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Pleš, apríl 2016                                                    Dorota Molnárová     
                                                                              Starostka obce  



    
 
 
I. Identifikačné údaje o obci: 
 
Názov obce:                               P l e š 
Sídlo:                                          Pleš č. 7.,  985 31 Rapovce 
Telefón:                                      0474399841 
Fax:                                             0474399841 
e-mail.:                                        obecnyurad.ples@centrum.sk 
web:                                            www.obecples.biznisweb.sk 
 
Organizačno-právna forma:       Samospráva 
Dátum  zriadenia:                      1990 
Spôsob zriadenia:                      v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.  
                                                   o obecnom zriadení v znení n. p. 
                                                     
                                                    
Okres:                                        Lučenec 
Kraj:                                          Banskobystrický 
IČO:                                          00648299 
DIČ:                                          2021097221 
 
Rozloha obce:                           978 ha 
 
 
História obce: 
 
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z donačnej listiny kráľa Bela IV. z 10. januára 1246, 

kedy bola obec známa pod názvom PELYS. Osídlenie je však oveľa staršieho pôvodu. Obec 

bola majetkom rodu Zachovcov, z ktorých bol najznámejší Felicián. Zo starších šľachtických 

rodov je to rod Pilíšovcov (podľa bola potom nazvaná obec, najskôr ako Piliš a neskôr Pleš). 

Názov PILIS je slovanského pôvodu a znamená opustené, pusté holé miesto. Na začiatku 14. 

storočia tu bol zemepánom Štefan Varssányi, po jeho smrti jeho manželka. Pre nevernosť však 

kráľ Karol I. v roku 1319 PILIS daroval Tomášovi Szécsényimu (zo Sečian). Od roku 1397 

bola v obci už aj farnosť.   



 

PRÍRODNÉ POMERY 

Obec Pleš leží v západnej časti Cerovej vrchoviny v doline prítoku Mučínskeho potoka 

v Mučínskej vrchovine. Mučínsku vrchovinu tvoria prevažne treťohorné pieskovce, 

pyroklastiká ryodacitov, piesky, štrky, íly, miestami čadiče. Z minerálov sa tu nachádzajú 

glaukonit, limonit, psilomelán, produkty silicifikácie, kaustobiolity.  

Do chotára zasahuje malý výbežok salgótarjánskej uhoľnej panvy (z Maďarska). Pri 

puste Romhány (Lipovany) sa zistilo v roku 1948 ložisko uhlia. Ložisko vystupuje na povrch 

na viacerých miestach a to južne od obce 800 m juhovýchodne od pusty Bagoľ. Juhozápadne 

od Vysokého vrchu (Magas hegy) na nachádzajú tri opustené zavalené štôlne. Pred prvou 

svetovou vojnou sa robili na ložisku kutacie práce, ťažilo sa až do roku 1926, ale pre nízku 

kvalitu a malé zásoby sa ťažba skončila.  

Z vrchov sú tu Holý vrch (306 m n. m.), Mravec (310 m n. m.), Vysoká (321 m n. m.), 

Mohava (370 m n. m.), Veľké Hradište (387 m n. m.). 

Územie je vhodné na rekreáciu. Mučínsky a Plešský potok s prameňmi si zasluhujú 

ochranu ako estetický prvok v krajine. Plocha povodia je 38 km2 a lesnatosť na tomto území je 

40 %. Lesy sú nesúvislé dubové, hrabové a agátové. Zníženiny v Mučínskej vrchovine sú 

väčšinou odlesnené a premenené na oráčiny, lokálne sa tu nachádzajú trávnaté porasty. Ide 

o typ pahorkatinno-vrchovinnej krajiny s kultúrnou lesostepou s prevahou poľnohospodárskej 

funkcie.  

