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1. Úvodné slovo starostu obce  

Hospodárenie obce sa každý rok uzatvára Výročnou správou o hospodárení obce, ktorá 

je celkovým obrazom  života  obce. 

 

V roku 2019 sme po prvýkrát organizovali v novom priestore za sokolovňou a na 

novom pódiu Bošácke hody. Podľa reakcií návštevníkov a občanov môžem povedať, že hody 

boli úspešné a v novom priestore sa všetkým páčilo. Bude si vyžadovať ešte malé úpravy, ale 

priestor je nanajvýš vhodný pre celospoločenské využitie. 

Z investičných projektov treba vyzdvihnúť rekonštrukciu a prístavbu materskej školy. 

Rozšírením sa zvýšila kapacita na 48 detí, čo v súčasnosti postačuje. Na tento projekt sme 

získali dotáciu v sume 169 810,- eur z IROP. Pri rozvoji obce bude potreba premýšľať, kde 

zrealizovať ďalšie nové triedy. 

Dokončeným projektom je rekonštrukcia hasičskej zbrojnice na Zabudišovej, na ktorú 

získala obec pre DHZO Zabudišová dotáciu v sume 20 520,- eur. Zároveň v tomto roku dostali 

hasiči na Zabudišovej nové Iveco Daily. Obe podpory boli z Ministerstva vnútra SR. 

Na futbalovom ihrisku sa zbúrala polorozpadnutá stodola a na jej mieste sa zhotovila 

betónová doska, na ktorú sa osadili dve garáže slúžiace futbalistom a hasičom. Po napojení na 

elektrinu ich budú môcť plnohodnotne využívať. V dome smútku sme nainštalovali nové 

elektrické vykurovanie. V kanceláriách obecného úradu sme osadili klimatizáciu, ktorá sa 

v chladnom období využíva aj na vykurovanie. 

Do vozového parku v obci pribudol nový „100-koňový“ Zetor Proxima 100 HS 

s čelným nakladačom, ku ktorému sme dokúpili radlicu na sneh. Na zimnú údržbu sme tiež 

zakúpili posýpač na Hako. Vzhľadom k teplej zime sme ani jedno zariadenie zatiaľ nepoužili. 

Naďalej pokračujeme v prípravných prácach na novej lokalite „Pod stráňami“. 

Vybavujeme vyjadrenia k územnému povoleniu, súhlasy a vysporiadavame pozemky. 

Obec získala dotáciu na rozšírenie hasičskej zbrojnice v Bošáci vo výške 11 264,- eur. 

I keď to nie je celá žiadaná suma, verím že hrubé rozšírenie zrealizujeme a vytvoríme tak viac 

priestoru pre zásahovú techniku. Ďalším podporeným projektom je „Wifi pre obce“, vďaka 

ktorému vytvoríme nové verejné wifi-zóny a vymeníme vedenie verejného rozhlasu. 

Celý rok sme organizovali najrôznejšie kultúrne, športové a spoločenské akcie, 

v ktorých budeme aj naďalej pokračovať. 

 

Ďakujem všetkým občanov a organizáciám, ktorí sa zaujímajú o veci verejné 

a pomáhajú nám zveľaďovať a rozvíjať našu obec.  

Verím a prajem si, že spoločnými silami dokážeme našu obec posúvať vpred a vytvárať 

dobré podmienky pre život všetkých občanov. Dnes sme inšpiráciou pre mladých, ktorí budú 

tvoriť našu i svoju budúcnosť. 
 

 

 

                             Mgr. Daniel Juráček, starosta 
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2.  Identifikačné údaje obce 

Názov:     Obec Bošáca 

Sídlo:     Bošáca č. 257, 913 07 

IČO:     00311430 

Štatutárny orgán obce:  Mgr. Daniel Juráček 

Telefón:   032/7781130 

Mail:    bosaca@bosaca.sk  

Webová stránka:   www.bosaca.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:   Mgr. Daniel Juráček   

Zástupca starostu obce:  PaedDr. Daniel Bradáč   

Hlavný kontrolór obce:  Jarmila Konečníková 

 

Obecné zastupiteľstvo vo volebnom období 2018-2022:   

 PaedDr. Daniel Bradáč 

 Bc. Jozef Mihala 

 Lýdia Zámečníková 

 Bc. Martin Adámať 

 Adela Bujnová 

 Ján Brezovák 

 Róbert Kusenda – do 26.7.2019 

 Mgr. Jana Pöštenyiová – do 30.11.2019 

 Ján Kaššovic – do 29.2.2020 

 Záhora Drahomír – od 11.9.2019 

 Mgr. Benková Lucia – od 11.12.2019 

 Mizerák Pavol – od 22.4.2020 

 

Komisie:  

   

Finančná, sociálna a pre správu obecného majetku 

Predseda: Bc. Jozef Mihala 

Členovia: Bc. Martin Adámať, Ing. Gabriela Trchalová, Ing. Ján Václavík, Tomáš Janega 

Výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva 

Predseda:  Lýdia Zámečníková 

Členovia: Bc. Martin Adámať, Ing. Dušan Helík, Ing. Ján Koreň, Marián Kopunec, Ján Brezovák                          

Školstva, kultúry, športu, obchodu, služieb a cestovného ruchu  

mailto:bosaca@bosaca.sk
http://www.bosaca.sk/
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Predseda: PaedDr.  Daniel Bradáč 

Členovia: Adela Bujnová, Matúš Bujna, Tatiana Gavendová, Lýdia Zámečníková, Karolína 

Adamovicová, Tatiana Helíková, Mgr. Miroslava Kozicová, Ján Wittkay, Jarmila Zámečníková 

Ochrany verejného poriadku 

Predseda: Ján Brezovák 

Členovia: Ján Kaššovic  

Ochrany verejného záujmu  

Predseda: Adela Bujnová 

Členovia: Bc. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč 

 

Obecný úrad: 

Mgr. Zuzana Poláková  - matrika, evidencia obyvateľstva 

Ing. Gabriela Trchalová  - účtovníctvo, mzdy, personalistika 

Tatiana Helíková   - kultúrne činnosti, správa a údržba objektov obce 

Pavol Bulejko   - údržba objektov a priestranstiev obce 

Rastislav Kusenda  - vodič, údržba objektov a priestranstiev obce   

Jarmila Konečníková  - kontrolórka obce  

 

Rozpočtová organizácia obce: 

Názov:    Základná škola s materskou školou Ľ.V.Riznera v Bošáci 

Sídlo:    Bošáca č. 396, 913 07 

Štatutárny orgán:  Mgr. Daniela Záhorová do 31.12.2018 

Vedúca ŠJ:   Alena Kosová 

Ekonómka ZŠ:   Silvia Rýdza 

Základná činnosť:  školstvo, výchova a vzdelávanie 

IČO:    36125083 

Telefón:   032/7781130 

e-mail:    zsbosaca@gmail.com, zsms.ekonom.bosaca@gmail.com  

webová stránka:  zsbosacalvr.edupage.org   

 

Príspevkové organizácie obce:  

Obec Bošáca nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.  

 

Neziskové organizácie založené obcou: 

Obec Bošáca nemá založenú žiadnu neziskovú organizáciu.  

 

Obchodné spoločnosti založené obcou : 

Obec Bošáca nemá založenú žiadnu obchodnú spoločnosť.  
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4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: 

Obec Bošáca je samostatný územný samosprávny celok a správny celok Slovenskej republiky, združuje 

osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou sobou, ktorá za podmienok ustanovených 

zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 

Obec Bošáca vykonáva nasledovné činnosti: 

 riadne hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce na základe rozpočtu obce 

 usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, t.j. vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo 

vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu 

prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci 

 zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, 

kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce 

 zabezpečuje verejno - prospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného 

osvetlenia,  

 vytvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni 

životné prostredie, ako aj vytvára podmienky na zabezpečenie vzdelávania, kultúry, osvetovej 

činnosti a pod. 

 plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, 

času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, resp. trhové miesta 

 vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb 

obyvateľov obce a rozvoja obce 

 zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové organizácie 

 organizuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja obce 

 zabezpečuje verejný poriadok v obci 

 zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok 

 plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu 

 vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách 

 vykonáva činnosti v oblasti stavebného poriadku 

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä 

jeho organizačné členenie, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné 

vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Bošáci, ktorý schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Bošáci. 

