetku boli:
- zaradenie zrekonštruovanej požiarnej zbrojnice do majetku vo výške 118005,75 €
- zaradenie rekonštrukcie materskej školy do majetku vo výške 35842,86 €
- rekonštrukcia chodníka ul. Bánovská (zaradenie do majetku) vo výške 66156,83 €
- zrekonštruovanie chodníka na ul. Družstevná vo výške 26794,77 €
- výstavba vodovodu a MK na ul. Pri Potoku vo výške 29204,35 €
- rekonštrukcia pamätníka pred základnou školou vo výške 11639,40 €
- prírastok pozemkov vo výške 4383,45 € za zámenu pozemkov
- zakúpenie kamerovej a zvukovej techniky v budove TJ Slovan vo výške 3759,43 €
- prírastok dlhodobých pohľadávok vo výške 36812,88 € v materskej účtovnej jednotke je
ostatná pohľadávka voči nájomníkom bytov.
Významnými úbytkami bol:
- úbytok pozemkov vo výške 66068,32 € z dôvodu predaja a zámeny pozemkov,
- ostatné úbytky boli presuny z dôvodu predaja a zaradenia do majetku vo vyššie
uvedených finančných čiastkach.
V roku 2019 sa vytvorila opravná položka vo výške 100%, 50%, 25% k nevymožiteľným
pohľadávkam a k 31.12.2019 sa vykazuje opravná položka v celkovej výške 5962,99 €.
Jedná sa o nedaňové pohľadávky viac ako 36, 24 a 12 mesiacov po splatnosti.
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Významným znížením zdrojov krytia majetku bolo splatenie dodávateľských záväzkov
v lehote splatnosti. Zníženie dlhodobých záväzkov je pravidelným mesačným splácaním
úverov zo ŠFRB.
8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

52396,82

78579,01

Pohľadávky po lehote splatnosti

170,90

228,47

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

58561,33

84274,24

Pohľadávky po lehote splatnosti

170,90

228,47

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

879936,10

822675,03

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

1008908,47

975727,02

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku

b) za konsolidovaný celok

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- prírastok pohľadávok je z dôvodu vystavených odberateľských faktúr za mesiac
december 2019 vo výške 6333,02 € splatných v januári 2020
- prírastok pohľadávok vo výške 35433,11 € je z doručených dobropisov za energie
splatných v roku 2020
- úbytok záväzkov v lehote splatnosti je z dôvodu splatenie prijatých dodávateľských
faktúr za mesiac december 2018 splatných v roku 2019
- úbytok záväzkov je uskutočňovaný pravidelným splácaním bankových úverov a úverov
zo ŠFRB.
Uvedené významnejšie položky pohľadávok a záväzkov sa týkajú materskej účtovnej jednotky.

9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
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a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

2278587,78

2452125,36

50 – Spotrebované nákupy

102965,76

92212,13

51 – Služby

296938,70

344445,87

52 – Osobné náklady

502790,82

583442,15

5097,36

5893,73

220190,72

137100,08

503253,87

513763,17

33679,53

32248,19

0,00

0,00

613348,27

742547,52

322,75

472,52

2648906,86

2631356,29

110608,49

125910,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1368117,59

1572214,74

514031,66

267312,95

2070,00

2050,00

815,14

1514,99

81,66

3,23

653182,32

662350,18

+370319,08

+179230,93

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 čin.
a zúčt. 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 - záporný HV /

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume +179230,93 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Významný nárast výnosov v roku 2019 bol pri SÚ 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov o cca 180132 € vyšším výnosom dane z príjmov poukazovanej územnej samospráve,
cca o 14980 € vyšším výberom poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Pri SÚ 64 – Ostatné
výnosy významný úbytok bol na analytickom účte 641 pri nižšom predaji majetku – pozemkov
vo výške 264622 € oproti roku 2018. Pri SÚ 69 - na AÚ 694 bol výnos vyšší cca o 23025 €
spôsobený nárastom odpisovaného majetku z cudzích zdrojov, na AÚ 693 bol pokles z dôvodu
nižšieho príjmu bežných transferov oproti roku 2018. Úbytok na AÚ 699 bol spôsobený nižším
odvodom príjmov z rozpočtovej organizácie do obce za potraviny cca o 19763 € z dôvodu
poskytnutia dotácie na stravovanie žiakov v základnej škole zdarma.
V nákladoch pri SÚ 50 – Spotrebované nákupy bolo zníženie spôsobené nižším nákupom
drobného hmotného majetku účtovaného priamo do spotreby na analytickom účte 501 cca o
14830 € (v roku 2018 bol hlavne zakúpený nábytok do zrekonštruovaných priestorov obecného
úradu a kultúrneho domu), pri službách SÚ 51- bolo zvýšenie nákladov na údržbu objektov,
miestnych komunikácií … hlavne na AÚ 511 vo výške cca 10000 € údržba budov, cca o 21590
€ údržba chodníkov a miestnych komunikácií a cca 3560 € údržba verejnej zelene. AÚ 518 bolo
zvýšenie spôsobené nákladmi na externý manažment projektov a zvýšením nákladov na vývoz
odpadu. Pri SÚ 52 – Osobné náklady nárast vznikol zvýšením miezd a odvodov, pri SÚ 54 –
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vznikol úbytok poklesom na účte 541 vo výške 126383
€, ktorý bol spôsobený nižším predajom DLHM. Pri SÚ 58 – Náklady na transfery zvýšenie
nastalo poukazovaním vyššieho transferu RO o cca 107812 € a zvýšením odpisov majetku
obstaraného z cudzích zdrojov v rozpočtovej organizácií o 22149 €.
b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

