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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
chcel by som Vám v tejto výročnej správe priblížiť hospodárenie našej obce za rok 2014.
Nájsť optimálny model vo fungovaní samosprávy nie je úloha jednoduchá, ale je snom
každého starostu. Ja, ako starosta našej obce Pukanec, sa snažím svojou prácou prispieť k
zveľaďovaniu obce a jej majetku.
Výročná správa Obce Pukanec za rok 2014 ktorú Vám predkladám poskytuje reálny pohľad
na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku. V sledovanom roku sme sa snažili
plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov
a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a
kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. Je potrebné spomenúť, že
počet kompetencií kladených na samosprávne orgány sa neustále zvyšuje, no finančné krytie na
ich zabezpečovania značne zaostáva.
Cieľom predloženej výročnej správy je poukázať na hospodárenie obce Pukanec. Dnes už
môžeme konštatovať, že rok 2014 bol pre obec rovnako ako aj predošlé roky náročný a
pracovný. Dá sa

povedať, že rok 2014 bol aj prelomovým, keďže obec ukončila jeden

s najväčších projektov a to Revitalizácia verejných priestranstiev obce pri ktorej sme urobili aj
prekládku elektrických vedení do zeme a prekládku všetkých vzdušných vedení, ktoré boli na
námestí. Za všetkým treba hľadať množstvo mravenčej práce a prípravy, aby bolo možné
úspešne zrealizovať daný zámer, ale v skutočnosti túto prácu nikto nevidí. Avšak napriek tomu
obec dosiahla v roku 2014 prebytok rozpočtu vo výške 10 871 €.
Ostatnú prácu spomeniem už len okrajovo ako

starostlivosť o verejné priestranstvá,

verejnú zeleň, osvetlenie, rozhlas, odhŕňanie snehu, starostlivosť o cintorín, organizácia
a príprava všetkých kultúrnych podujatí počas celého roka a pod. Všetky tieto činnosti
považujeme za samozrejmé a každopádne nevhnutné, ale treba mať na pamäti, že okrem
potrebných finančných prostriedkov je za tým aj množstvo práce zamestnancov obecného
úradu i obecného podniku služieb za čo im patrí aj veľké poďakovanie.
Verím, že aj v budúcnosti budeme napredovať a spoločnými silami a správnymi
rozhodnutiami poslancov obecného zastupiteľstva zabezpečíme zveľaďovanie a správny chod
našej obce Pukanec.
Ing. Ján Rievaj – starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce

Názov: Obec Pukanec
Sídlo: Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec
IČO: 00307416
Štatutárny orgán obce: starosta obce - Ing. Ján Rievaj
Telefón: 036/6393529
Mail: pukanec@pukanec.sk
Webová stránka: www.pukanec.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce : Ing. Ján Rievaj
Zástupca starostu obce : Milan Tupý
Hlavný kontrolórka obce: PhDr. Janette Brnáková
Obecné zastupiteľstvo : Milan Tupý, Rudolf Čecha, Miroslav Ďurica,
Ing. Katarína Ďurečková, Ľubomír Foltán,
Monika Pašková, Eva Nemcová, Daniel Siekela,
Miroslav Slivka.
Komisie pri OZ : Komisia výstavby a životného prostredia,
Komisia ekonomická, služieb a podnikania,
Komisia na ochranu verejného poriadku,
Komisia kultúry a športu,
Komisia pre miestnu časť Majere
Obecný Úrad:
-

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
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Rozpočtová organizácia obce:
Názov:
Základná škola Pukanec
Sídlo:
Štiavnická cesta 26, 935 05 Pukanec
Štatutárny zástupca: Mgr. Tímea Kelecsényiová
Základná činnosť:
vzdelávanie
IČO: 37864491
Tel. číslo: 036/ 63 93 576
e. mail: zspukanec@mail.t-com.sk
web stránka: zspukanec.edupage.org

Príspevková organizácia obce:
Názov:
Obecný podnik služieb
Sídlo:
Za múrom 37 , 935 05 Pukanec
Štatutárny zástupca: Bc. Miroslava Hruškovičová
Základná činnosť: 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.
IČO: 34041851
Tel. číslo: 036/ 63 30 960
e. mail: ops.pukanec@stonline.sk
web stránka: www.opspukanec.sk