 

Vízie obce: 

1. Zvýšenie kvality života občanov obce.  

2. Rozvoj infraštruktúry v obci.  
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3. Skvalitňovanie životného prostredia v obci a efektívne využívanie prírodných zdrojov 

(environment).  

4. Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu, resp. mikroregiónu 

a združenia miestnej akčnej skupiny 

5. Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a 

ostatným subjektom.  

6. Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie občanov 

do riešenia vecí verejných.  

 

Ciele obce: 

  Z hľadiska budúcich cieľov Obec Bošáca aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov 

plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to 

stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie 

starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov ako aj skvalitnenie života 

občanov cestou trvalo udržateľného rozvoja obce.  

 

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.  

Všeobecne do konsolidovaného celku obce patria predovšetkým rozpočtové a príspevkové 

organizácie (prostredníctvom ktorých obec zabezpečuje vykonávanie povinností obce) a iné právnické 

osoby (spravidla obchodné organizácie založené mestom, ktoré môžu mať charakter dcérskych, 

spoločných resp. pridružených účtovných jednotiek). 

Obec Bošáca eviduje iba jednu dcérsku účtovnú jednotku. 

 

Konsolidovaný celok obce Bošáca predstavuje nasledovná organizácia:  

 

Základná škola s materskou školou Ľ.V.Riznera v Bošáci, Bošáca č. 396, 913 07, IČO: 36125083, 

rozpočtová organizácia. Základná škola s materskou školou Ľ.V.Riznera v Bošáci bola zriadená 

Názov, adresa 

účtovnej jednotky 
IČO 

Druh 

vzťahu 

Právna 

forma 

Konsolidovaný 

podiel (%) 

Súčasťou súhrnného 

celku od do 

Základná škola 

s materskou školou 

Ľ.V.Riznera v Bošáci 

36125083 
Dcérska 

ÚJ 
RO 100 1.1.2019 31.12.2019 
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Zriaďovacou listinou od 1.1.2003. Štatutárnym zástupcom do 31.12.2019 bola riaditeľka Mgr. Katarína 

Kusendová. Pri uvedenej účtovnej jednotke sa v rámci konsolidácie použila metóda úplnej konsolidácie. 

Pri úplnej konsolidácií Obce Bošáca voči dcérskej spoločnosti bola vykonaná: 

1. konsolidácia kapitálu  

2. konsolidácia záväzkov 

3. konsolidácia medzivýsledku hospodárenia v položkách majetku  

4. konsolidácia nákladov a výnosov 

 Obec Bošáca ako materská účtovná jednotka oboznámila dcérsku účtovnú jednotku o 

povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019. Na základe toho konsolidovaná 

účtovná jednotka predložila účtovnú závierku. Z predložených údajov bola zostavená agregovaná 

súvaha a agregovaný výkaz ziskov a strát. Následne konsolidačnými operáciami bol konsolidovaný 

kapitál, pohľadávky a záväzky, náklady a výnosy a transfery. Transfery predstavovali hlavnú zložku 

konsolidácie – vzájomného vylučovania z konsolidovanej súvahy a výkazu ziskov a strát. 

Medzivýsledok hospodárenia v položkách majetku sa nekonsolidoval vzhľadom k tomu, že vzájomné 

vzťahy v majetku neovplyvňovali výsledok hospodárenia. Jednotlivé konsolidačné operácie boli 

popísané formou tabuľky a popisov. 

 Technika konsolidácie bola vykonaná s využitím programového vybavenia URBIS. 

 Na základe konsolidácie sa zostavila konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát 

a poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2019 Obce Bošáca s tým, že bezprostredne predchádzajúce 

obdobie predstavoval rok 2018. 

 

5.1. Geografické údaje 

Kraj:     Trenčiansky 

Okres:     Nové Mesto nad Váhom 

Región:    Považie 

Súradnice:    48°49′43″S 17°50′18″V 

Celková rozloha obce:   1960 ha 

Nadmorská výška:   330 m n. m. 

Geografická poloha obce :  

 

 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Bo%C5%A1%C3%A1ca&language=sk&params=48.828611_N_17.838333_E_region:SK_type:city
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Susedné mestá a obce : 

Nachádza sa v severnej časti územia okresu Nové Mesto nad Váhom, na hranici s okresom Trenčín. Zo 

severu susedí s obcami Nová Bošáca, Zemianske Podhradie a Ivanovce (okres Trenčín). Z juhu 

susedí s obcami Trenčianske Bohuslavice a Štvrtok. Z juhozápadu susedí s obcou Dolné Srnie a zo 

západu s Moravským Lieskovým. Z východu susedí s obcou Haluzice. 

 

Nadmorská výška : 

Obec Bošáca sa nachádza na strednom Považí, severozápadne od Nového Mesta nad Váhom. Je 

súčasťou Bošáckej doliny, ktorá je dlhá približne 20 km. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 

235 m n. m. Obklopená je vrchmi Bielych Karpát a jej územím preteká potok Bošáčka. 

 

5.2 Demografické údaje  

Hustota obyvateľstva:    69,38 obyv./km² 

Počet obyvateľov k 31.12.2019:  1385 

Kategória Spolu Muži Ženy 

Vek od 0 – 3 rokov 57 28 29 

Vek od 4 – 6 rokov 40 26 14 

Vek od 7 – 14 rokov 110 48 62 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorcov%C3%BD_kilometer


10 

 

Vek od 15 – 17 rokov 38 20 18 

Vek od 18 – 60 rokov 780 410 370 

Vek nad 60 rokov 360 163 197 

Spolu 1385 695 690 

 

Národnostná štruktúra :   

Národnosť 
Počet 

obyvateľov  

slovenská 1374 

česká 3 

ukrajinská 1 

rakúska 3 

iná 4 

SPOLU 1385 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 

Z hľadiska vierovyznania sa v Bošáci vyskytujú 4 náboženstvá, z ktorých dominantné postavenie má 

rímsko - katolícke náboženstvo. Ďalšie sú evanjelické náboženstvo, pravoslávne a gréckokatolícke 

vierovyznanie. 

 

Vývoj počtu obyvateľov : 

Rok 
Počet obyvateľov 

k 31.12. 

2010 1381 

2011 1381 

2012 1397 

2013 1345 

2014 1345 

2015 1361 

2016 1360 

2017 1380 

2018 1372 

2019 1385 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci:     2 obyvatelia 

Nezamestnanosť v okrese:  928 obyvateľov 

 

5.4. Symboly obce 

Erb, pečať a vlajka, predstavujú trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého zo spomenutých 

symbolov sa vzťahujú heraldické pravidlá a zákonitosti, ktoré sú rešpektované pri tvorbe symbolov 
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obce Bošáca. Symboly obce sú zapísane v heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou B – 

102/98 (Obecný úrad Bošáca, 2011). 

 

Erb obce: 

Erb obce tvorí neskorogotický štít modrej farby, na ktorom je znázornený medzi dvoma zlatými 

rastlinami, zlatovlasý biskup v zlatom plášti, so striebornou, zlato lemovanou mitrou, žehnajúcou 

pravicou, v ľavici so zlatou berlou. 

Vlajka obce: 

Vlajka obce vychádza z farieb erbu. Pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, modrej, 

žltej, modrej, žltej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, 

siahajúcimi do tretiny jej listu. 

Pečať obce: 

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC BOŠÁCA. 

Pečať má priemer 35 mm. 

 

5.5. Logo obce 

Obec Bošáca nemá svoje logo. 

 

5.6. História obce  

Bošácku dolinu tvoria obce Bošáca, Nová Bošáca, Haluzice, Trenčianske Bohuslavice a Zemianske 

Podhradie. Uprostred Bošáckej doliny sa nachádza obec Bošáca, ktorá je prvý krát písomne spomenutá 

roku 1380 s pôvodným názvom ,,Bosach". Neskôr v roku 1506 ako Bosacz a v roku 1773 Bosacza, po 

maďarsky Bosác. Obec je známa najmä krásnymi krojmi, typovo totožnými s krojmi blízkeho Dolného 

Srnia a Moravského Lieskového. 

