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1. Základná charakteristika obce Blesovce 
 

Obec Blesovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 

združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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.  

 

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

a Ústavou Slovenskej republiky. 

 

Identifikačné údaje: 

 

Názov:                                                 Obec Blesovce 

Adresa:                                                Obecný úrad Blesovce č. 117 

IČO:                                                     00 310 221 

DIČ:                                                     2021315373 

Právna forma:                                     právnická osoba – obec 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky:   všeobecná verejná správa 

 

Geografické údaje: 

 

Obec Blesovce leží v severozápadnej časti Podunajskej pahorkatiny, nazvanej Nitrianská 

sprašová pahorkatina, pri severovýchodnom úpätí Považského Inovca. Prvá písomná zmienka 

o obci je z roku 1246. Obec patrí do združenia mikroregiónu POD MARHÁTOM a Združenie 

obcí Tribečsko – Inoveckého regiónu ZOTIR, ktoré vzniklo v roku 1992. 

Stál tu romanský kostolík, zasvätený sv. Jánu Krstiteľovi, pôvodne drevený, po r. 1658 

prestavaný na kamennú stavbu a v 18. storočí zbarokizovaný. Obec sa stala známou 

ovocinárstvom a pestovaním ruží. K významným osobnostiam, ktoré pôsobili v Blesovciach 

patrí Daniel Krman, evanjelický farár a spisovateľ a barokový spisovateľ Ján Milochovský. 

   

 

Rozloha obce: 

 

Katastrálne územie :507,7 ha 

Poľnohospodárska pôda : 442,7 ha 

Lesná pôda : 10,4 ha 

Vodné toky : 1,8 ha 

 

Demografické údaje: 

 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2008:   363 obyvateľov 

z toho: žien:                       144 

mužov:                               147 

deti a mládež do 18 rokov:  72 

 

Priemerný vek: 38,79 roka 



 

Národnostné zloženie občanov: 

 

národnosť slovenská: 362 

národnosť česká       :     1 

 

Symboly obce: 

 

Erb, vlajka, pečať 

 

Služby v obci poskytujú: 

 

Slovenská pošta: Sídlo pošty sa v obci Blesovce nenachádza, ale dochádza poštový   

                           doručovateľ z obce Bojná. 

                             

Zdravotníctvo: Na území obce sa nenachádza zdravotné stredisko. Ale zdravotné stredisko  

                         s ambulanciou pre dospelých, deti a zubnou ambulanciou sa nachádza v obci 

                         Bojná vzdialenej  5 km. 

 

Občerstvenie: V obci sa nachádzajú predajne COOP Jednota, s. d, Pohostinstvo, ktoré  

prevádzkuje v súšastnej dobe p. Lenka Bartoníková, Oponice. 

 

 

 

 

Základné orgány obce: 

 

1. starosta obce 

2. obecné zastupiteľstvo 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Blesovce je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených 

v priamych voľbách, ktoré sa konali 02. 12. 2006 na obdobie 4 rokov.  

Za poslancov boli zvolení: 

1. Jozef Chochula     SNS 

2. Jozef Uhrík           SNS 

3. Dušan Valent        SNS 

4. Milan Masarovič  SNS 

5. Roman Turčan      ĽS - HZDS 

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu 

je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného 

starostu. 

Za starostu obce Blesovce  bol zvolený: Miroslav Murčo – SNS. 

Obecné zastupiteľstvo v Blesovciach  rozhodovalo v roku 2008 na svojich zasadnutiach 

o základných otázkach života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch: 

29. 02. 2008 

25. 04. 2008 

27. 06. 2008 

28. 08. 2008 

17. 10. 2008 

12. 12. 2008 



 

Hlavný kontrolór obce: 

 

František Ďuriška, zvolený do funkcie  na obdobie 6 rokov od 01. 05. 2005 do 01.05.2011. 

V roku 2008 hlavný kontrolór obce pracoval v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2008 

schváleného obecným zastupiteľstvom. 