 

 

Demografické údaje 
 
Počet obyvateľov  
k 31.12. 2015:                           219 
Z toho ženy:                              115 
           muži:                              104 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Symboly obce: 
Erb, vlajka a pečať : 
 

 
 
 
 
 
 
Základné orgány obce sú: 
 
Štatutárny zástupca:                  Dorota Molnárová - starostka obce 

 

Počet zamestnancov OcÚ:        2  

z toho:                                        administratívna pracovníčka na 75% prac. úväzku      

                                                   hlavná kontrolórka obce na 10 % prac. úväzku 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pleš je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov:  

Ing. Erik Šándor – zástupca 

František Benkő 

Tomáš Kmeť 

Andrea Mederiová 

Ing. Bianka Mederiová 

 

 

 



     Obecné zastupiteľstvo zasadalo podľa schváleného časového harmonogramu  9 krát a  

4 krát bolo zvolané mimoriadne zasadnutie OZ. 

 

Hlavný kontrolór obce: 

Do funkcie kontrolóra obce bola dňa 18.09.2013 obecným zastupiteľstvom zvolená Mgr. 

Agáta Bartová na dobu 6 rokov. V roku 2015 hlavná kontrolórka pracovala v zmysle plánu 

kontrolnej činnosti na rok 2015. 

 

Financovanie obce, majetok obce , rozpočet obce   

 

     Hlavným ekonomickým nástrojom obce Pleš je rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý bol na 

rok 2015 zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2014 uznesením č. 07/2014 ako 

vyrovnaný vo výške 46 260,00 €. 

      Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), 

kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a finančné operácie.  

V priebehu roka 2015 bol rozpočet príjmov a výdavkov upravený dvakrát: 

- I. zmena schválená uznesením OZ. č. 04/2015 zo dňa 17.06.2015 

- II. zmena schválená uznesením OZ. č. 09/2015 zo dňa 15.12.2015 

 a bol zvýšený v celkovej čiastke  o 187 525,00 €.  K zvýšeniu rozpočtu  došlo  z dôvodu 

získania finančných prostriedkov: 

- z tuzemských bežných transferov – REGOB, ŽP a Referendum 2015 

- z výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samosprávy (bežný rozpočet) 

- z tuzemských kapitálových transferov zo ŠR (kapitálový rozpočet) 

- z EÚ fondov regionálneho  rozvoja (kapitálový rozpočet) 

- z EÚ fondov regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR (kapitálový rozpočet) 

- z predaja majetku obce (kapitálový rozpočet) 

 

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení upravený rozpočet príjmov a výdavkov roku 

2015 dosiahol výšku  233 785,00 €.  



Skutočné plnenie príjmov za rok 2015 dosiahlo výšku 233 374,23 €, čo predstavuje plnenie 

99,82% upraveného rozpočtu. Čerpanie výdavkov bolo vo výške 227 239,73 € t. j. 97,20 %  

upraveného rozpočtu.    

 

 

Plnenie rozpočtu príjmov v roku 2015 

 

 
Rozpočet  

Schválený 
       € 

Upravený 
       € 

Skutočnosť 
        € 

% Plnenie 
         € 

Bežný      46 260      50 252           49 841,23                 99,18 
Kapitálový                0                          183 533  183 533,00   100,00 
Celkom      46 260    233 785  233 374,23     99,82 
 
 
Prehľad jednotlivých príjmov a ich podiel na celkových príjmoch rozpočtu obce: 
 
Klasifikácia 
príjmov 

Rozpočet Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť % 
plnenia 

Daňové     44380     48067     47745,69  99,33 
Nedaňové     1785     1612      1522,65  94,46 
Transfery         95         573         572,89  99,98 
Kapitálové       0   183533  183533,00 100,00 
Celkom  46260  233785  233742,23  99,82 
 

 

Plnenie výnosu daní z príjmov poukázaný územnej samospráve predstavuje 32 936,94 €, t .j. 

100,00  % plnenie upraveného rozpočtu.  Rozpočet bol upravený (zvýšený o 3 437 €) 

z pôvodného rozpočtu v čiastke 29 500  €  na 32 937 €. 

      Miestna samospráva v roku 2015 prijala  finančné prostriedky do kapitálového  príjmu 

v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013,  opatrenie 3.4.1. Základné služby pre 

vidiecke obyvateľstvo na realizáciu projektu, ktorá bola vybudovaná v roku 2014 „Zavedenie 

a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Pleš,  finančná čiastka bola poskytnutá 

z Pôdohospodárskej platobnej agentúry v celkovej čiastke 172 500,00 €.  