Bošácka dolina bola osídlená už v praveku. Najstaršie nálezy o prítomnosti človeka pochádzajú zo 

susedných Trenčianskych Bohuslavíc, kde bol objavený tábor lovcov mamutov zo staršej doby 

kamenej. Po tom ako prebehla neolitická revolúcia, človek sa začal venovať obrábaniu pôdy a chovu 

zvierat. Musel sa ale usadiť. Najvýznamnejšie nálezisko z neskorej doby kamennej sa nachádza v 

lokalite „Pohančeniščia" v Bošáci. Pamiatky z tohto nálezu boli tak významné, že podľa miesta ich 

nálezu bola pomenovaná mladšia vývojová etapa bádenskej kultúry ako „bošácka skupina". Bošácka 

dolina bola osídlená aj v dobe bronzovej, hlavne v mladšej a neskorej dobe bronzovej. Typickým pre 
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toto obdobie je žiarový spôsob pochovávania na popolnicových poliach. Mŕtvych po obrade spopolnili a 

popol uložili do urny. Žil tu ľud lužickej kultúry popolnicových polí. V Bošáci sa nachádzali pohrebiská 

v lokalite „Pohančeniščá", smerom na Zábudišovú – lokalita „Kopce". Hradiská z obdobia lužickej 

kultúry sa nachádzali nad obcami Dolné Srnie – Hradisko a Zemianske Podhradie - Hradiská. O 

Hradiskách v Zemianskom Podhradí písal a vykopávky tu robil aj národopisec Jozef Ľudovít Holuby. 

Na prelome 80. a 90. rokov 20. Storočia sa tu robili archeologické vykopávky, ktoré robil archeologický 

ústav SAV v Nitre pod vedením Ladislava Veliačika. Osídlenie Bošáckej doliny pokračovalo aj v dobe 

železnej, jednak v staršej, z ktorej sú tu nálezy ľudu púchovskej kultúry, ako aj mladšej, počas ktorej sa 

na Slovensku usadili Kelti. Z doliny máme nálezy keltských mincí, hlavne z Trenčianskych Bohuslavíc. 

Po Keltoch prenikli na naše územie Germáni a Slovensko sa ocitlo v susedstve Rímskej ríše. Z roku 179 

je aj rímsky nápis z hradnej skaly neďalekého Trenčína, ktorý hovorí o sídle Laugaricio. V Bošáckej 

doline sa našlo aj niekoľko rímskych mincí, z čoho možno usudzovať, že tadiaľto prechádzala obchodná 

cesta. Po príchode Slovanov na naše územie sa aj tu usadilo slovanské obyvateľstvo. Územie bolo 

súčasťou Veľkej Moravy a po jej zániku v 10. storočí sa postupne stali súčasťou Uhorského štátu. 

V roku 1341 zasiahol Uhorsko „Tatársky vpád", pričom jedna vetva útočiacich Tatárov 

prechádzala cez Moravu a následne priesmyky v Bielych Karpatoch na Slovensko, aby sa pokúsili 

dobyť Trenčín. Je teda pravdepodobné, že do Uhorska vpadli aj cez Bošácku dolinu. Mnohé osady na 

Považí zanikli, ako aj pôvodná osada Nového Mesta nad Váhom. Po Tatárskom vpáde bol vybudovaný 

aj opevnený kostol v susedných Haluziciach. Bošáca patrila do Beckovského panstva a ako sme 

spomínali prvá písomná zmienka je z roku 1380. Názov obce pravdepodobne pochádza od eremitských 

mníchov, ktorí pravdepodobne žili v Bošáci a mali tu drevený kláštor – bosonohý mních – Bosák. 

V 18. storočí prebehla kopaničiarska kolonizácia a boli postupne osídlené podhorské a horské 

oblasti doliny. Počet obyvateľov Bošáce sa postupne zvyšoval. V roku 1784 tu žilo 2146 obyvateľov, v 

roku 1900 už 3488 obyvateľov (naproti tomu v Novom Meste nad Váhom v tomto období žilo 5 294 

obyvateľov) a v roku 1940 4409 obyvateľov. V roku 1950 dochádza k oddeleniu 24 kopaničiarskych 

osád od obce Bošáca a vzniká tak nová obec Nová Bošáca. Počet obyvateľov tak v Bošáci výrazne 

poklesol, na 2494. No najväčší pokles počtu obyvateľov súvisel s budovaním priemyslu na Považí a 

sťahovaním obyvateľov Bošáce do miest, hlavne Trenčína, Nového Mesta nad Váhom a iných miest. 

Pokles sa zastavil až na konci 20. storočia, a dnes v Bošáci žije asi 1380 obyvateľov. 

Bošáca bola v minulosti sedliackou obcou, naproti tomu v susedných obciach Trenčianske 

Bohuslavice a Zemianske Podhradie žili i významnejšie šľachtické rody. Dominantným spôsobom 

obživy bolo poľnohospodárstvo. Okrem tradičných plodín typických pre toto podnebné pásmo ako sú 

obilniny, zemiaky, zelenina, konope malo v Bošáci tradíciu pestovanie ovocia. V 18. – 19. storočí tu 

prekvitalo aj ovocinárstvo. Sušené ovocie, najmä slivky a hrušky prepravovali povozmi k Váhu, 

nakladali na plte a odvážali na dolniaky do okolia Komárna, ba aj do Budapešti. Po vybudovaní 

železnice v roku 1878 využívali hlavne túto dopravu. Známe bolo a aj je výroba ovocných destilátov, 

najmä „Bošáckej slivovice". V Bošácke doline boli taktiež ešte v prvej polovici 19. storočia aj 
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vinohrady. Choroba ale spôsobila, že vinohrady museli byť zrušené. Významní boli i remeselníci. V 19. 

storočí bolo v Bošáci 11 mlynov. Okrem mlynárov tu pôsobili kolári, stolári, kováči a ďalší remeselníci. 

Tradíciu v Bošáci má i kultúrna a spolková činnosť. V minulom roku sme si pripomenuli storočnicu 

ochotníckeho divadla v Bošáci. Taktiež tu spolkovú a športovú činnosť vykonávali spolky Sokol a Orol, 

ktoré mali v Bošáci svoje telocvične a športoviská. Známe boli najmä sokolské sprievody obcou. 

 

5.7. Pamiatky  

Múzeum bošáckej doliny 

 

  V strede obce, v susedstve Bošáckej pálenice sa nachádza múzeum skanzenového typu. Jeho brána pre 

návštevníkov sa prvýkrát otvorila na jeseň v roku 1996. Zakladateľmi múzea sú učitelia na dôchodku 

Ján Jurák a Adam Rýdzi, ktorí prostredníctvom darov od občanov Bošáckej doliny zriadili a zachovali 

kultúrno –historický obraz života v našej doline.  Ide o pôvodný sedliacky dom. Múzeum pozostáva z 

podúkolia, zariadenej obytnej časti, hospodárskej časti, stodoly, pivnice a letnej kuchynky. V dome sa 

nachádza zariadená izba s pôvodným nábytkom, kuchyňa s klasickou murovanou pecou a komora, kde 

dominujú krosná. V hospodárskej časti je maštaľ pre hovädzí dobytok, maštaľ pre kozy, chlievik pre 

ošípané, kurín pre sliepky. Nechýba dielňa domáceho majstra, latrína a hnojová jama. Na dvore je 

vybudovaný prístrešok z poslednej stojacej stodoly v Bošáci, so zachovaním osobitnej väzby dreva. V 

stodole je hospodárske zariadenie potrebné pre vykonávanie rôznych poľnohospodárskych prác, ako 

vozy, sečkovica, mláťačka... V peknej letnej kuchynke  je vstavaný kotol na varenie slivkového lekváru. 

Pivnica v minulosti slúžila na uchovávanie ovocia a zeleniny počas zimných mesiacov. Súčasťou 

expozície sú aj vzácne bošácke kroje, ktoré sú zdobené ručne šitými výšivkami. 

Na výročné sviatky ako sú Vianoce a Veľká noc  múzeum ožíva tradíciami a zvykmi, ktoré sú späté s 

týmto obdobím.  Najväčšou  poriadanou akciou je kultúrny program na Bošácke hody  pod názvom 

„Čie sú hody? Naše hody!“ Remeselný jarmok, vystúpenia folkloristov a sprievodné akcie ako pečenie 

domáceho chleba, varenie slivkového lekváru, slivkové guľky... sú potešením pre všetkých obyvateľov i 

návštevníkov Bošáckych hodov. 

 

Rímsko-katolícky kostol nanebovzatia Panny Márie 

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Bošáci bol vybudovaný v rokoch 1729-1733 v 

neskorobarokovom slohu ako jednoloďový, so svätyňou trojbokého záveru a predstavenou vežou. 

