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1.Identifikácia účtovnej jednotky
Názov:

Obec Pukanec

Štatutárny zástupca: starosta obce
IČO:

00307416

DIČ:

2021022916

K 31.12.2012 mala obec Pukanec 1 984 obyvateľov,

Symboly obce
Symbolmi obce sú:
a/ erb obce
b/ vlajka obce
c/ pečať obce
d/ reťaz starostu obce

Organizačná štruktúra obecného úradu:
-

starosta obce

-

zástupca starostu obce

-

kontrolórka obce

-

odd. finančné a správy majetku …………………...

3 zamestnanci

-

odd. organizačné a všeobecnej správy ……….. .....

2 zamestnanci

-

odd. sociálnej starostlivosti …………………….....

8 zamestnancov

-

odd. terénna sociálna práca ..................................

2 zamestnanci

-

odd. regionálneho rozvoja……………………… ....

1 zamestnanec

-

MŠ bez právnej subjektivity…………………….....

12 zamestnancov

Obecné zastupiteľstvo je zložené z 9 poslancov. Pri obecnom zastupiteľstve pracujú komisie:
Komisia ekonomická, služieb a podnikania
Komisia kultúry, vzdelávania a športu
Komisia na ochranu verejného poriadku
Komisia pre výstavbu a životné prostredie
Komisia bytová, sociálnych vecí a zdravotníctva

Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi obecného zastupiteľstva.
Plnia úlohy podľa schválených plánov práce.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je
rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť
hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy
k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj
k obyvateľom žijúcim na území obce.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa.
Postupy účtovania pre obce upravuje Opatrenie MF SR MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácia, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
a Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej
účtovnej závierky, termín a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
Od 1.1. 2008 platí nová metodika účtovníctva pre verejný sektor. Týka sa celej
verejnej správy; štátnej správy, obcí, VÚC ako aj ich rozpočtových a príspevkových
organizácií. Jej platnosťou sa do účtovníctva subjektov verejnej správy plne zaviedli princípy
akruálneho účtovníctva.
V metodike postupov účtovania a vo výkazníctve štátnej správy a samosprávy: nastali
zmeny v :
zisťovaní výsledku hospodárenia porovnávaním nákladov a výnosov vo všetkých
účtovných jednotkách verejnej správy,
zavedení účtovania o výnosoch (doposiaľ sa účtovalo o príjmoch) aj v hlavnej činnosti
účtovných jednotiek,
zavedení povinnosti tvorby opravných položiek, tvorby rezerv a účtovania časového
rozlišovania nákladov a výnosov aj v hlavnej činnosti RO, obcí a VÚC,
spôsobe financovania podriadených organizácií zriaďovateľom a zavedenie pojmu
„transfery“ pre popis vzájomných zúčtovacích vzťahov,
účtovaní majú previazanosť na účtovné výkazy (súvahu, výkaz ziskov a strát,
poznámky).
V súvahe sa vykazuje vlastné imanie, vykazuje sa jednotný výsledok hospodárenia
a zavádza sa samotné vykazovanie zúčtovacích vzťahov medzi zriaďovateľom
a podriadenými organizáciami. Výkaz ziskov a strát je jednotný (zmenená štruktúra nákladov
a výnosov) pre všetky subjekty verejnej správy.

2.Poslanie a charakteristika hospodárenia účtovnej jednotky
Poslanie obce Pukanec
Poslaním našej obce je vytvárať priaznivé podmienky pre jej rozvoj a prosperitu obyvateľov
a poskytovať vysokokvalitné, nebyrokratické a dostupné služby pre všetkých občanov, slúžiť
obyvateľom obce, efektívne a transparentne vynakladať zdroje pre rozvoj obce a prijímať
rozhodnutia smerujúce k jej rozvoju, poskytovať nevyhnutné verejné služby a vytvárať
prostredie, ktoré zabezpečí kvalitné životné podmienky pre obyvateľov obce.