     Z predaja obecného majetku do kapitálového príjmu obec získala finančnú čiastku 

v hodnote 11 033,00 €. 

 

 



 

Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2015 

     Samosprávne funkcie obce a realizácia rozvojových programov obce boli zabezpečované 

z rozpočtu výdavkov, ktorý po úpravách v roku 2015 predstavoval čiastku 233 785 €, z toho 

rozpočet bežných výdavkov činil 50 160 €,  kapitálových výdavkov 11 125 €. 

Skutočné čerpanie výdavkov za obdobie roka 2015 dosiahlo výšku 227 239,73 €,  z toho 

bežné výdavky činili 49 492,19 €,   kapitálové výdavky  5 247,54 a výdavky finančnej 

operácie 172 500,00 €. 

  

 

Rozpočet výdavkov  v roku 2015 
 
 
Rozpočet  

Schválený 
       € 

Upravený 
       € 

Skutočnosť 
        € 

% Plnenie 
         € 

Bežný      40960     50160    49492,19      98,67 
Kapitálový        5300     11125      5247,54       47,17 
Finančné 
operácie 

         0   172500  172500,00     100,00 

Celkom      46260   233785    227239,73       97,20 
 

 
Výdavková časť rozpočtu obce je členená do programov, podprogramov a prvkov. Rozpočet 

obce Pleš má vytvorených 9 programov, v rámci ktorých sú definované ich zámery, ciele, 

merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty. 

 

Výdavky bežného rozpočtu 

 

Obec v priebehu roka 2015 zabezpečovala plynulý chod OcÚ a vybavovanie stránok v rámci 

kompetencie miestnej samosprávy  ako aj  kompetencie výkonu prenesených  zo štátnej  

správy. 

 



 
 
Kapitálové výdavky: 
 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
11 125                         5 247,54                      47,17 

 
 
Program Zdroj Položka ekonomickej 

klasifikácie 
Názov položky 
ekonomickej 
klasifikácie 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet  

Skutočnosť % 
Plnenie 

4 41  Nákup pozemkov Pozemkov           0    1 508    1 508 100,00 

4 41 Prípravná a projektová 
dokumentácia  

Prípravná 
a projektová 
dokumentácia 

           0    3 742    3 739   99,93 
 

4      41 Realizácia nových 
stavieb 

Realizácia nov. 
stavieb 

     5 300    5 875         0    0 

Spolu  Kapitálové výdavky     5 300   11 125   5 247,54   47,17 

 

Z rozpočtovaných 11 125,00  € bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 vo výške 5 247,54 €, čo 

predstavuje 47,17%, ktoré finančné prostriedky boli vynaložené na  zakúpenie pozemkov pre 

vybudovanie multifunkčného ihriska  a miestnej komunikácie Pleš – Julova osada, ďalej  na 

prípravu projektovej dokumentácie a geometrického plánu: multifunkčného ihriska, MK Pleš 

– Julova osada a Klinovka. 

 

Program Zdroj Položka ekonom.klas. Názov položky 
ekonom.kl. 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet  

Skutočnosť % 
Plnenie 

1 41 Plánovanie,man.kontrola Manažment 
obce 

22846 23348 23344,90 99,99 

1 41 Propagácia a marketing Internetová 
prezentácia 

    360    360      360,00 100,00 

3 41 Interné služby Činnosť vol.org. 
obce  

    584     677      657,90  97,18 
 

4 41 Služby občanom Interné služby    575     596      592,45  99,40 
5 41 Bezpečnosť a poriadok Ochrana pred 

požiarmi   
     85     456      455,19  99,82 

6   41 Odpadové hospodárstvo Zvoz,odvoz, 
zneš.odpadov 

   3150    3253    3111,11 95,64 

7 41 Kultúra Kult.podujatie 
obecn.char. 