Vonkajšie murivo je členené lizénami (zvislý plochý výstupok, napodobňujúci stĺp na čelnej strane 

budovy bez hlavice a pätky). 
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Veža kostola má helmovité zastrešenie s nadstavenou laternou (malá nadstavba – vežička na kupole s 

osvetľovacími otvormi). V lodi kostola sú vsadené piliere, ktoré vytvárajú kaplnkovité priestory. Strop 

kostola má valenú, lunetovú klenbu, podobne aj priestor pod vežou. Po bokoch sú vybudované pavlače 

(chórová ochodza). Zo severnej strany kostola, nad sakristiou je oratórium. 

Hlavný oltár stĺpovej architektúry je tirolská drevorezba z roku 1928. Je bohato zdobený a zlátený s 

farebnými plastikami. Uprostred je výjav Nanebovzatej Panny Márie, po stranách sú sochy sv. 

Augustína a a sv. Mikuláša, na vrchole pod korunkou Boh-Otec. 

Pôvodný oltár mal uprostred olejomaľbu, vedľa sochy sv. Gregora, Viliama, Alžbety, matky sv. Jána 

Krstiteľa a Anny. Vo svätyni je zhotovené nové liturgické zariadenie zodpovedajúce duchu Druhého 

Vatikánskeho koncilu a následnej liturgickej obnovy. Kazateľnica má bohatú výzdobu s plastikami 

anjelov, symbolov, na strieške je Pán Ježiš. Krstiteľnica má v pozadí jemne zdobenú dosku so sv. 

Michalom archanjelom a sv. anjelom strážcom (z kostola na Skalke). Bočné oltáre: zľava oltár 

Božského srdca Ježišovho so sochami sv. Františka Assiského a sv. Antona Paduánskeho a druhý – 

oltár sv. Jozefa, so sochami sv. Jána Nepomuckého a sv. Ignáca Loyolského, pôvodne z kostola na 

Skalke. Prvé bočné oltáre – sv. Martina a Panny Márie Šaštínskej – Sedembolestnej. 

 

Maľba stropu v lodi kostola je iluzórna – barokizujúca, z roku 1906, dielo majstra Jozefa Hanulu. 

Pozostáva zo štyroch hlavných výjavov: Najsvätejšia Trojica; skupina svätcov – sv. Andrej-Svorad a 

Benedikt, Vojtech, Augustín, Cyril a Metod; sv. Štefan uhorský kráľ, Gizela, jeho manželka a bavorská 

princezná, syn Imrich, ktorý zahynul ako mladý 24 ročný, nitrianske knieža a neskorší uhorský kráľ 

Ladislav I., Alžbeta, Margita; Panna Mária s Božským dieťaťom; anjeli oslavujúci Boha a iné symboly 

a nápisy napr. Venite ad me omnes, et ego reficiam vos („Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste 

preťažení, a ja vás posilním“ Mt 11, 28 ). Základný kameň kostola bol položený v roku 1729. Kostol bol 

postavený vďaka štedrosti Mikuláša Príleského, nitrianskeho kanonika (+ 6.5.1730). Kostol je však 

farským až od 12. decembra 1778, kedy sa vtedajší farár Štefan Terlanday presťahoval aj do pripravenej 

fary dokončenej v roku 1776. 23. augusta 1789 bol konsekrovaný nitrianskym biskupom Františkom 

Xaverom Fuchsom. 
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5.8 Významné osobnosti obce 

Eduard Šándorfi – Škrabánek 

Narodil sa 5. apríla 1869 v Bošáci, kde jeho otec Ján pôsobil ako učiteľ. Matka rodená Zamcová, 

pochádzala z Bošáce. Teologické štúdia absolvoval v Trnave a v Ostrihome. Za rímsko-katolíckeho 

kňaza ho vysvätili v roku 1892. V rokoch 1892 - 1899 bol kaplánom v Pobedíme pri Piešťanoch. Od 

mladosti trpel na reumu a bolesti okolo srdca. Začal ľudom pomáhať ako liečiteľ už v Pobedíme, 

pokračoval v tom a neustále sa zdokonaľoval po celý život. Počas svojho kaplánovania sa zžil s 

problémami a starosťami biedneho utláčaného slovenského ľudu a ostal verným zástancom chudoby a 

slobody. Popri povolaní kňaza pôsobil ako národný buditeľ a spisovateľ, redigoval a vydával časopisy 

Kresťan, Posol Svätého Antona. Pod jeho vedením vyšlo 46. číslo tohto časopisu -12. novembra 1899. 

Od roku 1905 pôsobil  vo Vrbovciach, kde 6. januára 1936 zomrel. 

Ľudovít Branský 

Narodil sa v Bošáci 24. januára 1918. Bol maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg. Študoval na 

gymnáziu v Trenčíne a na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave - odbor kreslenia a 

maľovania. Učitelia mu boli známi maliari, ako napr. prof. Mallý, Benka, Struhár, Mudroch, Schurman 

a mnohí iní. V roku 1956 pôsobil ako profesor kreslenia. Jeho žiaci, študenti, na neho spomínajú s 

veľkou úctou. Každého sa snažil pochopiť, každému poradiť a keď to bolo potrebné i pomôcť.  V roku 

1944 - 46 sa venoval najmä figurálnym námetom. V krajinárskej tvorbe vychádzal z impresionistického 

chápania krajiny českého maliara Přemysla Blažíka. Spracoval najmä motívy z rodného kraja Bošáckej 

krajiny a kopaníc. Viedol tiež amatérske výtvarné krúžky v Trenčíne a v Dubnici nad Váhom. Jeho 

maliarskymi technikami boli: olej, pastel, kombinovaný pastel a tempera. Svoje obrazy sprístupňoval 

verejnosti na výstavách v  mestách: Trenčín, Bratislava,  Nitra, Piešťany, Tren. Teplice a  iných. Mnohé 

jeho obrazy sú majetkom múzeí v Trenčíne, v Bratislave a v Nitre. Keby sa Ľudovít Branský  dožil 

vyššieho veku, bol by vytvoril ešte veľké množstvo cenných diel. Žiaľ, dňa 27. V. 1959 tragicky skončil 

jeho život - v Mníchovej Lehote -  vo veku 41 rokov. 

Generál Štefan Jurech 

Narodil sa 9. júna 1898 v Bošáci. V rokoch 1910 - 1915 študoval na katolíckom gymnáziu v Nitre, a v 

rokoch 1915 - 1918 študoval na Kráľovskom katolíckom gymnáziu v Trenčíne. Bola to otvorená a 

poctivá osobnosť, telom a duchom vojak. Počas prvej svetovej vojny bojoval na frontoch v Rumunsku, 

Taliansku a Francúzku. Stal sa armádnym pridelencom v Budapešti a po skončení tejto misie sa stal 

veliteľom vzdušnej obrany v Trenčíne. V roku 1942 bol vymenovaný za veliteľa na východnom fronte. 

Po roku ho začala podozrievať nemecká polícia pre jeho kontakty so sovietskymi veliteľmi. Štefan 

Jurech nadväzoval kontakty s armádnym hnutím spoločne s Golianom a Freječníkom. Bol navrhovaný 

za veliteľa v Slovenskom národnom povstaní. Tento návrh však nebol nikdy prijatý dokonca ani 

potvrdený. Po vypuknutí SNP bol zajatý nemeckými silami a odvedený najprv do Viedne, do Brna a 

nakoniec do likvidačného tábora Flossenburg, kde bol odsúdený k smrti. Bol popravený 4. februára 

1945. Jeho práca v boji bola dlho ignorovaná. Na pamiatku padlých rodákov z Bošáckej doliny stojí 

pred základnou školou v Bošáci pamätník SNP. 
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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 

Ľ.V.Riznera v Bošáci.    

počet žiakov ZŠ:  219 

počet žiakov MŠ:  33 

Súčasťou ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera je školský klub detí a školská jedáleň. 

Základná škola s materskou školou Ľ.V.Riznera v Bošáci hospodári s vlastnými  finančnými 

prostriedkami a je napojená na rozpočet obce. 

 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na 

individuálny prístup k deťom primárneho vzdelávania s cieľom podpory ich osobnosti a rozvoja.  

 

6.2.  Zdravotníctvo 

Zariadenia zdravotnej starostlivosti sa nachádzajú v budove Obecného úradu. Pre obyvateľov 

obce je zabezpečená  základná zdravotná starostlivosť v podobe praktického lekára pre 

dospelých a praktického lekára pre deti. Nemocničná starostlivosť  je zabezpečovaná v mestách 

Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.  