Cieľom obce Pukanec
Cieľom obce je zvýšiť životnú úroveň všetkých obyvateľov a návštevníkov, rozvíjať kultúrne
dedičstvo a využívať ho k rozvoju cestovného ruchu, chrániť a revitalizovať prírodné
bohatstvo, propagovať obec v regionálnom, celoslovenskom aj medzinárodnom meradle,
oživiť lokálnu ekonomiku podporovaním malého a stredného podnikania, skvalitnením
služieb vlastnou aktívnou prácou, vzdelávaním, spoluprácou s partnermi a všetkými
obyvateľmi.
Pukanec má vytvorené podmienky na spolupôsobenie nachádzajúceho sa kapitálu, ľudských
zdrojov a prírodných daností za účelom výroby produkcie a poskytovania služieb.
V obci pôsobí niekoľko podnikateľských subjektov, ktorí sú orientovaní na poskytovanie
služieb občanom v obci. Služby poskytujú v oblasti stavebníctva, výroby nábytku,
pohostinské služby, servisné služby. Dominantnou hospodárskou činnosťou v obci je
priemyselná výroba so zameraním na výrobu nábytku. Zásobovanie obce základným
spotrebným tovarom plní niekoľko maloobchodných predajní v centre obce.
Podnikateľské subjekty, ktoré pôsobia v obci :
Výrobnú činnosť na území obce vykonávajú:
• Hamerbacher a.s.- výroba nábytku,
• Thermospol s.r.o. – spoločnosť zameraná na dodávanie tepla, vlastníkom je obec
• STOLAR COP s.r.o. – stolárstvo
Služby poskytujú :
• Lespol s.r.o. – maloobchod s drevom , spoločnosť, ktorej vlastníkom je obec
• Coop Jednota, CBA – predaj potravín,
• PEC s.r.o. – pekáreň
• predajňa mäsa, predajňa stavebnín, predajňa s domácimi potrebami, predajňa novín
a tabaku, predajňa so záhradnou technikou, kvetinárstvo, lekáreň, predajňa textilu,
kaderníctvo, pohostinské služby, pohrebná služba, opravy motorových vozidiel, cestná
doprava.
Sezónne ubytovanie je možné v súkromí :
Ladislav Hruškovič, Marianna Mikušková, Tomáš Frank
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná priamo v obci v zdravotnom stredisku, v ktorom
zdravotnú starostlivosť poskytujú súkromné ambulancie : obvodná, detská, zubná.
Nositeľom kultúrneho a spoločenského života v obci je obecný úrad, cirkvi, záujmové
združenia a spoločenské organizácie. Dôležitú úlohu zohráva vydávanie občasníka Pukanské
noviny a to, že obec má zriadenú oficiálnu webovú stránku. Nachádzajú sa tu nasledovné
spoločenské organizácie a záujmové združenia, ktoré zastupujú neziskový sektor :
• Občianske združenie Terra Banensium- Zem baníkov, ktoré si za cieľ svojej práce
zvolilo propagáciu kultúrneho a historického vývoja bývalého slobodného baníckeho
a kráľovského mesta Pukanec. Združenie má k dispozícií najrozsiahlejšiu zbierku
historických prameňov o pukanskom baníctve. Táto zbierka bola podkladom pre
vypracovanie projektu náučného chodníka, ktorý je koncipovaný pre poučenie i pre
pobavenie a spája príjemné s užitočným.

