Konsolidovaná výročná správa
(uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)

Obce Zubrohlava
za rok 2015

............................
Pavol Bugeľ - starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Obec Zubrohlava je miesto kde sme prežili svoje detstvo, mladosť a väčšina z nás tu zapustila
korene. Čas, túžba a okolnosti mnohých zaviedli do rozličných kútov našej vlasti i mimo nej
a tam si našli svoj druhý domov. Rodisko však zostáva nezmenené. Každý sa s radosťou vracia
do rodného domova, tí ktorí sme tu zostali natrvalo i tí, ktorí sme si túto obec vybrali za svoj
domov.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Zubrohlava
Sídlo: Plátennícka 464, 029 43 Zubrohlava
IČO: 00315044
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 043/5583123
Mail: ocuzubrohlava@stonline.sk
Webová stránka: www.zubrohlava.eu

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Pavol Bugeľ
Zástupca starostu obce: Ing. Martin Šturek
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Ľudmila Mokošáková
Obecné zastupiteľstvo:










Silvia Čajková
Mgr. Daniela Čierniková
Ing. Elena Gereková
PhDr. Zlatica Gereková
Eduard Herdel
Tibor Rentka
Ľuboš Sroka
Bc. Dominik Šturek
Ing. Martin Šturek

Komisie:
Komisia ochrany verejného poriadku a riešenia priestupkov
Členovia: Ľuboš Sroka – predseda, Eduard Herdel, Mgr. Daniela Čierniková
Komisia pre rozvoj regionálnej kultúry, vzdelávania a športu
Členovia: PhDr. Zlatica Gereková – predseda, Mgr. Daniela Čierniková, Ľuboš Sroka
Komisia stavebná
Členovia: Bc. Dominik Šturek – predseda, Tibor Rentka, Eduard Herdel
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva
Členovia: Silvia Čajková – predseda, PhDr. Zlatica Gereková, Ing. Elena Gereková
Komisia finančná
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Členovia: Ing. Elena Gereková, Silvia Čajková, Bc. Dominik Šturek.
Obecný úrad: Mgr. Šurinová Jozefa, Mgr. Huťková Marta, Mgr. Lipovská Zuzana, Gerek
Ľubomír, Mokošák Daniel, Rýdziková Patrícia, Štureková Anna.
Rozpočtové organizácie obce: Základná škola s materskou školou, ul. Školská 238, 029 43
Zubrohlava; štatutár – Mgr. Renáta Pavčová; základná činnosť – vzdelávanie; IČO 37813218;
telefón 043/558 3126; e-mail skola@zszubrohlava.edu.sk, renata.pavcova@gmail.com;
webová stránka http://zszubrohlava.edupage.org/.
Hodnota majetku:
942.880,11 €
Výška vlastného imania: -11.765,33 €
Výsledok hospodárenia: -11.765,33 €

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Obec má potenciálne predpoklady byť pre svojich občanov miestom pre
pokojné bývanie, v zdravom a čistom prostredí. Vízia bude pokračovaním kresťanských
a rodinných tradícií v rozvoji a živote obce. Cieľom je postupné využitie prírodného potenciálu
obce so zabezpečením jej ekologickej stability, vybudovanie obce urbanisticky usporiadanej,
zabezpečenej bytovou a občianskou vybavenosťou, s potrebnou technickou a sociálnou
infraštruktúrou. Naplnenie cieľovej rozvojovej vízie by malo priniesť nové možnosti pre rozvoj
podnikania, vznik pracovných príležitostí v obci a jej okolí, priaznivé podmienky pre
materiálne zabezpečený a duchovne bohatý život. Obec by mala poskytovať svojim
obyvateľom priaznivé podmienky pre záujmové, kultúrne, športové a iné vyžitie, ako aj
možnosti oddychu a rekreácie, pri primeranom zdravotnom a sociálnom zabezpečení.
Neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej vízie obce je i vybudovanie občianskej spoločnosti na
princípoch spolužitia aktivity a solidarity, s dobrými medziľudskými vzťahmi.
Vízie obce: Rozvojová vízia obce predstavuje takmer zidealizované predstavy obyvateľov obce
i manažmentu obecnej samosprávy o tom, ako by obec v dlhodobom horizonte mala vyzerať,
ako by mali jej obyvatelia v nej žiť, ako by sa mali v obci cítiť, akú kvalitu života by im obec
mala v budúcnosti ponúknuť. Je to vízia predovšetkým pre ekonomicky aktívnu a mladú
generáciu obce, ale i vízia pre pokojný a zabezpečený život občanov v poproduktívnom veku.
Predstava alebo rozvojová vízia obce je prvým krokom pre stanovenie žiadaných rozvojových
potrieb a vo vecnej rovine slúži na stanovenie dlhodobých i krátkodobých cieľov, priorít
a opatrení, ktoré sa v dlhodobom programovom dokumente obce ďalej rozpracovávajú do
konkrétnej vecnej podoby.
Vízia obce vychádza z predstáv obyvateľov a aj zo zámerov obecnej samosprávy a jej volených
predstaviteľov.
Ciele obce: Naplnenie dlhodobej vízie rozvoja obce vedie cez stanovenie a plnenie
strategických cieľov rozvoja obce, ich priorít a opatrení. Tieto boli stanovené predovšetkým na
základe problémov, ich príčin a dôsledkov v súčasnom stave obce.
Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných finančných
zdrojov. Ide najmä o financie z verejných fondov, resp. z fondov Európskej únie. Ďalším
predpokladom pre úspešné splnenie strategických cieľov je dôsledné vypracovanie
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a predkladanie programových zámerov a zdôvodnených žiadostí o pridelenie finančných
prostriedkov na príslušné inštitúcie.