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

MUDr. Renáta Raclavská: lekár pre dospelých 

MUDr. Monika Ehsanová: lekár pre deti a mládež 

 

6.3.  Sociálne zabezpečenie 

V obci Bošáca nie je priamo zriadené zariadenie sociálnych služieb. V blízkosti obce sa nachádza 

niekoľko zariadení sociálnych služieb, a to: 

- Centrum sociálnych služieb – Nová Bošáca 

Nová Bošáca 68  

913 08  Nová Bošáca 

- Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 

Zemianske Podhradie č. 4 
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913 07 Zemianske Podhradie č. 4 

- Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 

Adamovské Kochanovce 122  

913 05  Adamovské Kochanovce 

- Centrum sociálnych služieb - LIPA 

Kostolná - Záriečie 10  

913 04  Kostolná – Záriečie 

- Centrum sociálnych služieb NMnV 

Bernolákova 14/604  

915 01  Nové Mesto nad Váhom 

- Centrum sociálnych služieb - DEMY 

Biskupická 46  

911 04  Trenčín 

- Centrum sociálnych služieb - Juh 

Liptovská 10  

911 08  Trenčín       

 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálneho zabezpečenia sa bude 

orientovať na rozšírenie sociálnych zariadení a to vybudovaním zariadenia pre seniorov v našej obci.  

 

6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- Kultúrny dom 

- Múzeum bošáckej doliny 

- Obecná knižnica 

 

 

Kultúrny dom, zdroj: vlastné 

V obci pôsobí niekoľko organizácií, ktoré svojou činnosťou zveľaďujú kultúrno-spoločenské dianie 

v obci. Sú nimi napr.: 

- ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Bošáca 

- DHZ Bošáca 

- DHZ Zabudišová 

- OŠK Bošáca 

- Divadelný súbor Rozmarín 

- Miestny spolok Matice slovenskej v Bošáci 

- Miestny spolok slovenského červeného kríža v Bošáci 

- ZO chovateľov poštových holubov 

- ZO slovenského zväzu záhradkárov 
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- ZO slovenského zväzu chovateľov 

- ZO slovenského zväzu včelárov Bošáca 

- Poľovná spoločnosť Bošáca 

Zo športových zariadení sa v obci nachádza futbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko. V roku 1925 

a 1926, boli postavené budovy Orolne a Sokolovne. Obe boli vybavené telocvičným náradím. Už 

predtým v roku 1920 však svoju činnosť začala Telocvičná jednota Sokol. S jej vznikom sa v Bošáci 

začína rozvíjať stolný tenis, volejbal, ale najmä futbal. Po 2. sv. vojne bolo v obci vybudované 

futbalové ihrisko. Pri budove Sokolovne bolo postavené volejbalové ihrisko, ktoré bolo koncom 

osemdesiatich rokov 20. storočia rozšírené o tenisový kurt. V súčasnej dobe je tenisový kurt zničený 

a jeho plocha sa v zimných mesiacoch využíva ako klzisko. 

 

 

6.5. Hospodárstvo  

Maloobchodnú sieť v obci Bošáca zastupuje:  

 potraviny COOP Jednota,  

 potraviny Fresh,  

 potraviny na Močároch,  

 domáca predajňa PD Bošáca,  

 kvetinárstvo FLOREKO,  

 textil TOMAX,  

 mäsiarstvo – námestie Bošáca. 

 

Zo služieb sa v Bošáci nachádza: 

 čerpacia stanica PD Bošáca,  

 stolárstva,  

 kovovýroba Mihala, kovovýroba Krajčovic,  

 kaderníctvo  

 firma Alena Jurčáková - stavebniny, zmené práce, recyklácia stavebných sutí, Bošáca, 

ktorá sa zameriava na zemné práce, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných 

stavieb a ich zmien a prípravné práce pre stavbu.  

 

Zo stravovacích zariadení sa v kultúrnom dome nachádza: 

 pohostinstvo Amicus  

 bar Tornádo 

 bar Čaba.  

 

Poľnohospodárska výroba je v obci zastúpená: 
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 Poľnohospodárskym družstvom Bošáca, ktorého produkcia je zameraná na rastlinnú 

a živočíšnu výrobu. Časť poľnohospodárskej výroby je sústredená aj v katastrálnych 

územiach obcí Zemianske Podhradie a Haluzice. Územie Bošáce sa nachádza v repárskej 

a zemiakarskej výrobnej oblasti. 

Areál Poľnohospodárskeho družstva Bošáca   

 

Potravinársky priemysel je zastúpená firmou: 

 Bošácka pálenica s.r.o. Bošáca, ktorá sa zameriava na výrobu a destiláciu alkoholických 

nápojov. Výroba je založená na dlhoročnej tradícií a destilácií sliviek, jabĺk a marhúľ 

v obci. Bošácka slivovica je ako jedna z mála tradičných slovenských výrobkov chránená 

ochrannou značkou Európskej únie, na základe historicky potvrdeného miesta pôvodu.  

 

Kovospracujúci priemysel  je v Bošáci zastúpený firmou: 

 Saver Manufacturing, s.r.o., ktorá sa zameriava na výrobu,  opravu a úpravu transportnej a 

fixačnej techniky a pomôcok a  výrobu, opravu, úpravu a montáž zdravotníckych 

pomôcok. Firma vznikla v roku 2001. Po poľnohospodárskom družstve Bošáca predstavuje 

druhého najväčšieho zamestnávateľa v obci.  

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol rozpočet obce na  rok 2019. Podľa 

príslušných ustanovení zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 
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z.n.p. (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) predkladáme údaje 

o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.  

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových 

organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o 

nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. 

Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.  Finančné hospodárenie obce Bošáca 

sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2018 

uznesením č. 140/2018. 

Schválený rozpočet obce Bošáca bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný: 

Poradové 
číslo 

zmeny 
rozpočtu 

Dátum 
zmeny 

rozpočtu 

Zmena rozpočtu schválená 
uznesením číslo – rozpočtové 

opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. 
a) b) c) 

1. 28.2.2019 RO 1 - Uzn. 24/2019 

2. 31.3.2019 RO 2 - Uzn. 42/2019 

3. 30.6.2019 RO3 - Uzn. 120/2019 

4. 30.9.2019 RO4 - Uzn. 145/2019 

5 31.12.2019 RO4 - Uzn. 14/2020 

 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019  

Porovnanie plnenia príjmov a čerpania výdavkov za roky 2017, 2018 a 2019 

 

  
Skutočnosť 

2017 

Skutočnosť 

2018 

Rozpočet na 

rok 2019 

Rozpočet po 

zmenách 2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Príjmy celkom 1 489 137,59 1 263 964,48 1 671 791,00 1 472 124,35 1 472 124,35 

z toho :           

Bežné príjmy 1 129 221,79 1 184 944,76 1 147 557,00 1 225 336,90 1 225 336,90 

Kapitálové príjmy 92 491,28 150,00 204 246,00 75 000,00 75 000,00 

Finančné príjmy 195 779,28 8 626,06 261 273,00 98 404,65 98 404,65 

Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
71 645,24 70 243,66 58 715,00 73 382,80 73 382,80 

Výdavky celkom 1 407 339,50 1 136 510,94 1 671 791,00 1 329 618,41 1 329 618,41 

z toho :           

Bežné výdavky 352 883,21 359 833,71 389 269,00 385 249,39 385 249,39 

Kapitálové výdavky 299 775,05 45 414,04 489 519,00 158 574,65 158 574,65 

Finančné výdavky 96 365,64 40 755,83 41 194,00 42 031,83 42 031,83 

Výdavky RO s 

právnou subjektivitou 
658 315,60 690 507,36 751 809,00 743 762,54 743 762,54 

Rozpočet obce 81 798,09 127 453,54 0,00 142 505,94 142 505,94 
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Čerpanie výdavkov za rok 2019 

Upravený rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12. 2019 % plnenia 

                                 1 329 618,41                              1 329 618,41    100 

 

1) Bežné výdavky  

 

Upravený rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12. 2019 % plnenia 

                                    385 249,39                                        385 249,39    100 

 

 v tom:  

Funkčná klasifikácia  
Upravený rozpočet 

na rok 2019 
Skutočnosť  

k 31.12. 2019 
% plnenia 

Výdavky verejnej správy                 215 920,36                    215 920,36    100 