• Občianske združenie TJ TATRAN Pukanec , ktoré zabezpečuje športové aktivity pre
deti, mládež a dospelých a zmysluplné využívanie voľného času a upevňovania
zdravia športovou činnosťou.
• Občianske združenie Pukanček, ktoré svojou činnosťou napomáhajú v rozvoji obce,
regiónu a v cestovnom ruchu.
• Občianske združenia Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej
histórie, vychádza z trvalých hodnôt európskej civilizácie, pozitívnych tradícií
slovenského národa ako aj patriotizmu občanov a rodákov z Pukanca a jeho okolia
• Jednota dôchodcov Slovenska – stretávanie dôchodcov
• Základná organizácia Slovenského zväzu invalidov – združovanie invalidných
občanov a spoločenské aktivity
• Slovenský zväz záhradkárov, ktorý každoročne organizuje Ochutnávku vín, výstavu
ovocia
• Miestny odbor Matice Slovenskej, ktorý organizuje rôzne kultúrne a spoločenské
akcie v obci a tým šíri kultúrne dedičstvo obce
• Spevácko- dramatický súbor – Bazaličky- zachovávajú zvyky obce a reprezentujú
obec na rôznych podujatiach
• Folklórna skupina Vajrab - zachovávajú zvyky obce a reprezentujú obec na rôznych
podujatiach
Miestna samospráva poskytuje služby :
•
•
•

•
•

•

•

v oblasti matričnej činnosti - overovanie a osvedčovanie listín, vydávanie listín
v oblasti stavebnej činnosti - vydáva povolenia na drobnú stavbu, prestavbu
v oblasti sociálnych vecí :
- Pomoc pri začleňovaní do nového sociálneho prostredia: náhradná rodinná
starostlivosť,
- Po ukončení výkonu trestu, sociálno- právna ochrana maloletých
- Sociálne služby opatrovaným osobám – poskytuje terénnu sociálnu službu, ktorú
zabezpečuje prostredníctvom terénnych opatrovateliek
- Dávka sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi: jednorázová výpomoc, sociálna
pôžička
- Štátny príspevok sociálnej pomoci : náhradný príjemca rodinných prídavkov
- Poradenská činnosť v komunitnom centre, ktorú poskytuje sociálny pracovník
v oblasti bytovej politiky poskytuje bývanie v sociálnych bytoch 1 a 2. kategórie
sociálne slabším občanom.
v oblasti služieb občanom, ktoré poskytuje prostredníctvom zriadenej príspevkovej
organizácie – Obecného podniku služieb a to : zemné výkopové práce, služby
poskytované poľnohospodárskymi mechanizmami, upratovacie služby, vnútroštátna
nákladná cestná doprava, zváračské práce, maliarske, natieračské práce, poskytovanie
služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, administratívne služby, dodávka pitnej
vody v miestnej časti Majere.
v oblasti vzdelávania zabezpečuje predškolské
vzdelávanie v Materskej škole
a základné vzdelanie v Základnej škole, ktorá poskytuje okrem základného
vzdelávania aj mimoškolské aktivity a to : prevádzkuje školský klub detí a vedie
rôznorodú záujmovú činnosť.
v oblasti kultúry služby poskytuje Miestna knižnica, ktorá okrem knižnice prevádzkuje
aj verejný internet.