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.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec Zubrohlava leží na severnej časti Slovenska na 49°25´severnej
šírky a 19°29´východnej geografickej dĺžky. Podľa územnosprávneho členenia (zákon NR SR č. 221 zo dňa 26. júla 1996)
Zubrohlava leží v okrese Námestovo v Žilinskom kraji.
Susedné mestá a obce:
Celková rozloha obce:
Nadmorská výška:

Klin, Bobrov, Rabča
15,144 km2
605 až 874 m nad morom

5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 2 230 obyvateľov(147,25 obyvateľov na km2)
- /stav k 31.12.2015/
Národnostná štruktúra: prevažná časť obyvateľov je slovenskej národnosti
Štruktúra obyvateľstva
vierovyznanie

podľa

náboženského

významu:

prevažuje

rímskokatolícke

Vývoj počtu obyvateľov: Z pohľadu budúceho vývoja je predpokladaná priaznivá
demografická štruktúra. Obec vytvára priaznivé predpoklady pre postupný rast počtu
obyvateľov v obci, vzhľadom na 5 km vzdialenosť obce od okresného mesta Námestovo.
Vývoj počtu obyvateľov je ovplyvnený nielen reprodukciou obyvateľstva, ale i možnosťami
a rozsahom novej bytovej výstavby.
5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: v roku bolo k 31.12.2015 evidovaných 88 uchádzačov o zamestnanie
- z toho 54 žien a 34 mužov
Nezamestnanosť v okrese: 9,34% k 31.12.2015
Vývoj nezamestnanosti: od 01.01.2015 je predpokladaný pretrvávajúci stav.
5.4 Symboly obce
Erb obce :

V súčasnosti sa používa námet pôvodného thurzovského erbu. Vo farebnom
prevedení znázorňuje v modrom štíte na zlatej pažiti pred tromi zelenými
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smrekmi zlatú prirodzenú levicu v strehu. Do heraldického registra SR bol
erb zaevidovaný v roku 1994.
Vlajka obce : Obecná vlajka pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej
(1/6), modrej (1/6), žltej (2/6), modrej (1/6) a zelenej (1/6). Vlajka je ukončená
tromi cípmi.
Pečať obce : : Obecná pečať sa s veľkou pravdepodobnosťou začala používať už v
17. storočí ako obecný symbol na overovanie dokumentov.
Dominujúcim symbolom Zubrohlavy sa stala levica. Najväčší podiel na vzniku
obce mali Thurzovci a v obci tento rod najdlhšie uplatňoval svoje zemepanské
práva. Hlavnou figúrou thurzovského erbu je lev a levica. Pečať je okrúhla v
pozadí za levicou sú tri stromy.
5.5 Logo obce