Finančná a rozpočtová oblasť                     2 756,62                        2 756,62    100 

Transakcie verejného dlhu                     6 549,18                        6 549,18    100 

Matričná činnosť                     5 120,46                        5 120,46    100 

Požiarna ochrana                     8 712,70                        8 712,70    100 

Všeobecná pracovná oblasť                     9 878,75                        9 878,75    100 

Cestná doprava                     4 890,56                        4 890,56    100 

Nakladanie s odpadom                   21 261,32                      21 261,32    100 

Ochrana životného prostredia                        130,59                           130,59    100 

Rozvoj obcí                   60 035,49                      60 035,49    100 

Verejné osvetlenie                     5 100,00                        5 100,00    100 

Rekreačné a športové služby                     9 645,37                        9 645,37    100 

Kultúra                   30 656,41                      30 656,41    100 

Vysielacie a vydavateľ. služby                        548,88                           548,88    100 

Nábož. a iné spoloč. služby                     2 098,83                        2 098,83    100 

Sociálne služby                        390,33                           390,33    100 

Výdavky na voľby                     1 553,54                        1 553,54    100 

Spolu                 385 249,39                    385 249,39    100 
 

 

2) Kapitálové výdavky : 

 

Upravený rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12. 2019 % plnenia 

                                    158 574,65                                        158 574,65    100 

 

v tom: 

Funkčná klasifikácia  
Upravený rozpočet 

na rok 2019 
Skutočnosť  

k 31.12. 2019 
% plnenia 

Klimatizácia                     4 784,52                        4 784,52    100 

Ochrana pred požiarmi                   21 600,00                      21 600,00    100 

Pódium Sokolovňa                   27 004,36                      27 004,36    100 

Obecný rozhlas                     2 328,89                        2 328,89    100 

Rozvoj obce                 102 856,88                    102 856,88    100 

Spolu                 158 574,65                    158 574,65    100 
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3) Výdavkové finančné operácie : 

 

Upravený rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12. 2019 % plnenia 

                                      42 031,83                                          42 031,83    100 

V rámci výdavkových finančných operácií sa uhrádzali splátky úverov. 
 

  2017 2018 2019 

Bežné príjmy:       

Výnos dane z príjmov - podielové dane 440 315,47 495 626,18 546 081,06 

Daň z nehnuteľností 38 212,25 38 530,42 40 521,93 

Daň za psa 656,50 604,75 603,75 

Poplatok za komunálny odpad 19 141,55 21 592,73 22 998,33 

Daň za užívanie verejného priestranstva 960,00 685,00 637,00 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva 

majetku 57 042,96 59 895,19 56 526,87 

Administratívne poplatky 143 213,20 51 534,52 25 578,66 

Iné nedaňové príjmy 20 325,18 5 039,32 670,10 

Kapitálové príjmy:       

Príjem z predaja 1,00 150,00 0,00 

Príjem z dotácií 92 490,28 0,00 75 000,00 

Kapitálové výdavky:       

Ochrana pred požiarmi 0,00 1 140,00 21 600,00 

Oprava cesty 19 990,28 0,00 0,00 

Cyklopark 3 000,00 0,00 0,00 

Rekonštrukcia telocvične ZŠ 69 488,76 0,00 0,00 

Nákup klimatizácie OÚ 0,00 0,00 4 784,52 

Traktor z dotácie + spoluúčasť + radlica 0,00 0,00 85 620,00 

Pódium Sokolovňa 0,00 0,00 29 569,46 

Sklad techniky pre DHZ a OŠK 0,00 0,00 2 792,78 

Miestny rozhlas Florian 0,00 0,00 2 328,89 

HAKO zametač - nákup príslušenstva 0,00 0,00 5 289,00 

Výstavba chodníka 67 895,02 5 642,20 0,00 

OŠK závlaha 0,00 12 066,73 0,00 

Rozvoj obce 126 455,64 26 565,11 6 590,00 

Finančné operácie príjmy:       

Príjmy fin.operácií 198 022,01 8 626,06 98 404,65 

Finančné operácie výdavky:       

Splátky úverov  96 365,64 40 755,83 41 172,36 

 

 

Bežné príjmy sa v uplynulý rok zvýšili vzhľadom na celkové ekonomické výsledky v štáte, ktoré mali 

dopad na výšku podielových daní v samosprávach. Adekvátne na výšku bežných príjmov sa pohybovali 

aj bežné výdavky ktoré oproti predchádzajúcim rokom taktiež zaznamenali zvýšenie.  

V roku 2019 obec čerpala rezervný fond vo výške 57979,65 €, ktorý použila na čiastočnú úhradu 

finálnych prác spojených s vybudovaním prestrešeného pódia a spevnenej plochy za Sokolovňou, na 

spoluúčasť k dotácií zbrojnice Zabudišová, nákupu traktora na podporu triedeného zberu komunálneho 
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odpadu v obci Bošáca, k nákupu samostatne hnuteľných vecí (aparatúra miestneho rozhlasu, 

klimatizácia v budove OÚ, nákup príslušenstva pre zametač HAKO Citymaster 1250).  

Výdavkové finančné operácie - obec spláca úvery ŠFRB a bankové úvery.  

 

7.2  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 
 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12. 2019 

Bežné príjmy OBEC 1 225 336,90 € 

Bežné príjmy RO 71 116,55 € 

Bežné príjmy SPOLU 1 296 453,45 € 

Bežné výdavky OBEC 385 249,39 € 

Bežné výdavky RO 732 520,38 € 

Bežné výdavky SPOLU 1 117 769,77 € 

Bežný rozpočet 178 683,68 € 

    

Kapitálové príjmy OBEC 75 000,00 € 

Kapitálové príjmy RO 0,00 € 

Kapitálové príjmy SPOLU 75 000,00 € 

Kapitálové výdavky OBEC 158 574,65 € 

Kapitálové výdavky RO 11 242,16 € 

Kapitálové výdavky SPOLU 169 816,81 € 

Kapitálový rozpočet -94 816,81 € 

    

Prebytok / schodok bežného a kapitálového rozpočtu 83 866,87 € 

Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané prenesené kompetencie 2019 19 414,21 € 

Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané dopravné pre žiakov 2019 1 384,53 € 

Vylúčenie z prebytku - účty šk. jedálne ZŠ, MŠ  1 748,50 € 

Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané prostriedky RO - príjmový účet 5 755,85 € 

Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané prostriedky RO - výdavk. účet 9 304,74 € 

Vylúčenie z prebytku - nevyčerp. dotácia strava - vratka ÚPSVaR 4 566,00 € 

Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané úroky ZŠ, MŠ  65,89 € 

Vylúčenie z prebytku - nevyčerpaná dotácia - tradície 2 500,00 € 

Vylúčenie z prebytku - FO 6 302,43 € 

Vylúčenie z prebytku strava ZŠ 1 126,40 € 

Prebytok / schodok bežného a kapitálového rozpočtu - upravený 31 658,03 € 

    

Príjmy z finančných operácií OBEC 98 404,65 € 

Príjmy z finančných operácií RO 2 266,25 € 

Príjmy z finančných operácií SPOLU 100 670,90 € 

Výdavky z finančných operácií OBEC 42 031,83 € 

Výdavky z finančných operácií RO 0,00 € 

Výdavky z finančných operácií SPOLU 42 031,83 € 

Rozdiel finančných operácií 58 639,07 € 

    

Príjmy OBEC + RO 1 472 124,35 € 

Výdavky OBEC + RO 1 329 618,41 € 

Rozdiel P - V = Hospodárenie obce za rok 2019 142 505,94 € 
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Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané prenesené kompetencie 2019 19 414,21 € 

Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané dopravné pre žiakov 2019 1 384,53 € 

Vylúčenie z prebytku - účty šk. jedálne ZŠ, MŠ  1 748,50 € 

Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané prostriedky RO - príjmový účet 5 755,85 € 

Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané prostriedky RO - výdavk. účet 9 304,74 € 

Vylúčenie z prebytku - nevyčerp. dotácia strava - vratka ÚPSVaR 4 566,00 € 

Vylúčenie z prebytku - nevyčerpané úroky ZŠ, MŠ  65,89 € 

Vylúčenie z prebytku - nevyčerpaná dotácia - tradície 2 500,00 € 

Vylúčenie z prebytku - FO 6 302,43 € 

Vylúčenie z prebytku - strava ZŠ 1 126,40 € 

Vylúčenie z prebytku - oprava výkazu FIN1-12 1251,27 € 

Skutočné hospodárenie obce za rok 2019 pre tvorbu RF 89 045,83 € 

 