Štátna správa poskytuje služby :
- Spoločný stavebný úrad – vydávaním stavebných povolení
- Pošta – poštové služby
- Základné vzdelávanie
Verejné služby poskytované na základe zákona.
Obec Pukanec na základe zákona č. 369/ 1990 Zb. poskytuje verejnoprospešné služby a to :
- zabezpečuje verejné osvetlenie
- zabezpečuje čistotu a údržbu verejných priestranstiev prostredníctvom Malých obecných
služieb a Obecného podniku služieb a to : údržbou trhoviska, údržbou autobusových
zastávok, údržbou verejných priestranstiev pred obchodmi, kostolmi, verejnoprospešnými
budovami- knižnicou. Obecným úradom, kultúrnym domom v miestnej časti Majere,
Prostredníctvom Obecného podniku služieb sú zabezpečené verejnoprospešné služby :
- údržba verejnej zelene je starostlivosť zameraná na výsadbu okrasných parkov, kosenie
a úprava verejnej zelene v celom katastrálnom území obce
- údržba miestnych komunikácií je zameraná na zimnú údržbu ciest, parkovísk,
chodníkov, opravy ciest, chodníkov
- správa a údržba cintorína
- služby v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré sú okrem likvidácie TKO zamerané aj
na likvidáciu čiernych skládok v obci
Obec Pukanec vlastní nebytové priestory, ktoré prenajíma :
za účelom podnikania :
v týchto priestoroch sú zriadené prevádzky : kaderníctvo, kvetinárstvo, lekáreň, novinový
stánok, reštauračné zariadenie, kancelária obchodnej spoločnosti.
na verejno- prospešný účel :
a/ sú to nebytové priestory, v ktorých je zriadené informačné centrum OZ Terra BanensiumZem baníkov,
b/ nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na ihrisku a slúžia na činnosť nielen OZ TJ
TATRAN, OZ Pukanček
c/ priestori v areáli ZŠ, v ktorých majú vytvorené podmienky na stretávanie sa dôchodcovia –
Klub dôchodcov,
V súčasnosti obec ponúka :
na predaj :
- budovu bývalej ZŠ
Spoločenské, vzdelávacie, kultúrne a športové akcie organizované obcou Pukanec.
Obec Pukanec každoročne organizuje :
1. Spoločenské podujatia :
Uvítanie detí do života, Deň učiteľov, Deň matiek, Spoločná prosba za úrodu pri soche sv.
Urbana, Deň otcov, Výročie SNP – pietna spomienka, Poďakovanie za úrodu, Slávnostné
stretnutie jubilantov a dôchodcov, Mikuláš, Vianočné trhy.
Medzi významné spoločenské podujatia patria :

Spoločná prosba za úrodu pri ktorej sa zídu návštevníci bez rozdielu, či majú vinice, alebo
nemajú. Podobný význam má aj poďakovanie za úrodu, ktorá je navyše spojená
s ochutnávkou dopestovaných a vyrobených
z úrody. Celé podujatie je sprevádzané
kultúrnym programom.
Iný význam majú Vianočné trhy, na ktorých môžu svoje výrobky ponúkať remeselníci,
podnikatelia so spotrebným tovarom. Počas trhov sa podáva starostovský punč.
2. Kultúrne podujatia :
Páračky, Fašiangová zabíjačka, Stavanie mája, Pukanské remeselnícke trhy, Vianočný koncert
Významným kultúrnym a zároveň spoločenským podujatím sú Pukanské remeselnícke trhy.
Každoročne ich obec organizuje prvý júlový víkend, čím sa stali tradíciou Pukanca. Tento rok
to bude jubilejný 21. ročník. Na trhoch majú možnosť prezentovať svoje remeslo rôzni
remeselníci ako napríklad kováči, rezbári, debnári, kolári, svoje výrobky tu predávajú
pernikári, výrobcovia medu, kožiari. Svoje miesto si nájdu aj podnikatelia so spotrebným
tovarom. Občerstvenie je zabezpečené v tzv. Dvoroch. Počas celého dňa je zabezpečený
kultúrny program: do obeda pre deti, poobede je program zameraný pre všetkých
návštevníkov a večer nasleduje hlavný program.
Trhy majú aj spoločenský význam pre obec, nakoľko obec pozýva čestných hostí medzi
ktorých patria starostovia okolitých obcí, zástupcovia NSK, mediálni a obchodní partneri.
3. Vzdelávacie podujatia :
Marec mesiac knihy, Andersenova noc, Čítajme si ... detský čitateľský maratón,
Informačné, zábavné a poučné podujatia v Miestnej knižnici pre žiakov MŠ a ZŠ.
Najzaujímavejšia s vzdelávacích podujatí je Andersenova noc - účastníci spia v miestnej
knižnici a čítajú si rozprávky.
4. Športové podujatia
organizuje v spolupráci s občianskym združením TJ TATRAN :
Steiger cup - futbalový turnaj, Šarkaniáda,
Steiger cup patrí medzi najnavštevovanejšie športové podujatie v obci, nakoľko okrem
športového vyžitia podujatie ponúka aj kultúrne vyžitie formou ľudovej zábavy pod holým
nebom. Miestny podnikatelia sa prezentujú podávaním dobrého piva.
Obec okrem toho, že je hlavným organizátorom podujatí je tiež spoluorganizátorom podujatí,
ktoré organizuje ZŠ : Cena Andreja Chudobu. Je to literárna súťaž medzinárodného významu,
ktorá sa každoročne koná na počesť rodáka – spisovateľa Andreja Chudobu.
Rímsko – katolícka cirkev a Evanjelická cirkev- Jasličková pobožnosť
Obec Pukanec ponúka pestrú a diverzifikovanú paletu produktov nielen pre obyvateľov
obce, ale aj pre návštevníkov kultúrnych, spoločenských podujatí, turistov, ktorí obec
navštevujú kvôli bohatej histórií a tradíciám, ktorými je pukanec známy v širokom okolí.
Obec sa snaží zvýšiť atraktivitu ponúkaných služieb vhodnou produktovou politikou tak,
že zvyšuje úroveň poskytovaných služieb, rozširuje sortiment ponúkaných služieb a to hlavne
v sociálnej oblasti a tým si buduje svoj imidž v očiach zákazníkov.