 

Obecný úrad: 

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad 

zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu ako aj 

orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informácie o účtovnej jednotke z účtovnej závierky za rok 2008 
 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako  

aj z ďalších zdrojov. 

 

a) Rozpočet obce na rok 2008 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2008. 

Obec v roku 2008 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004  

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2008 bol zostavený ako 

vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2008. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2007 uznesením  

zo siedmeho riadneho zasadnutia OcZ.  

 

Upravený rozpočet obce k 31. 12. 2008 

 

Rozpočet obce v tis. Sk: 

Príjmy celkom 2 730 

Výdavky celkom 2 418 

Hospodárenie obce    312 

 

z toho: 

Bežné príjmy 2 592 

Bežné výdavky 1 940 

Prebytok bežného rozpočtu    652 



 

Kapitálové príjmy    138 

Kapitálové výdavky   417 

Schodok kapitálového rozpočtu   -279 

 

b) Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2008 v tis. Sk 

Aktíva 

Názov ZS k 01. 01. 2008 KZ k 31. 12. 2008 

Neobežný majetok spolu          14 084        14 518 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok                0                0 

Dlhodobý hmotný majetok 

(021,022,031,032,028,029,-081,082,088,089) 

         11 809         11 981 

Dlhodobý finančný majetok (063)          2 072         2 072 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 

(042) 

            204            465 

Obežný majetok spolu             546            429 

z toho:   

Zásoby               0              0 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy                 0              10 

Pohľadávky (318,319)             241               64 

Finančné účty(221,211)             305             342 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.                 0                0 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.                 0                0 

Časové rozlíšenie                  0              13 

Spolu     14 630       14 947 

 

Pasíva 

Názov ZS k 01. 01. 2008 KZ k 31. 12. 2008 

Vlastné imanie          7 837          7 635 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely                0                0 

Fondy                0                0 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia za 

minulé roky 

        7 837          7876 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                0            - 241 

Záväzky            506            369 

z toho:   



Rezervy                51                52 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy            0              200 

Dlhodobé záväzky (zo soc. fondu)              12               19 

Krátkodobé záväzky              443               98 

Bankové úvery a ostatné prij. výp.                0                0 

Časové rozlíšenie         6 287          6 808 

Spolu         14 630        14 947 

 

Strana aktív = strana pasív 

 

Obec od 01. 01. 2008 začala účtovať podľa Opatrenia MF SR z 08. 08. 2007, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC, toto opatrenie pod číslom 

MF/16786/2007-31 nadobudlo účinnosť 01. 01. 2008. 

 

c) Náklady a výnosy v hlavnej činnosti obce k 31. 12. 2008  

 

Informácie z výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 

 

1. Výnosy – popis a výška významných položiek /v tis. Sk/ 

 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v tis. Sk 

Tržby za vlastné výkony a tovar 602 – Tržby z predaja služieb            2 

Zmena stavu 

vnútroorganizačných zásob 

  

Aktivácia   

Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

632 – Daňové výnosy samosprávy      2 024 

 633 – Výnosy z poplatkov          104 

 648 – Ost. výnosy z prevádzkovej 

činnosti 

           83 

Zúčtovanie rezerv a opravných 

položiek z prevádzkovej 

a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti 

           51 

Finančné výnosy 662 – Úroky             1 

Mimoriadne výnosy   

Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov obcí, 

VÚC a v RO a PO zriadených 

obcou alebo VÚC 

693 –Výnosy samosprávy 

z bežných transferov zo štátneho 

rozpočtu a od iných subjektov 

verejnej správy 

           23 

694 – Výnosy samosprávy 

z kapitálových transferov zo 

štátneho rozpočtu a od iných 

subjektov verejnej správy 

         3 

697 – Výnosy samosprávy 

z bežných transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy 

         2 



Spolu      2 293 

 