5.6 História obce
Prvá zmienka o obci sa datuje do roku 1550, kedy bola vyhotovená mapka územia, v ktorom sa
nachádza i obec Zubrohlava. Maďarskí historici si však myslia, že mapka bola vyhotovená
neskôr.
Zakladatelia Zubrohlavy, bratia Kludovci, pochádzali z Kňažej, ktorú osídlili valaši zo
Sedmohradska. Podľa iných prameňov bola Zubrohlava osídlená Ruténmi – Rusínmi, ktorí
prichádzali na Oravu poza Tatry z východného Slovenska.
Prvá oficiálne uznaná písomná zmienka o obci Zubrohlava vznikla v roku 1588. V daňovom
súpise sa píše, že bola oslobodená od daní.
5.7 Pamiatky
Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla, kaplnka sv. Trojice, kaplnka blahoslavenej Panny
Márie, socha Blahoslavenej Panny Márie.
5.8 Významné osobnosti obce
1777 – Ján Nepomuk Gustíny Zubrohlavský
1790 – Jozef Kunst.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola Zubrohlava
- Materská škola Zubrohlava.
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Na mimoškolské aktivity je zriadené:
- Školský klub detí.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na: elektrotechniku, strojárenstvo, krajčírstvo, stavebníctvo a cestovný ruch.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Oravská poliklinika Námestovo.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje:
- Dom sociálnej starostlivosti Zubrohlava
- Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
- Kultúrny dom Zubrohlava.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Šimurda AQUAMONT – predaj vodárenskej, kúrenárskej techniky
- Predajne COOP Jednota
- Ľuboš Sroka – predaj textilu
- Pohostinstvá
- Kvetinárstvo RUŽA
- Sklenárstvo Somsedík
- Autoservis – Miroslav Romaňák
- Penzión Bakaľa
- Predajňa IVAN – ROBO.
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- APIAGRA Zubrohlava – výroba vzduchotechniky
- Urbár Zubrohlava – spracovanie a ťažba dreva
- Pekáreň Štefan Plutinský
- Pekáreň Milan Balcierak
- RAKVIEM – Peter Finik.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Zubrohlava.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na odchod za prácou prevažne do blízkeho Námestova a do ďalších sídelnohospodárskych centier regiónu. Časť obyvateľov smeruje aj do zahraničia, prevažne do ČR.
Poľnohospodársku výrobu na území obce možno charakterizovať ako stabilizovanú.
Obec je a môže byť z hľadiska rekreácie a cestovného ruchu cieľom prímestskej rekreácie
občanov miest Námestova a širokého okolia. Obec je atraktívna predovšetkým pre jej prírodný
potenciál a priaznivé podmienky pre cykloturistiku a turistiku.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením č. 2/2.3.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 10.06.2015 uznesením č. 4/2015-1/2,3
- druhá zmena schválená dňa 10.09.2015 uznesením č. 6/2015-2/2,3
- tretia zmena schválená dňa 04.12.2015 uznesením č. 7/2015-2/4
- štvrtá zmena schválená dňa 18.03.2016 uznesením č. 1/2016-2/3.
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

1.052.215

1.351.420

1.379.544,74

102,08

1.052.215
0

1.223.309
100.000

1.222.288,79
100.000,00

99,92
100,00

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

0

28.111

57.255,95

203,68

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

1.052.215

1.219.733

1.171.408,20

96,04

372.034
83.661

410.450
103.298

363.049,13
74.767,96

88,45
72,38

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

596.520

705.985

733.591,11

103,91

0

131.687

208.136,54

Rozpočet obce

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2015

1.279.544,74
1.222.288,79
57.255,95

1.071.702,24
363.049,13
708.653,11

207.842,50
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100.000,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

100.000,00

kapitálové príjmy RO

0,00

99.705,96

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

74.767,96

kapitálové výdavky RO

24.938,00

294,04
+208.136,54
100.000,00
+108.136,54

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

0,00

Výdavky z finančných operácií

2.211,83

-2.211,83
1.379.544,74
1.171.408,20
208.136,54
102.211,83
105.924,71

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 105.924,71 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 100.000,- EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
105.924,71 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR
účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku
v sume 100.000,- EUR na rozšírenie kapacít MŠ, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku
v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2015 vo výške 105.924,71 EUR.
7.3 Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2015
1.379.544,74

Rozpočet
na rok 2016
1.320.052

Rozpočet
na rok 2017
1.220.052

Rozpočet
na rok 2018
1.220.052

1.222.288,79
100.000,00

1.220.052
0
100.000
0

1.220.052
0
0
0

1.220.052
0
0
0

57.255,95
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2015
1.171.408,20

Rozpočet
na rok 2016
1.320.052

Rozpočet
na rok 2017
1.220.052

Rozpočet
na rok 2018
1.220.052

363.049,13
74.767,96

409.462
239.594

392.995
156.061

392.995
156.061

733.591,11

670.996

670.996

670.996

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Predpoklad
na rok 2016

Majetok spolu

2.727.384,75

2.912.899,10

2.914.113

Neobežný majetok spolu

1.824.378,50

1.785.820,08

1.903.756

29.120,99

27.056,99

24.993

1.510.956,21

1.474.461,79

1.594.462

Dlhodobý finančný majetok

284.301,30

284.301,30

284.301

Obežný majetok spolu

899.548,93

1.122.664,12

1.005.857

1.371,60

736,87

930

828.337,04

849.206,43

832.207

0,00

0,00

0

Krátkodobé pohľadávky

11.593,34

8.303,91

8.300

Finančné účty

58.246,95

264.416,91

164.420

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0

3.457,32

4.414,90

4.500

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie
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b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Predpoklad
na rok 2016