3.Vývoj činnosti účtovnej jednotky, o jej finančnej situácii
za roky 2009 – 2012
Lokalizačné a urbanizačné procesy vyprofilovali ekonomiku obce. Miestnu
ekonomiku obce tvoria prevažne subjekty, ktoré založila obec na základe svojho majetku
a produkujú služby a tovary na uspokojovanie tých potrieb obyvateľov, ktoré miestnej
samospráve vyplývajú z kompetencií. Sú v istom zmysle základom dlhodobej prosperity
územia .
Bilancia aktív a pasív obce v sledovanom období je uvedená v nasledovnej tabuľke .
Bilancia aktív a pasív obce v rokoch 2009 - 2012

Výber aktív
Dlhodobý NM
Pozemky
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý majetok
Ostatný dlhodobý majetok
Obstaranie dlhodobého majetku
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návratné fin. výpom.
Časové rozlíšenie

SPOLU
Vlastné imanie
Záväzky
Časové rozlíšenie

SPOLU:

Rok 2009 v € Rok 2010 v €
3 093
2 214
850 042
850 042
346 002
321 921
15 763
11 323
9 211
6 509
24 540
24 540
118
0
314 714
907 541
457 778
457 778
83
1 475
847 560
813 537
100 103
127 417
928 898
385 690
1 152
931
0
0
3 899 057
3 910 944
Výber pasív
2 567 571
2 555 039
802 189
845 204
529 297
510 701
3 899 057
3 149 944

Rok 2011 v €
3 526
858 340
1 770 163
4 332
4 052
24 540
26 173
63 428
439 521
1 602
859 655
96 322
9 722
898
0
4 162 315

Rok 2012 v €
4 296,34
876 585,78
2 972 420,51
27 254,99
12 745,85
7 465,67
3 227,05
54 271,55
528 238,79
468,71
812 704,61
6 273,94
47 644,70
1 206,88
1 336,26
5 356 141,63

2 534 467
819 573
808 275
4 162 315

2 479 898,50
745 283,35
1 242 712,25
4 467 894,10

(Zdroj: Účtovné výkazy obce)

Hospodárenie obce a plnenie vybraných ekonomických ukazovateľov za sledované obdobie
(roky 2009 – 2012) je uvedené v nasledovnej tabuľke

Prehľadná tabuľka – výnosy obce za obdobie 2009-2012

Rok 2009 v
€
26 449
414 100
10 043
90 508
0
14 895
7 019
56
0
0
50 615
10 615
1 669
6 670
650 858

Účty skupiny 6

Rok 2010 v
€
53 867
348 847
9 448
9 364
60
17 366
6 205
1
0
0
86 050
4 885
2 271
4 753
543 117