Obchodné spoločnosti založené obcou:
Názov:
Lespol, spol. s.r.o.
Sídlo:
Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec
Štatutárny zástupca:
Ing. Peter Gančár
Vklad do základného imania: 33 857 €
Predmet činnosti :
veľkoobchod a maloobchod s drevom; piliarska výroba a
impregnácia dreva piliarska výroba a impregnácia dreva; turistické nocľahárne a chaty po
triedu, výsadba lesných stromov výrez nežiaducich drevín usadzovanie haluziny okopávanie
lesných stromov vyžínanie trávy čistenie poľovníckych chodníkov lesníctvo včítane predaja
nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
medzinárodná cestná preprava tovaru, ktorá je podnikaním vnútroštátna nákladná cestná
doprava
IČO: 31438997
Tel. číslo: 036 /63 92 528
e. mail: lespol.pukanec@stonline.sk
web stránka: www.lespolpukanec.sk
Názov:
Thermospol, s.r.o.
Sídlo:
Štiavnická cesta 1, 935 05 Pukanec
Štatutárny zástupca:
Bc. Miroslava Hruškovičová
Vklad do základného imania: 95 357 €
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Predmet činnosti :
zváračské práce, maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej
živnosti, veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská činnosť v
oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti, výroba a rozvod tepla,
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, správa a údržba bytového a
nebytového fondu v rozsahu voľných živností, baliace činnosti, manipulácia s tovarom
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prípravné práce k realizácii
stavby, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, organizovanie
kultúrnych a iných spoločenských podujatí
IČO: 36715883
Tel. číslo: 036/ 63 93 166
e. mail: thermospol@thermospol.sk
web stránka: www.thermospol.sk

Občianske a záujmové združenia pôsobiace na území obce
• 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
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Obec Pukanec je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom
Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce
Pukanec je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie a to: PUKANEC Zmeny územia
obce Pukanec možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 4 a ust. § 2a zákona č. 369/1990
Zb..Obec Pukanec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Pukanec hospodári a
nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec
Pukanec môže nakladať aj s majetkom fyzických a právnických osôb, pokiaľ je na takéto
nakladanie zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.
Vízie obce: Základnú víziu obce možno zhrnúť do nasledovných slov: „Moderná obec
budovaná na základoch prírodných, historických a tradičných kultúrnych daností s cieľom ich
využitia pre spokojný život na vidieku“. Vízia je postavená na troch základných pilieroch.
Prvým je prekrásna okolitá príroda, druhým slávna história. Tretím pilierom sú obyvatelia
Pukanca ich pracovitosť, tradície, a remeselné zručnosti.
Ciele obce: Dlhodobým cieľom obce Pukanec je zabezpečiť a vytvárať podmienky pre
pohodlné bývanie svojich občanov, poskytujúce dostatočné možnosti pre spoločenské,
kultúrne, športove aktivity a relax.

5. Základná charakteristika Obce Pukanec
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 :
Pukanec leží približne v strede severnej časti Bátovskej kotliny, od juhu otvorenej, od severu a
západu chránenej horským hrebeňom Vtáčnik - Veterník - Ťatiar - Agraš - Ostrý vrch patriaci
do Štiavnického pohoria.
Poloha:

zemepisná šírka 48.3522 N
zemepisná dĺžka 18.7214 E
GPS 48° 21' 12" N, 18°43'17.04" E

Susedné mestá a obce : obec Devičany, obec Bohunice, obce Uhliská, obec Brehy,
Celková rozloha obce : 26,19 km²
Nadmorská výška :

350 m n. m
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5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 1 940
Národnostná štruktúra : 96 % Slováci
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 63,10 % - rímskokatolícka cirkev
20,10 % - evanielická a.v. cirkev
16,80 % - bez vyznania
Vývoj počtu obyvateľov : pravidelné znižovanie počtu obyvateľov

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 18 %
Nezamestnanosť v okrese : 13 %
Vývoj nezamestnanosti : klesá

5.4 Symboly obce
Erb obce : v modrom štíte pod striebornou, zlatom zdobenou mitrou strieborne, skrížené
banícke kladivká so zlatými rukoväťami.