Majetok spolu

2.822.296,00

3.006.572,78

3.010.000

Neobežný majetok spolu

2.689.929,08

2.671.659,56

2.778.700

29.120,99

27.056,99

24.993

2.376.506,79

2.360.301,27

2.469.406

Dlhodobý finančný majetok

284.301,30

284.301,30

284.301

Obežný majetok spolu

128.328,22

329.327,94

225.300

5.586,94

4.040,48

4.500

39,19

0,00

0

0,00

0,00

0

11.593,34

8.303,91

8.300

111.108,75

316.983,55

212.500

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0

4.038,70

5.585,28

6.000

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Predpoklad
na rok 2016

Vlastné imanie a záväzky spolu

2.727.384,75

2.912.899,10

2.914.113

Vlastné imanie

1.649.588,79

1.800.763,66

1.949.844

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

0

Fondy

0,00

0,00

0

1.649.588,79

1.800.763,66

1.949.844

22.383,49

114.125,27

16.920

720,00

720,00

720

100.000,00

0

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

911,86

1.183,51

1.200

20.751,63

12.221,76

15.000

0,00

0,00

0

1.055.412,47

998.010,17

947.349

b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Predpoklad
na rok 2016

Vlastné imanie a záväzky spolu

2.822.296,00

3.006.572,78

3.010.000

Vlastné imanie

1.649.847,38

1.788.998,33

1.895.108

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

0

Fondy

0,00

0,00

0

1.649.847,38

1.788.998,33

1.895.108

81.232,94

184.092,45

84.420

720,00

720,00

720

0,00

100.000,00

0

1.944,04

3.443,70

3.700

78.568,90

79.928,75

80.000

0,00

0,00

0

1.091.215,68

1.033.482,00

1.030.472

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

11.593,34

8.303,91

Pohľadávky po lehote splatnosti

4.772,70

5.856,57

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

11.593,34

8.303,91

Pohľadávky po lehote splatnosti

4.772,70

5.856,57

b) za konsolidovaný celok
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8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

21.663,49

13.405,27

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

80.512,94

83.372,45

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

b) za konsolidovaný celok

9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Predpoklad
rok 2016

661.064,72

704.686,20

716.730

50 – Spotrebované nákupy

79.489,35

63.694,49

68.000

51 – Služby

85.146,53

122.554,99

110.000

143.116,94

138.363,16

145.000

398,00

529,48

500

10.034,61

9.342,14

10.000

99.429,48

104.016,87

110.000

3.075,66

3.122,46

3.200

0,00

0,00

0

240.348,13

263.046,88

270.000

26,02

15,73

30

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
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Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

782.202,47

855.861,07

865.820

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

19.240,05

0,00

0

652.384,49

716.538,68

720.000

8.323,27

4.018,79

5.000

6.852,00

720,00

720

138,58

84,86

100

0,00

0,00

0

95.264,08

134.498,74

140.000

+121.137,75

+151.174,87

+149.090

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 121.137,75 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: V roku 2015 došlo k navýšeniu bežného transferu pre ZŠ s MŠ na originálne
kompetencie (584), taktiež sa uskutočnili rozsiahle opravy na motorových vozidlách
(511), ihrisku pri ZŠ a budove TJ SOKOL. V roku 2015 obec prijala bežný transfer na opravu
ihriska pri ZŠ, ktorý bol zúčtovaný do výnosov (693) a boli vybraté vyššie poplatky v ZŠ s MŠ
a školskej jedálni.
b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

Predpoklad
rok 2016

1.095.473,62

1.246.685,47

1.289.730

50 – Spotrebované nákupy

170.833,58

204.180,09

210.000

51 – Služby

107.959,18

161.959,20

165.000

52 – Osobné náklady

666.381,12

724.739,80

750.000

158,78

661,48

700

12.842,90

11.476,65

12.000

116.883,48

122.215,87

130.000

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
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činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