3051923,66

3424615,36

50 – Spotrebované nákupy

326519,46

326902,05

51 – Služby

333931,30

399718,93

1527179,68

1879144,78

5628,46

6509,77

227394,95

148766,84

581901,51

614559,40

37805,55

35831,07

0,00

0,00

11240,00

12710,00

322,75

472,52

3407468,88

3612188,33

261095,77

286041,43

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
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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

1368117,59

1572214,74

526900,06

280829,66

2070,00

2050,00

815,14

1514,99

81,66

3,23

1248388,66

1469534,28

+355545,22

+187572,97

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, - záporný HV /

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom je uvedená pri materskej účtovnej
jednotke. Okrem vyššie uvedenej analýzy bol nárast v konsolidovanom celku pri SÚ 52 –
Osobné náklady, čo bolo spôsobené zvýšením platov pedagogických a nepedagogických
zamestnancov v dcérskej účtovnej jednotke.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Okresný úrad, školstvo TN
Okresný úrad, školstvo TN
Okresný úrad, školstvo TN
ÚPSVaR Trenčín
Okresný úrad, školstvo TN
Okresný úrad, školstvo TN
Okresný úrad, školstvo TN
Okresný úrad, školstvo TN
Okresný úrad, školstvo TN
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo DV a RR SR
Ministerstvo DV a RR SR
Okresný úrad, odbor ŽP TN
Ministerstvo vnútra SR

Školstvo prenesené kompetencie
Školstvo – dopravné, vzdeláv.poukazy
Školstvo – asistent učiteľa
Zamestnanosť § 50j asistent učiteľa
Školstvo - učebnice
Školstvo – predškolská výchova
Školstvo – lyžiarske poukazy
Školstvo – lyžiarsky kurz
Školstvo – škola v prírode
Matričná činnosť
Stavebná činnosť
Špeciálny stav.úrad– účelové komunik.
Starostlivosť o životné prostredie
Register obyvateľstva, adries

Suma
prijatých
prostriedko
v v EUR
796478,00
19311,00
44352,00
4529,34
1755,00
5840,00
1694,00
7800,00
4200,00
6561,73
4399,91
145,54
314,93
1196,97
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Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo PSVaR SR
ÚPSVaR Trenčín
Podnikateľské subjekty
Podnikateľské subjekty
Podnikateľské subjekty
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Trenčiansky samosprávny kraj
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR
ÚPSVaR Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj
Podnikateľské subjekty
Slovenský futbalový zväz

Voľby do EP 2019, Voľby prezidenta SR
Sociálna služba
Transfer stravné zdarma v MŠ a ZŠ
Grant – Mikulášsky večierok
Grant – DSS a DD
Grant – oslavy 750.výročia obce
Grant - požiarna ochrana
Transfer monografia obce
Transfer rozšírenie kamerového
monitorovacieho systému v obci
Tr.Turná
Transfer rekonštrukcia kultúrny dom
v obci Trenčianska Turná – Hámre
Transfer rekonštrukcia miestnych
chodníkov a miestnych komunikácií
Transfer materská škola Trenčianska
Turná – revitalizácia areálu a rozšírenie
kapacity
Transfer podpora inklúzie pomocou
nových pracovných miest
Transfer projekt „Pracuj v školskej
kuchyni“
Transfer „Festival Stretnutie priateľov“
Grant – festival a podpora stravovania
Grant – popularizovanie futbalu v MŠ

7412,10
111744,00
42390,00
1150,00
1701,00
7900,00
3000,00
3000,00
7000,00

18000,00
3000,00
49348,70

56192,50
1364,23
1200,00
563,89
250,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
•
•
•
•
•

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – transfer kapitálový vo výške
49348,70 € na realizáciu projektu materská škola Trenčianska Turná – revitalizácia
areálu a rozšírenie kapacity
Ministerstvo financií SR – transfer kapitálový vo výške 18000 € na rekonštrukciu
kultúrneho domu v obci Trenčianska Turná – Hámre
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Okresného úradu
Trenčín na financovanie prenesených kompetencií obce na úseku základného školstva
spolu normatívne a nenormatívne prostriedky vo výške 881430,00 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – transfer stravné zdarma pre deti v MŠ a ZŠ vo
výške 42390,00 €
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR - bežný transfer vo výške 111744 € na
financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej služby