 

 

7.3 Rozpočet na roky 2020 – 2021 – 2022 

  
Skutočnosť 

2017 

Skutočnosť 

2018 

Skutočnosť 

2019 

Rozpočet na 

rok 2020 

Rozpočet na 

rok 2021 

Rozpočet na 

rok 2022 

Príjmy celkom 1 489 137,59 1 263 964,48 1 472 124,35 1 556 282,00 1 262 829,00 1 262 829,00 

z toho :             

Bežné  1 129 221,79 1 184 944,76 1 225 336,90 1 195 737,00 1 195 737,00 1 195 737,00 

Kapitálové  92 491,28 150,00 75 000,00 34 436,00 1 000,00 1 000,00 

Finančné  195 779,28 8 626,06 98 404,65 267 291,00 7 274,00 7 274,00 

Príjmy RO 

s právnou 

subjektivitou 
71 645,24 70 243,66 73 382,80 58 818,00 58 818,00 58 818,00 

 

  
Skutočnosť 

2017 

Skutočnosť 

2018 

Skutočnosť 

2019 

Rozpočet na 

rok 2020 

Rozpočet na 

rok 2021 

Rozpočet na 

rok 2022 

Výdavky celkom 1 407 339,50 1 136 510,94 1 329 618,41 1 556 282,00 1 262 829,00 1 262 829,00 

z toho :             

Bežné  352 883,21 359 833,71 385 249,39 449 091,00 420 513,00 420 225,00 

Kapitálové  299 775,05 45 414,04 158 574,65 296 648,00 31 494,00 31 496,00 

Finančné  96 365,64 40 755,83 42 031,83 41 599,00 41 878,00 42 164,00 

Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
658 315,60 690 507,36 743 762,54 768 944,00 768 944,00 768 944,00 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 
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8.1 Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

 

Názov 
Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 2 735 931,49 2 669 949,60 

Neobežný majetok spolu 2 303 821,21 2 118 281,32 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 2 060 245,21 1 874 705,32 

Dlhodobý finančný majetok 243 576,00 243 576,00 

Obežný majetok spolu 429 305,47 549 928,11 

z toho :     

Zásoby 138 534,83 144 034,83 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 337,09 10 368,31 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  18 990,65 12 501,10 

Finančné účty  271 442,90 383 023,87 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  2 804,81 1 740,17 

 

b) za konsolidovaný celok 

 

Názov 
Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 2 804 326,65 2 735 597,48 

Neobežný majetok spolu 2 304 158,30 2 128 649,63 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 2 060 582,30 1 885 073,63 

Dlhodobý finančný majetok 243 576,00 243 576,00 

Obežný majetok spolu 497 017,28 604 788,47 

z toho :     

Zásoby 139 458,42 145 278,82 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 706,61 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 162,46 62 611,40 

Krátkodobé pohľadávky  18 990,65 12 501,10 

Finančné účty  337 699,14 384 397,15 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00   

Časové rozlíšenie  3 151,07 2 159,38 

 

8.2. Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 
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Názov 
Skutočnosť k 

31.12.2018 

Skutočnosť k 

31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 735 931,49 2 669 949,60 

Vlastné imanie  1 140 770,84 1 191 532,74 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1 140 770,84 1 191 532,74 

Záväzky 517 165,85 563 563,08 

z toho :     

Rezervy  1 440,00 1 440,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 53 730,25 57 864,86 

Dlhodobé záväzky 200 409,42 188 520,72 

Krátkodobé záväzky 84 903,45 163 180,46 

Bankové úvery a výpomoci 176 682,73 152 557,04 

Časové rozlíšenie 1 077 994,80 914 853,78 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov 
Skutočnosť k 

31.12.2018 

Skutočnosť k 

31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 804 326,65 2 735 597,48 

Vlastné imanie  1 140 319,41 1 185 299,15 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1 140 319,41 1 185 299,15 

Záväzky 585 808,04 635 444,55 

z toho :     

Rezervy  1 440,00 1 440,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 53 730,25 57 864,86 

Dlhodobé záväzky 201 740,39 190 031,89 

Krátkodobé záväzky 152 214,67 233 550,76 

Bankové úvery a výpomoci 176 682,73 152 557,04 

Časové rozlíšenie 1 078 199,20 914 853,78 

 

8.3. Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky Zostatok k 31.12 2019 Zostatok k 31.12 2018 

Pohľadávky do 1 roka 8 345,52 15 215,80 

Pohľadávky nad 1 rok 4 155,58 3 774,85 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky Zostatok k 31.12 2019 Zostatok k 31.12 2018 

Pohľadávky do 1 roka 70 956,92 15 378,26 

Pohľadávky nad 1 rok 4 155,58 3 774,85 
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8.4. Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok k 31.12 2019 Zostatok k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti 351 701,18 285 312,87 

Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok k 31.12 2019 Zostatok k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti 423 582,65 353 955,06 

Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00 

 

9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov 
Skutočnosť k 

31.12.2018 

Skutočnosť k 

31.12.2019 

Náklady 932 441,71 934 992,86 

50 – Spotrebované nákupy 82 681,47 80 985,06 

51 – Služby 70 750,34 91 608,98 

52 – Osobné náklady 158 671,97 179 992,67 

53 – Dane a  poplatky 224,16 222,96 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 16 758,56 16 483,56 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádz. a fin. čin. a zúčt. čas. 

rozlíšenia 
386 419,51 339 001,54 

56 – Finančné náklady 13 495,64 14 434,83 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transf. a náklady z odvodov príjmov 203 437,03 212 248,06 

59 – Dane z príjmov 3,03 15,2 

Výnosy 1 194 156,19 985 708,41 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 33 764,86 2 678,81 

61 – Zmena stavu vnútroorganiz. služieb 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daň. a colné výnosy a výn. z poplatkov 560 938,05 612 496,24 

64 – Ostatné výnosy 42 777,43 57 406,31 

65 – Zúčt. rezerv a OP z prevádz. a fin. činn. a zúčt. čas. 

rozlíšenia 
900,00 1 440,00 

66 – Finančné výnosy 242 679,36 80,25 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výn. z transf. a rozp. príjmov v obciach, VÚC 

a v RO, PO zriad. obcou alebo VÚC 
313 096,49 311 606,80 

Hospodársky výsledok   (+ kladný HV, - záporný HV) 261 714,48 50 715,55 
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b) za konsolidovaný celok 

Názov 
Skutočnosť k 

31.12.2018 

Skutočnosť k 

31.12.2019 

Náklady 1 419 716,15 1 461 043,53 

50 – Spotrebované nákupy 187 354,80 170 350,74 

51 – Služby 102 392,14 118 261,83 

52 – Osobné náklady 701 683,69 773 199,91 

53 – Dane a  poplatky 767,56 794,96 

54 – Ostatné náklady na prevádz. činn. 26 271,54 42 561,43 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádz. a fin. čin. a zúčt. čas. 

rozlíšenia 
386 636,47 340 212,48 

56 – Finančné náklady 14 392,42 15 289,48 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na trans. a náklady z odvodov príjmov 214,50 357,50 

59 – Dane z príjmov 3,03 15,2 

Výnosy 1 680 837,34 1 505 976,92 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 90 680,64 63 538,19 

61 – Zmena stavu vnútroorgan. služieb 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daň. a colné výn. a výn. z popl. 560 938,05 612 496,24 

64 – Ostatné výnosy 48 210,61 61 781,62 

65 – Zúčt. rezerv a OP z prevádz. a fin. činn. a zúčt. čas. 

rozlíšenia 
900,00 1 440,00 

66 – Finančné výnosy 242 806,97 146,14 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výn. z trans. a rozp. príjmov v obciach, VÚC 

a v RO, PO zriad. obcou alebo VÚC 
737 301,07 766 574,73 

Hospodársky výsledok   (+ kladný HV, - záporný HV) 261 121,19 44 933,39 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ dotácie  Suma v €  Účel  