4.897,33

6.089,53

6.500

0,00

0,00

0

15.490,46

15.346,50

15.500

26,79

16,35

30

1.218.781,63

1.385.836,42

1.395.830

68.442,41

67.732,00

70.000

0,00

0,00

0

19.240,05

0,00

0

651.498,05

715.652,24

720.000

8.323,27

4.018,79

5.000

17.206,00

720,00

720

138,58

105,98

110

0,00

0,00

0

453.933,27

597.607,41

600.000

+123.308,01

139.150,95

+106.100

Došlo k navýšeniu mzdových nákladov v zmysle platnej legislatívy u zamestnancov ZŠ a MŠ.
Taktiež u nákladov na opravy a služby v obci i ZŠ s MŠ.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
OŠÚ Žilina
ÚPSVaR NO
ÚPSVaR NO
ÚPSVaR NO
ÚPSVaR NO
MVSR
MVSR
MVSR
OÚŽP Žilina
MDVaRR SR
MŠVVaŠ SR

Účelové určenie grantov a transferov
mzdy a prevádzkové náklady ZŠ
vzdelávacie poukazy
príspevok MŠ
asistent učiteľa
znevýhodnené sociálne prostredie
oprava havarijného stavu ihriska ZŠ
učebnice
odchodné
vzdelávanie pedagogických zamestnancov
výchova k stravovacím návykom
školské potreby
osobitný príjemca – rodinné prídavky
verejnoprospešné práce
register obyvateľov
matrika
referendum o rodine
prevádzkové náklady
prevádzkové náklady
rozšírenie kapacít MŠ

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
418.971,00
7.878,00
5.317,00
8.190,00
1.060,00
34.900,00
979,00
1.696,00
1.900,00
2.312,76
348,60
70,56
13.182,44
736,56
5.068,83
640,00
208,98
96,42
100.000,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- oprava ihriska pri ZŠ – 34.900,- €
- rozšírenie kapacít MŠ – 100.000,- €.
10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 6/2009 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Telovýchovná jednota
SOKOL Zubrohlava
OZ ZUBOR
Zubrohlava
Kynologický klub
Zubrohlava

Telovýchovná jednota – bežný transfer
na činnosť

10.504 EUR

OZ ZUBOR - kniha

200 EUR

Bežný transfer na činnosť

400 EUR
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10.3 Významné investičné akcie v roku 2015
Investičné akcie realizované v roku 2015:
I.) OBEC
a) Projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy OcÚ
Z rozpočtovaných 4.900 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 4.900,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Rozšírenie ÚPRO
Z rozpočtovaných 1.976 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 600,00 EUR, čo
predstavuje 30,36 % čerpanie.
c) Dobudovanie chodníka na cintoríne
Z rozpočtovaných 1.528 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 1.527,60 EUR, čo
predstavuje 99,97 % čerpanie.
d) Rozšírenie vedenia rozhlasu
Z rozpočtovaných 2.324 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 2.323,80 EUR, čo
predstavuje 99,99 % čerpanie.
e) Výstavba zberného dvora
Z rozpočtovaných 19.984 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 2.297,96 EUR,
čo predstavuje 11,50 % čerpanie.
f) Nákup pozemku pod miestne komunikácie
Z rozpočtovaných 1.240 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 1.240,- EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
g) Výstavba nových miestnych komunikácií
Z rozpočtovaných 24.661 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 20.839,37 EUR,
čo predstavuje 84,50 % čerpanie.
h) Projekt rozšírenia kapacít MŠ – projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 4.950 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 4.950,- EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
ch) Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ
Z rozpočtovaných 13.303 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 13.303,40 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
i) Nákup pozemku pod nový kultúrny dom
Z rozpočtovaných 14.000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 14.000,- EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
j) Rozšírenie vedenia verejného osvetlenia
Z rozpočtovaných 8.786 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 8.785,83 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
II.) ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA
a)Vybudovanie ihriska ZŠ s gumovým povrchom
Z rozpočtovaných 24.938 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 24.938,00 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- výstavba zberného dvora
- nákup pozemku pod požiarnu zbrojnicu
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-

výstavba novej požiarnej zbrojnice
príprava výstavby nového kultúrneho domu
pokračovanie vo výstavbe nových miestnych komunikácii;

b) rozpočtová organizácia
- oprava elektroinštalácie ŠJ
- modernizácia vybavenia ŠJ
- rozšírenie kapacít MŠ ul. Školská - nadstavba.
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdne spory.
Vypracoval: Mgr. Zuzana Lipovská

Schválil: Pavol Bugeľ – starosta obce

V Zubrohlave dňa 30.04.2016

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
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