V roku 2019 neboli použité finančné prostriedky vo výške 8403,22 € na normatívne
a nenormatívne príspevky pre základnú školu. Tieto je možno použiť do 31.3.2020. Nevyčerpané
finančné prostriedky vo výške 1550 € na lyžiarsky kurz a školu v prírode boli vrátené
poskytovateľovi prostredníctvom obce. Transfer z ÚPSVR na stravné pre deti v MŠ a ZŠ bol
nevyčerpaný vo výške 7928,40 € a bude vrátený poskytovateľovi v roku 2020. Transfery na
rekonštrukciu kultúrneho domu v obci Trenčianska Turná -Hámre vo výške 18000 € a rozšírenie
kamerového a monitorovacieho systému v obci vo výške 7000 € budú použité v roku 2020.
Rozpočtová organizácia nevyčerpala poskytnutý transfer na podporu inklúzie pomocou nových
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pracovných miest vo výške 1936,24 €, ktorý bude použitý v roku 2020. Ostatné granty a transfery
boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom v roku 2019.
10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.2/2017 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Telovýchovná jednota SLOVAN

LMK Trenčianska Turná
LMK Trenčianska Turná
ZO SZŤP Trenč. Turná
ZO chovateľov poštových holubov
ZO SZCH Trenčianska Turná II
Únia žien Slovenska Trenč.Turná
eRKO Hnutie kresťanských
spoločenstiev Trenč. Turná
ZO SČK Trenčianska Turná

Účelové určenie dotácie

Zabezpečenie základných činností
prijímateľa dotácie, vyplývajúcich zo štatútu
organizácie – na reprezentáciu obce spojenú
s organizovaním športových akcií“
„Podpora LMK na domácich
a medzinárodných súťažiach“
„Podpora účasti na MS v USA“

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v EUR

8000

1500
1000

„Poďakovanie jubilantom za činnost
a Športové hry v Opatovciach na rybníku“
„Majstrovstvá základnej organizácie ocenenia“
„Vtáčí svet – výstava exotických vtákov –
zakúpenie cien pre víťazov“
„Vianočný koncert pre členky ZO +
divadelné predstavenie pre členky ZO“
„ eRKO tábor – V krajine stratených
príbehov“

200

„Návšteva chorých, prednášky, kultúrne
podujatia a občerstvenie na schôdzu“
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200
200
300
400

10.3 Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
a) obec
• Rekonštrukcia budovy PZ – stavebné práce a autorský dozor vo výške 116605,75 EUR
• Revitalizácia budovy MŠ – stavebné práce vo výške 70336,61 EUR
• Rekonštrukcia chodníkov ul. Bánovská vo výške 66156,83 EUR
• Výstavba križovatky ul. Oslobodenia a 1.mája vo výške 59218,02 EUR
• Rekonštrukcia ul. Pri Potoku a Družstevná vo výške 52034,21 EUR
• Projekt spomalenia dopravy v obci pokračovanie vo výške 9821,10 EUR
• Vybudovanie chodníka k pamätníku pred ZŠ vo výške 5951,76 EUR
• Parkovisko pri MŠ ul. Za Záhradou vo výške 5226,84 EUR
• Poľné cesty - vybudovanie priepuste vo výške 5007,60 EUR
• Pamätník pred ZŠ renovácia vo výške 11639,40 EUR
• Areál TJ Slovan ozvučenie, kamerový systém vo výške 3759,43 EUR
• Odvodnenie ul. Za Oravcom – uličná vpusť vybudovanie vo výške 3288 EUR
b) rozpočtová organizácia
• Revitalizácia budovy MŠ – stavebné práce vo výške 5367,12 EUR
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•
•

Revitalizácia budovy MŠ – výstavba plota vo výške 3650,31 EUR
Nákup kotla v školskej jedálni vo výške 3924 EUR

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
• miestne komunikácie – rekonštrukcia po kanalizácií – ďalšia etapa
• priemyselná zóna pri ČS AGIP – pokračovanie vo výstavbe
• rekonštrukcia a modernizácia športového areálu TJ Slovan
• výstavba IBV
• výstavba skladovej haly
• rekonštrukcia budovy s.č. 227 (bývalá MŠ)
• prípravné práce na novej stavbe domu smútku na cintoríne v Trenčianskej Turnej
• nákup ( zámena) pozemkov
• pozemkové úpravy
b) rozpočtová organizácia
• vybavenie odbornej učebne základnej školy
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Po 31. decembri 2019 obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu, ktorá by si
vyžadovala zverejnenie vo výročnej správe za rok 2019.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadne súdne spory a neeviduje žiadne riziká a neistoty.

Vypracoval:

Ing. Adriana Závodská

Schválil: Ing. Peter Mikula

V Trenčianskej Turnej, 22. júna 2020
Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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