2. Náklady – popis a výška významných položiek /v tis. Sk/ 

 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v tis. Sk 

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu        184 

502 – Spotreba energie        217 

Služby 511 – Opravy a udržiavanie          82 

512 – Cestovné          19 

513 – Náklady na reprezentáciu          36 

518 – Ostatné služby        317 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady        700 

524 – Zákonné sociálne   

          poistenie 

       217 

525 – Ostatné sociálne poistenie            0 

527 – Zákonné sociálne náklady          30 

Dane a poplatky 538 – Ostatné dane a poplatky            0 

Odpisy, rezervy a opravné 

položky z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

551 – Odpisy DNM a DHM        621 

553 – Tvorba ostatných rezerv  

          z prevádzkovej činnosti 

        52 

Finančné náklady 568 – Ostatné finančné náklady         19 

Mimoriadne náklady   

Náklady na transfery a náklady 

z odvodu príjmov 

586– Náklady na transfery 

z rozpočtu obce subjekt mimo 

verejnej správy 

        20 

Spolu trieda 5      2 514 

 

 

 

d) Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2008 

 

Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných  

na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 (okrem účtov 

591 a 595) 

Trieda 6 Výnosy                                                              2 294 134,81 Sk 

Trieda 5 Náklady (bez účtu 591)                                     2 535 066,42 Sk 

Výsledok  hospodárenia                                                     -240 931,61 Sk 

 

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2008 je vo výške:  - 240 931,61 Sk 

/strata/ 

 

Účtovný výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2008:   - 240 931,61Sk 

Účtovná trieda 6 – Výnosy                                                   2 294 134,81Sk 

Účtovná trieda 5 – Náklady                                                  2 535 066,42 Sk 

Účtovný výsledok hospodárenia                                           - 240 931,61Sk 

Nakoľko obec v roku 2008 mala vyššie náklady ako výnosy vznikol záporný výsledok 

hospodárenia. 

 



Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2008 – strata, bude v roku 2009 preúčtovaný 

nasledovne: 

- usporiadanie záporného  výsledku hospodárenia: 428 00/ 431 00 

 

e) Zostatky na bankových účtoch k 31. 12. 2008 spolu vo výške 

 

z toho: 

VÚB –bežný účet č. 10820-192/0200 –           319 057,94 Sk 

VÚB  - sociálny fond č. 217 582 6153/0200   - 18 851,36 Sk 

VÚB – rezervný fond č. 217 582 2355/0200   -  3 900,- Sk 

Spolu :                                               341 809,30 Sk 

 

f) Rozpočtový výsledok hospodárenia na tvorbu rezervného fondu: 

 

Vzhľadom k tomu, že obec má za rok 2008 pre tvorbu rezervného fondu výsledok 

hospodárenia kladný, obec bude tvoriť odvod do rezervného fondu – za kalendárny rok 2008. 

výsledok hospodárenia pre tvorbu rezervného fondu: 

 

Bežné príjmy                    2 589 961,61Sk 

Kapitálové príjmy                138 000,- Sk 

Príjmy spolu                      2 727 961,61 Sk 

 

Bežné výdavky                  1 867 864,14 Sk 

Kapitálové výdavky             548 169,18 Sk 

Výdavky spolu                   2 416 033,32 Sk 

 

Rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov hospodárenia 2008: 311 928,29 Sk 

 

Obec Blesovce má podiel akcií v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške  

2 072 000,- Sk t. j. 2072 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1 000,- Sk. 

 

Obec nemá žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu. 

 

Obec Blesovce nemá k 31. 12. 2008 žiadne dlhodobé záväzky. 

 

V budúcom období bude obec i naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona SNR  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

3. Záver 
 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008. 

Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade 

v Topoľčanoch v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne. 

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo 

potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

 

V Blesovciach dňa  30. 06. 2009 

Vypracovala: Alena Guliková 

                                                                             Miroslav Murčo      

                                                                                starosta obce 