602 Tržby z predaja služieb
632 Daňové výnosy samosprávy
633 Výnosy z poplatkov
641 Tržby z predaja DN a HM
645 Ostatné pokuty, penále
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činn.
652 Zúčtovanie rezerv
662 Úroky
661 Tržby z predaja cenných papierov
678 Ostatné mimoriadne výnosy
693 Výnosy samosprávy z BT ŠR
694 Výnosy samosprávy z kap. Transf.
697 výnosy samosprávy mimo V.S.
699 Výnosy samos. z odvodu rozp. Príj.
Spolu
( Zdroj : Účtovné výkazy obce )

Rok 2011 v
€
79 201
426 828
6 791
2 401
290
12 875
7 303
2
34 274
0
43 441
30 671
17 474
5 889
667 440

Rok 2012 v
€
97 010,66
437 761,50
5 175,11
56 610,89
47
21 111,67
13 662,76
0
0
590,76
44 792,42
37 964,74
3 482,20
6 869,57
725 079,28

Prehľadná tabuľka – náklady obce za obdobie r. 2009 - 2012

Účty skupiny 5
501 Spotreba materiálu
502 Spotreba energie
511 Opravy a udržiavanie
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentáciu
518 Ostatné služby
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociálne poistenie
527 Zákonné soc. náklady
538 Ostatné dane a poplatky
541 Zostatková cena predaného majetku
548 Ostatné služby na prevádzkovú činn.
551 Odpisy dlhodobého majetku
552 Tvorba rezerv
561 Predané cenné papiere
562 Úroky
568 Ostatné finančné náklady
58 Náklady na transfery
591 Splatná daň z príjmov
Spolu
Výsledok hospodárenia
po zdanení /účtovný/

Rok 2009 v
€
45 022
67 160
25 230
129
942
63 926
166 999
30 678
7 128
66
51 549
4 531
48 568
13 224
0
0
4 231
176 837
29
706 249
-55 391

Rok 2010 v Rok 2011 v
€
€
34 755
44 748
44 232
42 178
4 806
462
105
855
278
269
52 784
49 877
160 435
178 696
43 438
60 110
1 741
9 277
16
410
0
37
6 460
7 138
32 147
87 540
7 303
13 663
0
18 257
11 975
8 497
4 334
3 288
146 928
167 447
0
2 855
551 737
695 604
-8 620

(Zdroj: Účtovné výkazy obce)

- 28 164

Rok 2012 v
€
41 138,20
54 161,20
0
865,32
458,70
46 488,76
187 764,92
62 794,71
9 572,54
316,50
1 319,89
3 573,74
161 194,24
6 895,48
0
8 195,66
3 275,12
175 852,45
0
763 867,43
- 38 788,15

Obec za sledované obdobie vykazuje stratu. Účtovný výsledok hospodárenia
zisťujeme porovnávaním nákladov a výnosov v účtovnej jednotke .
Z dôvodu nepriaznivého hospodárskeho výsledku je potrebné zo strany obce
prehodnotiť jednotlivé nákladové položky a hľadať nové zdroje na finančné krytie nákladov
a tým eliminovať nepriaznivý vývoj hospodárenia.

Príjmy a výdavky obce za obdobie r. 2009 - 2012

Druh

Účtovné obdobia
V€
2009

2010

2011

2012

1 111 150

811 631

1 043 119

884 070,81

24 809

0

270 928

66 610,89

1 859 140

65 877

135 051

17 478,24

Vlastné príjmy

6 670

-

6 207

6 869,57

Spolu príjmy

3 001 769

877 508

1 455 305

975 029,51

Bežné výdavky

517 745

452 249

489 598

547 289,10

Kapitálové výdavky

292 848

105 877

612 730

38 731,13

0

23 240

41 490

41 347,98

263 082

293 799

307 186

324 791,28

Spolu výdavky

1 073 675

875 165

1 451 004

952 159,49

Výsledok hospodárenia
/rozpočtový/

1 928 094

2 343

4 301

22 870,02

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

Finančné operácie výdavkové
Zúčtovanie s RO ( ZŠ )

(Zdroj: Účtovné výkazy obce)

Z uvedenej tabuľky vyplýva že rozpočtový výsledok hospodárenia je za sledované
obdobie kladný, t. z., že plnenie rozpočtovaných príjmov je vyššie ako rozpočtované výdavky
jednotlivých účtovných období obce.