Vlajka obce : pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/8), bielej (1/8),
modrej (1/8), bielej (2/8), modrej (1/8), bielej (1/8), a žltej (1/8), Vlajka má pomer strán 2:3 a
ukončená je tromi cípmi. (t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.)
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Pečať obce : je okrúhla, uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC PUKANEC.

5.5 Logo obce

5.6 História obce
Prvý písomný historický dokument o existencii Pukanca bol v roku 1075 - v zakladajúcej
listine hronsko-beňadického opátstva sa spomína Villa Baka ako hraničný bod opátskych
majetkov.
Najstarší hodnoverný doklad o existencii Pukanca ako banskej osady v jeho názve –
Bakabanya je z roku 1290.
V 14. Storočí bola obci Pukanec udelené mestské práva a povýšený na slobodné kráľovské
a banské mesto a stala sa členom zväzu siedmych stredoslovenských miest.
Obdobie druhej polovice 16. Storočia bolo poznačené tureckým výbojmi, proti
hasburskými povstaniami a úpadkami baníctva.
V 17. Storočí mesto postupne získalo remeselnícko-roľnícky charakter. V tomto čase bolo
strediskom viac než 20 remesiel a jedenásť cechov.
V ľudovej architektúre sa zachovali dva typy ľudových domov: remeselnícko-roľnícky typ
a banícky typ, a hospodárske stavby : drevené a murované humná, komory a pivnice na ovocie
priamo v sadoch , vinohradnícke budovy s pivnicami tesanými v skalu, charakteristické pre
tento vinohradný kraj.

5.7 Pamiatky
Obec Pukanec na svojom území eviduje nasledujúce pamiatky :
Hradby
Štôlňa ( parcel. Číslo 773 )
Trojica
Pošta ( Červená cesta 402, Pukanec)
Budova Ocú ( Námestie mieru 11, Pukanec)
Kostol sv. Mikuláša ( Námestie mieru 12, Pukanec)
Budova knižnice ( Námestie mieru 60, Pukanec)
Tabuľa pamätná ( štiavnická cesta 1, Pukanec)
Dom remeselnícky ( Štiavnická cesta 36, Pukanec)
Dom ľudový ( Viničná cesta 4, Pukanec)
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5.8 Významné osobnosti obce
V obci Pukanec pôsobilo mnoho významných osobnosti z veľkého počtu vyberáme tri
osobnosti obce Pukanec:
-

Andrej Chudoba (21.11.1927 - 21. 01. 2014)

Narodil sa 21. novembra 1927 v roľníckej rodine na samote -majeri v Malých
Krškanoch (teraz súčasť obce Krškany). Do ľudovej školy chodil v Malom Kiari a v
rodisku (1934-1939) a do meštianskej školy v Bátovciach (1939-1943). V rokoch 1945
-1949 absolvoval štúdium na Učiteľskej akadémii v Leviciach. Počas štúdia publikoval
básne v časopisoch Mladá tvorba a Tvorba. Po skončení základnej vojenskej služby bol
učiteľom v Žemberovciach a Čajkove (1951-1952). Po prepustení zo školských služieb
a musel odísť do výroby. V rokoch 1952-1954 pracoval vo fabrike S. M. Kirova v
Tlmačoch ako robotník-rysovač, pomocný účtovník v Jednote, Pukanec (1954-1955) a
štyri roky ako robotník a neskôr plánovač v závode Sandrik, Dolné Hámre (1956-1960).
Od roku 1957 začal intenzívnejšie uverejňovať poéziu a prózu v Mladej tvorbe. V
rokoch 1959-1962 sa venoval literárnej činnosti a spolupracoval s Československým
filmom. Na základnej škole v Pukanci učil od roku 1963 do roku 1990 až do svojho
odchodu do dôchodku. V súčasnosti pôsobí v Pukanci a venuje sa literárnej tvorbe ktorá
je úzko spätá s regiónom Tekova. Od decembra 1974 spolupracoval s Tekovskou
knižnicou v Leviciach ako odborný poradca v Krúžku mladých autorov až do roku
1989. Základná škola v Pukanci v spolupráci s Maticou slovenskou usporadúva od roku
1997 literárnu súťaž pre talentovaných žiakov pod názvom Cena Andreja Chudobu.Dňa
9.6.2006 mesto Levice udelilo Andrejovi Chudobovi čestné občianstvo mesta Levíc.
Andrej Chudoba nás navždy opustil 21. januára 2014.
-

