Zhodnotenie obdobia rokov 2010 – 2014
Je dobrým zvykom, na konci volebného obdobia zhodnotiť výsledky práce vedenia obce,
obecného zastupiteľstva a jeho zamestnancov. V tomto duchu chcem zhodnotiť výsledky
práce za volebné obdobie 2010 – 2014.
Uvedené obdobie hodnotím ako úspešné, a to aj napriek objektívne ťažkým okolnostiam,
ktoré ho sprevádzali. Pokračujúca hospodárska kríza sa prejavila úspornými opatreniami
a dlhovou brzdou štátu ktoré mali priamy dopad na príjmy obce, predovšetkým v znížení
podielu na dani z fyzických osôb, ktorá je najväčšou príjmovou položkou rozpočtu obce.
Bolo samosprávam odporučené chýbajúci príjem nahradiť navýšením miestnych daní.
V situácii prebiehajúcej krízy, vysokej nezamestnanosti, obec neprijala takého riešenie
z obavy, že by sa vytvorilo sociálne neúnosné prostredie pre veľkú skupinu našich
obyvateľov. Obec Veľká Ves znížený príjem zo štátu riešila úspornými opatreniami v oblasti
bežných výdavkov obce.
Napriek zlej finančnej situácii sa podarilo obci zrealizovať niekoľko projektov vďaka
dotáciám z MF SR, eurofondov a aj vlastných prostriedkov.
Rok 2010
V tomto roku bola zrekonštruovaná miestna komunikácia (od súpisného čísla 147 po 154)
v celkovej výške 115.440,98 €. Prostriedky na rekonštrukciu boli čerpané z eurofondov vo
výške 97.009,23 € bez DPH a z vlastných prostriedkov vo výške 4.850,46 € (obec si zobrala
úver). Obec dostala v tomto roku prostriedky z eurofondov na modernizáciu OÚ (okná, dvere
a kancelárie) vo výške 28.340,54 € a z vlastné prostriedky čerpala vo výške 1.211,26 €.
V tomto roku bola obcou uhradená aj DPH vo výške 18.431,75 € (ako neoprávnený
náklad). Z predošlého volebného obdobia ostal nesplatený úver vo výške 3.999,90 €, ktorý
obec splatila v roku 2012 (rekonštrukcia miestnej komunikácie od hlavnej križovatky po
obecný úrad).
Rok 2011
V roku 2011 bola vrátená obci len DPH vo výške 13.581,29 € (bez 4.850,46 €).
Rok 2012
V uvedenom roku sa zrekonštruoval interiér kultúrneho domu. Na uvedenú rekonštrukciu
bola poskytnutá dotácia z MF SR vo výške 5.100.- € a obec z vlastných prostriedkov
preinvestovala 3.198.- €. Sála bola zrekonštruovaná v celkovej výške 8.298.- €.
Rok 2013
Obec Veľká Ves v roku 2013 zrekonštruovala miestnu komunikáciu (od č. 72 po 94), na
ktorú bola poskytnutá dotácia z MF SR vo výške 1.379,77 € a boli preinvestované vlastné
prostriedky čerpané z rezervného fondu vo výške 7.444,80 €. Rekonštrukcia miestnej
komunikácie bola realizovaná v celkovej výške 8.824,57 €.

-2Rok 2014
Posledný rok volebného obdobia sa zrekonštruovala cesta k bytovke od č. domu 62
z vlastných prostriedkov čerpaných z rezervného fondu v celkovej výške 5.720,48 €.
Bola realizovaná údržba obecného úradu a kultúrneho domu (fasáda) v celkovej výške
10.002,60 €. Na túto údržbu MF SR poskytlo dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 3.750.- €
a obec vyčlenila z vlastných prostriedkov 6.252,60 €.
Boli vykonané vysprávky miestnych komunikácií v obci z vlastných prostriedkov vo výške
1.320.- €.
Celková bilancia volebného obdobia 2010 – 2014:
- dotácia zo štátneho rozpočtu: 149.160,83 €
- vlastné prostriedky: 33.997,50 €
Spolu bolo preinvestovaných 183.158,33 € za uvedené volebné obdobie.
Stav finančných prostriedkov k 31. 10. 2014:
Bežný účet:

6.319,95 €

Sociálny účet:

1.004,94 €

Dotačný účet:

143,53 €

Rezervný fond:
Pokladňa:

9.264,56 €
315,04 €

Celkový stav finančných prostriedkov obce k 31. 10. 2014 je vo výške 17.048,02 €.
Súčasný dobrý ekonomický základ obce (obec nemá žiaden úver) vytvára
predpoklad, že obec aj v budúcom volebnom období bude môcť investovať do nových
projektov prinášajúcich ďalšie zlepšenie podmienok života našich občanov.
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