V roku 2012 obec dosiahla:
- dokončenie modernizácii Verejného osvetlenia
- obec podpísala zmluvu s Ministerstvom hospodárstva SR o nenávratní finanční
príspevok, ktorí je účelovo využiteľný na: Revitalizácia verejných
priestranstiev obce Pukanec

4. Stratégia obce Pukanec
Strategický plán rozvoja obce Pukanec pre obdobie 10 rokov predstavuje rozsiahly komplex
analýz a opatrení. Nevyhnutným predpokladom dosiahnutia cieľov je ekonomický rast obce.
V súlade so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pukanec na
roky 2007 – 2016 sa za prioritné rozvojové oblasti považujú :
1, hospodárstvo a regionálny rozvoj : diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu obce,
podporovať v záujme trvalej udržateľnosti malé a stredné podnikanie
2, technická infraštruktúra : rozvoj dopravnej infraštruktúry, rozvoj občianskej infraštruktúry
3, životné prostredie : nakladanie s komunálnym odpadom, informovanosť a poradenstvo .
Prekážkou a neželateľným javom pri plnení strategických cieľov obce Pukanec je
napríklad nedostatok finančných zdrojov a to z dôvodu výpadku podielových daní.
V každom období niektoré aktivity a opatrenia podmieňujú realizovanie iných. Niektoré sa
musia považovať za dôležitejšie pre havarijný stav predmetnej veci, niektoré sú ešte
prednostnejšie z hľadiska potrieb a záujmu tej alebo onej skupiny obyvateľov.
Obec Pukanec vykonáva viaceré aktivity, okrem iného zabezpečuje viaceré služby.
Všeobecnou požiadavkou je, aby boli verejné služby poskytované efektívne, v rozsahu
a kvalite, zodpovedajúcej potrebám spoločnosti. Rozhoduje o konkrétnej forme
zabezpečovania týchto služieb, čo ovplyvňuje aj efektívnosť a kvalitu poskytovaných služieb.
Obec Pukanec sa dlhodobo stretáva s viacerými problémami v nasledovných oblastiach :
- efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť samosprávy
- orientácia na výsledok
- reštrukturalizácia služieb poskytovaných samosprávou
- nástroje riadenia samosprávy
- strategické plánovanie a riadenie
Tieto problémy je možné riešiť primeraným aplikovaním niektorých štandardných nástrojov
riadenia, uplatňovaných v trhovom prostredí, v podmienkach verejnej správy. Jedným
z týchto nástrojov riadenia je NPM (možno voľne preložiť ako nové riadenia organizácií
verejnej správy,) NPM možno charakterizovať ako presun od procesne orientovanej správy na
správu orientovanú na skutočný výsledok, posun od kolektívneho poskytovania verejných a
sociálnych služieb k poskytovaniu týchto služieb flexibilným spôsobom. NPM kombinuje
mnoho prvkov a to najmä :
- zameranie na efektívne využitie zdrojov na dosiahnutie vysokej kvality poskytovaných
služieb
- konkurenčné prostredie medzi verejným a súkromným sektorom pri poskytovaní
služieb
- vysoká úroveň zodpovednosti za výsledky

Zavedením postupného uplatňovania nových poznatkov
formou korekcie určitých
pracovných postupov, osvojením si ekonomických princípov a zvýšením participácie občanov
na chode samosprávy by obec mohla naplniť strategické zámery a stanovené ciele.
Prioritným cieľom Obce Pukanec je v roku 2013:
- realizácia projektu Revitalizácia verejných priestranstiev Obce Pukanec,
- pokračovanie vo výstavbe kanalizácie
- pokračovanie v rozvoji záhradky pri MŠ ( program Sovička )

V Pukanci, dňa 1. 4. 2013
Vypracovala: Ing. Veronika Struhárová

....................................................................
Starosta obce Pukanec
Ing. Ján Rievaj