     600      727      721,83 99,29 
 

8 41 Prostredie a život Ver.osv.,ver.por.   2550     3178     3073,45 96,71 
9  41 Administratíva Správa obce 10210   17084   16694,82 97,72 
9 111 Administratíva Referendum 

 
    0       481       480,54  99,90 

  Spolu  40960   50160    49492,19   98,67 



Finančné operácie  

Program Zdroj Položka 
ekonomickej 
klasifikácie 

Názov položky 
ekonomickej 
klasifikácie 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť      % 
Plnenie 

4 111 Splácanie tuzemskej 
istiny 

Ostatné finančné 
výpomoci 
krátkodobé 

     0    22 500     22 500 100,00 

4 1151 Splácanie tuzemskej 
istiny 

Ostatné finančné 
výpomoci 
krátkodobé 

     0 
 

112 500   112 500  100,00 

4 1152 Splácanie tuzemskej 
istiny 

Ostatné finančné 
výpomoci 
krátkodobé 

     0  37 500     37 500  100,00 

Spolu  Výdavky finančnej 
operácie 

     0 172 500   172 500 100,00 

 
Vo finančnej operácie vo výdavkovej časti z rozpočtovaných 172 500,00 € bolo skutočne 

čerpané k 31.12.2015 vo 172 500,00 €, čo predstavuje 100,00 %, ktoré finančné prostriedky 

boli vynaložené na zaplatenie návratnej finančnej výpomoci pre Slovanet a.s, Bratislava – 

„Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu v obci Pleš“. 

 
 Výsledok  hospodárenia za rok 2015 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 predstavuje čiastku: 
      - príjmy BR                         49 841,23 €            

      - príjmy KR                       183 533,00 €            

      - finančné operácie                       0,00 € 

        celkom:                           233 374,23 €              

 

      -  výdavky BR                     49 492,19 € 

      -  výdavky KR                       5 247,54 € 

      - finančné operácie             172 500,00 € 

         celkom:                           227 239,73  

 

 v celkovej hodnote  6 134,50 € (prebytkový výsledok rozpočtového hospodárenia). 

     Účtovná jednotka za bežné účtovné obdobie v nákladovej časti vykazovala hodnotu 

v celkovej čiastke 95 690,54 €  a vo výnosovej časti dosiahla 95 965,73 €, výsledok 

hospodárenia obce  za rok 2015  je prebytkový  v celkovej sume   275,19  €. 

  



Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v eurách: 

AKTÍVA 

Názov   ZS  k  1.1.2015 KZ  k  31.12.2015 

Neobežný majetok spolu                375 005,96 338 662,52 

Z toho : - - 

Dlhodobý nehmotný majetok - - 

Dlhodobý hmotný majetok                 330 771,96             294 428,52 

Dlhodobý finančný majetok      44 234,00                44 234,00 

Obežný majetok spolu                   15 173,75                 21 495,75 

Z toho :   

Pohľadávky        2 767,89                  3 248,25 

Finančný majetok       12 405,86                18 247,50 

Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát. - - 

Prechodné účty aktív            504,61 0 

SPOLU    390 684,32               360 158,27 

P A S Í V A   

Vlastné zdroje krytia majetku                 116 924,47 119 429,37 

z toho:   

Zákonný rezervný fond        793,00     793,00 

Nevysporiadaný výsledok 

z minulých rokov 

                120 734,41 118 361,18 

Výsledok hospodárenia     - 4602,94                     275,19 

Záväzky  152 741,20      2 513,75 

z toho :   

Dlhodobé záväzky                       33,72                      49,78 

Krátkodobé záväzky                      584,48                 1 973,97 

Rezervy                  2 123,00                    490,00 

Ostatné krátkodobé fin. výpomoci 150 000,00                         0 

Časové rozlíšenie                121 018,65              238 215,15   

SPOLU 390 684,32              360 158,27  



 
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 

 
Obec k 31.12.2015 eviduje záväzky v hodnote:                   1 973,97 €  
 

- voči dodávateľovi:  Mepos, s r.o. Lučenec v sume     222,66 € 
                                      SSE – Žilina v sume                 1 663,38 €     
                                      Ekmed, s.r.o. Fiľakovo                  15,93 €    
                                      Technická inšpekcia – B.B.           72,00 €       

 
 
 
 

     Na základe dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 

organizovaných obcou podľa § 3 ods. 3 písm. a) a § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v roku 2015 bolo prijatých v priemere 

7 uchádzačov o zamestnanie.  