1 Okresný úrad                        130,59    Životné prostredie 

2 Okresný úrad                          35,60    Register adries 

3 Okresný úrad                        461,01    Hlásenie pobytu občanov 

4 Okresný úrad                     5 120,46    Matrika 

5 Okresný úrad                 434 893,00    Školstvo - PK 

6 Okresný úrad                   44 308,00    Školstvo - NK 

7 ÚPSVaR                   22 492,40    Školstvo - strava 

8 ÚPSVaR                   13 444,35    Aktivačná činnosť 

9 Okresný úrad                     1 553,54    Voľby 

10 
Fond na podporu 
umenia 

                    2 500,00    
Zachovanie ľudových tradícií v 
Bošáci 



29 

 

11 ZSE                        800,00    Bošácke hody 

12 
Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR 

                    4 400,00    
Materiálno-technické vybavenie 
DHZ Bošáca a DHZ Zabudišová 

13 PD Bošáca                     1 500,00    Hody obce 

  SPOLU                 531 638,95      

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 5/2019 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce:  

P. č. 
Por. č. 
zmluvy 

Žiadateľ dotácie 
Suma 

poskytnutých fin. 
prostriedkov 

1 list Obecný športový klub           9 500,00    

2 list Centrá voľného času              214,50    

3 list Kongregácia školských sestier de N. D.              143,00    

4 1/2019 ZO Únia nevidiacich a slabozrakých                50,00    

5 2/2019 Farnosť Bošáca              500,00    

6 list 
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Bošáca 

             750,00    

7 list 
Dobrovoľný hasičský zbor Bošáca 

          3 320,00    

8 list 
Dobrovoľný hasičský zbor Zabudišová 

          2 072,70    

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

V roku 2019 obec realizovala vybudovanie Prestrešeného pódia a spevenenej plochy za Sokolovňou 

v hodnote 29569,46 €, taktiež bola zrealizovaná rekonštrukcia zbrojnice DHZ Zabudišová v hodnote 

21600,- €. V tomto roku sa nakúpil traktor s radlicou v hodnote 85620,- €. V roku 2019 obec získala 

dotáciu na nákup traktora v sume 75000,-€ a zabezpečila nákup príslušenstva na traktor v hodnote 

10620,-€.  

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 
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- realizovanie infraštruktúry v lokalite „Pod Stráňami“ 

- rekonštrukcia zbrojnice Bošáca 

- Rozšírenie zberného dvora v obci Bošáca 

- Kompostáreň pri zbernom dvore 

- Skládka odpadu  

- Zateplenie KD Zabudišová 

- Rekonštrukcia kuchyne v KD Bošáca 

- Vybudovanie wifi zón v obci Bošáca 

- Zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Po 31. decembri 2019 vzhľadom na šíriaci sa COVID-19 (Coronavirus) po celom svete, vedenie účtovnej 

jednotky zvážilo všetky potenciálne dopady COVID-19 na aktivity obce/mesta vo verejnom záujme 

a dospelo k záveru, že dopady nemajú významný vplyv na schopnosť obce pokračovať nepretržite vo 

svojej činnosti a fungovať ako zdravý subjekt, za predpokladu, že zo strany  MF SR nepríde k výraznému 

kráteniu podielových daní a bude dodržaná platobná disciplína platenia daní a poplatkov od 

jednotlivých daňovníkov a poplatníkov. Pretože sa situácia stále vyvíja a dopady sa stále prehlbujú, 

vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potencionálneho 

vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Jedným z hlavných rizík, ktoré účtovná jednotka považuje 

za významné, je možné aj zvýšenie zadĺženosti účtovnej jednotky. Akýkoľvek negatívny vplyv zahrnie 

účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Na konci roka 2013 bol prijatý nový zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov, ktorý sprísnil hranice možného zadlženia samospráv. Do roku 2014 sa do dlhovej 

služby definovanej zákonom počítali len bankové úvery, od 1.1.2014 sa dlhová služba  rozšírila 

o investičné dodávateľské úvery. Maximálna možná výška dlhovej služby je stanovená na 60% 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Stav záväzkov k 31.12.2019 
 

    
Druh záväzku 

Záväzky celkom 
k 31.12.2019 v € 

z toho  
v lehote splatnosti  

z toho  
po lehote splatnosti 

Druh záväzkov voči:  

 - dodávateľom                     8 765,40                        8 765,40                                   -      

 - zamestnancom                     6 999,64                        6 999,64                                   -      

 - poisťovniam                      4 368,21                        4 368,21                                   -      

 - daňovému úradu                     1 088,05                        1 088,05                                   -      

 - bankám                 152 557,04                    152 557,04                                   -      

 - štátnym fondom                 187 858,74                    187 858,74                                   -      

 - ostatné záväzky                   19 833,77                      19 833,77                                   -      

 - prijaté preddavky                   55 769,74                      55 769,74                                   -      

 - záväzky - soc. fond                        661,98                           661,98                                   -      

 - iné záväzky                   66 355,65                      66 355,65                                   -      
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Záväzky spolu                  504 258,22                    504 258,22                                   -      
 

Stav úverov k 31.12.2019 
 

    
Názov úveru Účel 

Zostatok  
k 31.12.2018 v € 

Zostatok  
k 31.12.2019 v € 

ŠFRB 1 
doba splatnosti: 
01.08.2025 
mesačne 

Bytovka č. 356, 
Bošáca 

                  83 621,23                      79 049,94    

ŠFRB 2 
doba splatnosti: 
01.03.2037 
mesačne 

Bytovka č. 359, 
Bošáca 

                128 623,62                    121 036,58    

PRIMA termínovaný 
doba splatnosti: 
20.03.2025 
mesačne 

šatne OŠK, 
spoluúčasť 
námestie, škola 

                  60 154,21                      50 957,52    

SLSP 
doba splatnosti: 
31.12.2027 
mesačne 

pozemky, 
chodníky, škôlka, 
kapitál. výdavky 

                116 528,52                    101 599,52    

SPOLU záväzky voči bankám:                 388 927,58                    352 643,56    

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania: 

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie 
svojich úloh prijať  návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho  rozpočtového roka a 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 
neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

 
       

 
Skutočné bežné príjmy obce a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 
2018: 
 

 - bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12          Obec    1 184 944,76 €  

 - bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12          RO    68 229,28 €  

Spolu 1 253 174,04 €  

 - z toho 60 % 751 904,42 €  

 - z toho 25 % 313 293,51 €  

 
        Celková suma dlhu obce k 31.12.2019: 
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-       zostatok istiny z bankových úverov  152 557,04 €  

-       zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 200 086,52 €  

-       zostatok istiny z návratných finančných výpomocí                    -   €  

SPOLU celková suma dlhu obce   352 643,56 €  

 
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky   

     -       z úverov zo ŠFRB  200 086,52 €  

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB  152 557,04 €  

 
        Zostatok istiny 

k 31.12.2019 
Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 
§ 17 ods.6 písm. a) 

   
152 557,04 1 253 174,04 12,17% 

   Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola 
splnená. 

  
 

        Skutočné bežné príjmy obce a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 
2018: 

 - bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12          Obec 1184 944,76 €  

 - bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12          RO      68 229,28 €  

Spolu               1 253 174,04 €  

Bežné príjmy obce a RO znížené o: 

 - dotácie na prenesený výkon štátnej správy 532 586,78 €  

 - dotácie z MF SR     4 400,00 €  

 - príjmy z náhradnej výsadby drevín 0,00 €  

 - účelovo určené peňažné dary 0,00 €  

Spolu 536 986,78 €  

SPOLU upravené bežné príjmy k 31.12.2018: 716 187,26 €  

 
        Splátky istiny a úrokov f finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového 

predčasného splatenia: 

-821004 Z bankových úverov krátkodobých -   €  

-821005 Z bankových úverov dlhodobých 29 200,69 €  

-821007 
Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 
dlhodobých 11 971,67 €  

-821009 Z dodávateľských úverov -   €  

    

-651002 Banke a pobočke zahraničnej banky 6 549,18 €  

-651003 Subjektu verejnej správy -   €  

-651004 Ostatnému veriteľovi -   €  

SPOLU: 47 721,54 €  

 
        

Suma ročných splátok vrátane úhrady 
výnosov za rok 2019 

Skutočné bežné príjmy 
k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 
písm. b) 

   
                  47 721,54                    716 187,26    6,66% 
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Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola 
splnená. 

   

V Bošáci, dňa 27.5.2020 

 

Vypracovala:        Schválil: 

Ing. Gabriela Trchalová     Mgr. Daniel Juráček 

 

 

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  