Ján Čalovka (21.12.1936 - 15.3.2011)

Ján Čalovka sa narodil 21. decembra 1936 v Drženiciach okres Levice. Štúdium na
SUPŠ v Bratislave ukončil v.r. 1956 a nastúpil do podniku Sandrik - Dolné Hámre v
ktorom prežil učňovské roky (1951 - 1952). Ako dizajnér, ktorý počas svojho pôsobenia
v tomto podniku výrazne formoval produkciu servírovacieho náčinia, svoju kariéru
začal legendárnym dizajnom príboru Brusel 58. V rokoch 1973 -1978 sa realizoval
ako dizajnér v Inštitúte priemyselného designu v Bratislave, potom ako výtvarník v
slobodnom povolaní a súčasne pedagóg na Strednom odbornom učilišti strojárskom v
Hodruši Hámroch. Svojou výtvarnou tvorbou výrazne ovplyvnil a zasiahol do vývoja
dizajnu na Slovensku. Bola zameraná na priemyselnú výrobu, strojársky priemysel,
kuchynské smaltované nádoby, sporáky, nábytok pre konštrukčné kancelárie,
obuvnícke stroje, lode, vagóny. Zaujal návrhmi dámskej obuvi, ale do povedomia sa
vpísal najmä servírovacím náčiním vyrábaným desaťročia v Sandriku. Intenzívne sa
venoval maľovaniu pastelov a olejov s námetom krajiny v okolí Pukanca. Má za sebou
nielen množstvo realizácií v rôznych odvetviach priemyslu, ale aj desiatky kolektívnych
aj individuálnych výstav na Slovensku a v zahraničí. Jeho návrhy príborov,
servírovacieho náčinia, kresby a dobové materiály sú súčasťou zbierok SNG v
Bratislave.Bolo mu udelené niekoľko ocenení, za prínos oblasti dizajnu v novembri
2005 získal Cenu ministra kultúry SR za celoživotné dielo.
-

Ivan Kadlečík (8.4.1938 - 15.7.2014)

Ivan Kadlečík sa narodil 8. apríla 1938 v Modre v rodine evanjelického farára.
Základnú školu vychodil v Rači, zmaturoval na Jedenásťročnej strednej škole v Senci
roku 1956. Vysokoškolské štúdium slovenského jazyka a literatúry absolvoval na
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Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1956 – 1961.
Pracovať začal v Košiciach v Mestskom archíve, potom nastúpil na základnú vojenskú
službu a po jej skončení pracoval ako novinár v krajskej redakcii denníka Pravda v
Košiciach. Popritom spolupracoval s Východoslovenským vydavateľstvom, podieľal sa
na vzniku košického literárneho štvťročníka Krok 66 a dvojmesačníka Krok 67, ktoré aj
spoluredigoval. Roku 1968 sa presťahoval do Martina, kde bol v rokoch 1968 – 1970
šéfredaktorom kultúrneho dvojtýždenníka Matičné čítanie, od roku 1970 pracoval v
Biografickom ústave Matice slovenskej. Pre politické postoje vyslovované najmä v
publicistickej tvorbe ho roku 1971 zo zamestnania prepustili, vylúčili zo Zväzu
slovenských spisovateľov a počas celého obdobia normalizácie nemohol publikovať.
Roku 1977 sa presťahoval do Pukanca, kde pracoval ako vedúci v predajni Slovenskej
knihy. Rokoch 1982 – 1990 pôsobil aj ako organista v evanjelickom kostole. Od roku
1990 bol zamestnaný v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Od mája 2004 je
členom korešpondentom literárnej sekcie Bavorskej akadémie krásnych umení.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
• Základná škola Pukanec – rozpočtová organizácia
• Materská škola Pukanec – patrí pod obce Pukanec
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : na zlepšovania podmienok vzdelávania v Základnej škole.

6.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
Súkromný lekár – detský lekár
- všeobecný lekár pre dospelých
- zubný lekár
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa
bude orientovať na : starostlivosť o starších občanov obce

6.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje : Opatrovateľská služba obce Pukanec
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na : vytvorenie komunitného centra v obci.

6.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
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.
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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 produktov 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 22. 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,
MŠ a ZŠ.
Informačné, zábavné a poučné podujatia v Miestnej knižnici pre žiakov
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.
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

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na : na prestavbu kultúrneho domu v obci.