Vykonaním týchto  služieb obec zabezpečovala čistotu a poriadok:  rigolov, miestnych 

komunikácii, verejných priestranstiev a miestneho cintorína. V rámci tejto činnosti bol 

realizovaný a vyhotovený vnútorný drevený obklad  stien v priestoroch budovy Obecného 

úradu.  

 

       Obec v roku 2015 v rámci svojej činnosti sa zamerala  na vypracovanie projektovej 

dokumentácie: multifunkčného ihriska a miestnej komunikácie na trase Pleš – Julova Dolina 

a na zmene projektovej dokumentácie  pred dokončením miestnej komunikácie na trase  

Pleš – Klinovka. Zmena spočíva vybudovaní  miestnej komunikácie z asfaltovej cesty na 

betónovú cestu.  

Zároveň vysporiadala pozemky so zameraním geometrického plánu a odkúpením od fyzických 

a právnických osôb ako aj od Slovenského pozemkového fondu k vypracovaniu projektovej 

dokumentácii na trase Pleš – Julova Dolina. 

 

     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 16.11.2015, 

uznesením č. 07/2015 schválilo  strategický dokument „Program rozvoja obce Pleš na roky 

2015-2023. 

     



           

    Obec Pleš v priebehu roka sa zapojila do národného projektu „ Dátové centrum obcí a miest 

(DCOM)“ na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  

č. Z2111022001301 z operačného programu informatizácia spoločnosti, uzatvorenej medzi 

Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky na strane 

jednej a DEUS na strane druhej. Projekt DCOM zabezpečuje elektronizáciu služieb našej 

samosprávy a umožňuje pre občanov a podnikateľov komunikáciu so samosprávou 

elektronicky a to prostredníctvom webového portálu www.dcom.sk alebo e-mailu. Na základe 

zmluvy o pripojení k informačnému systému DCOM obci bola poskytnutá výpočtová technika 

spolu so softvérovým vybavením v počte 2 ks, multifunkčné zariadenie v počte 1 ks  

a notebook v počte 1 ks.  

  

     Miestna samospráva v priebehu roka podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

z programu: 

- „Rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre opatrenie Základné služby a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach na vybudovanie kamerového systému v obci Pleš v čiastke 

97 980,14 €, našej žiadosti nebolo vyhovené, 

 

- Europa for citizens Programme  z EÚ na stretnutie cezhraničného partnerstva 

v hodnote 25 000,00 €. Obec rozšírila svoje partnerstvo s partnermi z Poľska - mesto 

Poreba – žiadosti nebolo vyhovené. 

 

     Na jeseň tohto roka  miestna samospráva a spevácky súbor Zlatý Klas sa zúčastnili na 

stretnutí cezhraničného partnerstva v Maďarsku – Jobbágyi. 

 

 

 

 

 

 

 



Predstavy na rok 2016: 

 

- vybudovanie kamerového systému  

- vybudovanie amfiteátra – exteriérového pódia   

- vybudovanie miestnej komunikácie Pleš – Klinovka 

- vybudovanie multifunkčného ihriska  

- vykonanie údržby miestnej komunikácie na trase „ ulica Obecného úradu“ 

- vykonanie opravy obecného majetku „ Domu smútku“ 

- hľadanie vhodného miesta na vybudovanie zberného dvora 

- uskutočnenie kultúrneho podujatia v rámci stretnutia cezhraničného partnerstva. 

 

 

 Účtovná závierka obce Pleš za rok 2015   bola overená audítorom , Ing.  Emíliou 

Kaszovou – členkou Slovenskej komory audítorov pod. evid. č. 265. V správe  audítor 

konštatoval, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie obce Pleš k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za 

rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.  

Z hľadiska budúcich cieľov Obec Pleš 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. 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015. 

Účtovná závierka bola odovzdaná prostredníctvom systému RIS SAM na Ministerstvo financií 

SR v termíne stanovenom v zákone. Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti 

osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

 

 

 

 

 



   

 

 
        
             
  