6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovateľ služieb v obci:
- Obecný podnik služieb
- Thermospol, s.r.o.
- Združenie pre separovaný zber „Tatiar“
- pohrebná služba, opravy motorových vozidiel, pošta, kaderníctvo, pohostinské služby
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Najvýznamnejší priemysel v obci:
- Hamerbacher a.s.
- STOLAR COP s.r.o.
- Coop Jednota, CBA
- PEC s.r.o
- Píla Jozef Pacher, Deska s.r.o.
- predajňa mäsa, predajňa stavebnín, predajňa s domácimi potrebami, kvetinárstvo,
lekáreň, predajňa textilu,
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Lespol, spol. s.r.o.
- Agropuk s.r.o.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život sa bude
orientovať na : uspokojenie požiadaviek občanov

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2014 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 Pukanec na rok 2014 bol zostavený ako
vyrovnaný.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením č. 22/2013
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 17.02.2014 uznesením č. MOZ 13/2014
- druhá zmena schválená dňa 28.04.2014 uznesením č. 24/2014
- tretia zmena schválená dňa 06.06.2014 uznesením MOZ č. 14/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 19.09.2014 uznesením č. 26/2014
- piata zmena schválená dňa 18.11.2014 uznesením č. 27/2014
- šiesta zmena schválená na základe usmernenia okresného úradu Nitra vedeného pod
číslom 1224/2014 a 1277/2014
- siedma zmena schválená dňa 26.02.2015 uznesením č. 03/2015

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné plnenie
príjmov/ čerpanie
výdavkov k 31.12.2014

% plnenia
príjmov /
% čerpanie
výdavkov

1 288 593

1 224 801

1 224 801

95 %

674 716
309 747
0
304 130
1 288 593

665 525
227 214
18 449
313 613
1 213 930

665 525
227 214
18 449
313 613
1 213 930

98 %
73 %
18 449 %
103 %
94 %
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z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

522 467
349 583
65 380
351 163
0

540 894
283 164
54 607
335 265
10 871

540 894
283 164
54 607
335 265
10 871

104 %
81%
84 %
95%
10 871 %

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014

979 138

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

665 525

bežné príjmy RO

313 613

876 159

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

577 553

bežné výdavky RO

298 606

102 979
227 214

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

227 214

kapitálové príjmy RO

0

283 164

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

283 164

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

0
-

55 950

47 029
0
0
18 449
54 607
- 36 158
1 224 801
1 213 930
10 871
0

Riešenie hospodárenia obci:
Prebytok rozpočtu v sume 10 871 EUR zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :
- tvorba rezervného fondu 10%
1 087,1 EUR
- použitie prostriedkov na úhradu bežných výdavkov 2014
9 783,9 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 1 087,10 EUR
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7.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2014
1 224 801

Plán na rok
2015
1 050 210

Plán na rok
2016
1 077 551

Plán na rok
2017
1 114 006

665 525
227 214
18 449
313 613

713 10
5 000
0
331 400

713 010
0
0
364 541

713 010
0
0
400 996

Skutočnosť
k 31.12.2014
1 213 930

Plán na rok
2015
1 050 210

Plán na rok
2016
1 077 551

Plán na rok
2017
1 114 006

577 553
283 164
54 607
298 606

608 115
45 315
65 380
331 400

605 466
42 164
65 380
364 541

610 151
37 479
65 380
400 996

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
8.1 Majetok
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2013
4 842 571,05

Skutočnosť
k 31.12.2014
4 598 647,48

Predpoklad
rok 2015
4 598 647,48

Predpoklad
rok 2016
4 598 647,48

Neobežný majetok spolu

3 819 865,41

3 807 440,47

3 807 440,47

3 807 440,47

949,36

949,36

949,36

949,36

Dlhodobý hmotný majetok

3 290 677,26

3 278 252,32

3 278 252,32

3 278 252,32

Dlhodobý finančný majetok

528 238,79

528 238,79

528 238,79

528 238,79

1 022 093,36

790 260,28

790 260,28

790 260,28

579,81

753,95

753,95

753,95

725 148,56

719 112,12

719 112,12

719 112,12

0

74,64

74,64

74,64

Krátkodobé pohľadávky

270 181,13

64 104,82

64 104,82

64 104,82

Finančné účty

24 753,78

4 207,49

4 207,49

4 207,49

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

1 430,08

2 007,08

2 007,08

2 007,08

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

0

612,28

946,73

946,73

946,73

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie
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8.2 Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2013
4 842 571,05

Skutočnosť
k 31.12.2014
4 598 647,48

Predpoklad
rok 2015
4 598 647,48

Predpoklad
rok 2016
4 598 647,48

Vlastné imanie

2 258 715,98

2 263 013,69

2 263 013,69

2 263 013,69

Výsledok hospodárenia

2 258 715,98

2 263 013,69

2 263 013,69

2 263 013,69

Záväzky

1 008 816,46

857 637,50

857 637,50

857 637,50

Rezervy

17 096,81

960,00

960,00

960,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

4 998,00

1 313,04

1 313,04

1 313,04

Dlhodobé záväzky

633 874,04

582 802,59

582 802,59

582 802,59

Krátkodobé záväzky

141 481,04

83 063,30

83 063,30

83 063,30

Bankové úvery a výpomoci

211 366,57

189 498,57

189 498,57

189 498,57

1 575 038,61

1 477 996,29

1 477 996,29

1 477 996,29

z toho :

z toho :

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Prírastkov majetku – zaradenie revitalizácie námestia do majetku

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2013

Stav
k 31.12 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

270 181,13

64 179,46

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

Záväzky

Stav
k 31.12 2013

Stav
k 31.12 2014

Záväzky do lehoty splatnosti

775 355,08

665 865,89

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

8.4 Záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

pokles pohľadávok – za dotáciu na revitalizáciu námestia obce
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9 Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Predpoklad
rok 2015

Predpoklad
rok 2016

Náklady

739 382,63

732 533,44

732 533,44

732 533,44

50 – Spotrebované nákupy

128 258,81

106 369,90

106 369,90

106 369,90

51 – Služby

49 859,57

60 571,81

60 571,81

60 571,81

52 – Osobné náklady

239 169,69

254 770,91

254 770,91

254 770,91

53 – Dane a poplatky

0

0,35

0,35

0,35

8 217,10

16 715,23

16 715,23

16 715,23

140 901,32

165 080,91

165 080,91

165 080,91

11 570,78

16 393,65

16 393,65

16 393,65

0

0

0

0

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

161 405,87

160 192,04

160 192,04

160 192,04

0

0

0

0

Výnosy

704 797,75

780 094,80

780 094,80

780 094,80

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

79 910,69

84 926,03

84 926,03

84 926,03

0

0

0

0

0

0

0

0

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

486 986,71

489 084,98

489 084,98

489 084,98

14 878,14

43 939,95

43 939,95

43 939,95

6 895,48

17 096,81

17 096,81

17 096,81

0

0

0

0

0

0

0

0

116 126,73

139 904,47

139 904,47

139 904,47

-34 584,88

1 857,44

1 857,44

1 857,44

Názov

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

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 /
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Hospodársky výsledok kladný v sume 1 857,44 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie

10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Ministerstvo

Účelové určenie grantov a
transferov
Revitalizácia námestia obce Pukanec

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
204 063 ,- €

pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Príjem dotácii na revitalizáciu námestia

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 11/2009
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

TJ Tatran Pukanec

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Prevádzka TJ Tatran, zabezpečovanie

2 000,- €

športových podujatí a údržba areálu
Rímskokatolícka cirkev, Reštauračné a obnovovacie práce na
hlavnom oltári „Trpiaci Kristus“
Farnosť Pukanec

1 660,00 €

10.3 Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
- Dokončenie stavebnej časti : Revitalizácia námestia obce Pukanec
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Podanie žiadosti na opravu budovy Základnej školy a to vo forme kapitálových
výdavkov na výmenu okien a vo forme bežných výdavkov a to na obnovu fasády.
Dostavba Kanalizácie
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10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.

Vypracoval: Ing. Veronika Struhárová

- referent finančného oddelenia a stavu majetku

Schválil : Ing. Ján Rievaj - starosta obce Pukanec

V Pukanci dňa 30.04.2015

Prílohy na základe ktorých bola vypracovaná výročná správa a nie sú jej súčasťou:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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