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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážené dámy, vážení páni!
Predkladám Vám konsolidovanú výročnú správu obce Zábiedovo, ktorá poskytuje komplexný
pohľad na dianie obce v uplynulom roku a ukazuje presný obraz o činnosti obce, jej orgánov
a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti počas uplynulého roka, ako aj o stave obce
k 31.12.2017.
Je potešujúce, že naša obec si udržala v počte obyvateľov rastový trend, keď jej oproti
predchádzajúcemu roku pribudlo 6 obyvateľov. Bilancia prirodzeného prírastku a úbytku
vykázala kladný výsledok + 3 a rovnako bilancia prisťahovaných a odsťahovaných
s výsledkom + 3.
Rozvojové zámery obce na rok 2017 boli splnené a obec dosiahla prebytok hospodárenia počas
sledovaného roka vo výške 54 136,30 EUR.
V počte nezamestnaných došlo k výraznému zlepšeniu situácie. Na konci roka sme mali 21
nezamestnaných občanov, z toho bolo 11 žien. Počet nezamestnaných klesol o 2, pričom počet
nezamestnaných mužov klesol o 3 a počet nezamestnaných žien stúpol o 1.
V priebehu roka 2017 bolo vybavených 295 podaní v zmysle novej evidencie pošty. Vydali
sme 88 potvrdení, v stavebnom konaní bolo vydaných 25 rozhodnutí a stanovísk, v ostatných
oblastiach bolo vydaných 26 rozhodnutí a záväzných stanovísk, v daňovom konaní 278
rozhodnutí, overili sme 328 podpisov a osvedčili sme 134 listín. Výrazný nárast zaznamenalo
najmä overovanie listín, kde je nárast oproti minulému roku takmer na dvojnásobok.
Orgány obce si počas roka svoje úlohy plnili zodpovedne a načas. Obecné zastupiteľstvo malo
na rok 2017 plánované 4 zasadnutia, uskutočnilo sa ich až 8. V priebehu roka sa v súlade
s plánom práce uskutočnili 2 zhromaždenia obyvateľov obce, na ktorých sa zúčastnilo spolu 63
občanov.
Počas roka pracovali v obci štyri komisie, ktoré si zriadilo obecné zastupiteľstvo. Boli to:
Komisia sociálna, finančná a správy majetku obce – mala 2 plánované zasadnutia, ktoré sa
neuskutočnili.
Komisia pre kultúru, mládež, školstvo a šport – mala plánované 2 zasadnutia, ale zasadala len
1-krát. Išlo o rozšírené zasadnutie, ktorého sa zúčastnili aj ostatní poslanci a zamestnanci obce.
Komisia na prešetrovanie sťažností – nezasadala, keďže v priebehu roka nebola podaná žiadna
sťažnosť.
Komisia na ochranu verejného záujmu – zasadala v súlade s plánom práce 1-krát.
Obecné zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí po skúsenostiach z posledného
obdobia a zohľadnení duplicitnej administratívy spojenej s činnosťou komisií, ale aj vzhľadom
na problémy s činnosťou členov komisie spôsobené vo vzťahu k Sociálnej poisťovni atď.
rozhodlo o zrušení komisií, ktoré nie sú zo zákona povinné. Od tohto rozhodnutia zostávajú len
komisia na ochranu verejného záujmu - trojčlenná a komisia na prešetrovanie sťažností – tiež
trojčlenná s dvoma náhradníkmi.
Hlavná kontrolórka obce si svoju prácu vykonávala v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti. O každej kontrole informovala obecné zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí.
V rámci tejto kontrolnej činnosti neboli zistené žiadne nedostatky či pochybenia.
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Všetkým, ktorí ste sa v roku 2017 plnením svojich pracovných či poslaneckých povinností, ale
aj dobrovoľníckou činnosťou spolupodieľali na realizovaní jednotlivých aktivít v obci
vyslovujem úprimné poďakovanie.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC ZÁBIEDOVO
Sídlo: 028 01 Zábiedovo, Malá strana 76/2
IČO: 00314994
Štatutárny orgán obce: Ing. Ján Banovčan – starosta
Základná činnosť: Obec - podľa zákona č. 369/1990 Zb. je základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Telefón:
043 5392653
e-mail:
zabiedovo@oravanet.sk
webová stránka: www.zabiedovo.sk
Hodnota majetku:
1 578 848,64 €
Výsledok hospodárenia: 424 660,06 €

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Ján Banovčan
Ján Bobrovský
Marta Bobrovská
Ing. Marta Hlinová
Anton Chrenek
Adriána Ligošová
Miroslav Valek
Radoslav Valek
RNDr. Magdaléna Záhradníková

Komisie: Komisia sociálna, finančná a správy majetku obce – zrušená na decembrovom zasadnutí OZ
Komisia na prešetrovanie sťažností
Komisia pre kultúru, mládež, školstvo a šport - zrušená na decembrovom zasadnutí
OZ
Komisia na ochranu verejného záujmu
Obecný úrad: Ingrid Banovčanová – ekonomický úsek
Ing. Daniela Valeková – administratívny úsek
Anna Kameníková - upratovačka
Rozpočtové organizácie obce :
Názov:
Základná škola s materskou školou, Zábiedovo 68
Sídlo:
028 01 Zábiedovo, Malá strana 68/13
IČO:
37810227
Štatutárny zástupca: Mgr. Zdena Ďurošková - riaditeľka
Základná činnosť:
vzdelávanie
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IČO:
37810227
Telefón:
043 5392650
e-mail:
zszabiedovo@zszabiedovo.edu.sk
webová stránka:
www.zszabiedovo.edupage.sk
Hodnota majetku:
16 964,08 €
Výsledok hospodárenia: - 1 018,71 €

4. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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.
4.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec leží na severe Slovenska, v regióne Orava. Rozprestiera sa
v Skorušinskom pohorí, v úzkej doline okolo potoka Zábiedovčík.
Patrí k okresu Tvrdošín v žilinskom kraji.
Jej zemepisné súradnice sú: 49o19“ severnej zemepisnej šírky,
19o36“ východnej zemepisnej dĺžky.
Susedné mestá a obce : Obec susedí na východe s obcou Brezovica, na juhu s obcou Habovka,
na západe a severozápade s mestom Tvrdošín a na severe a severovýchode s mestom Trstená.
Celková rozloha obce : 17,97 km2
Nadmorská výška :

Stred obce je vo výške 670 m n. m. Minimálna nadmorská výška je
na severnom okraji k. ú. obce – 605 m n. m., Maximálna nadmorská
výška je na južnom okraji k. ú. na vrchu Mikulovka – 1192 m n. m.

4.2 Demografické údaje
Hustota obyvateľov : 49 obyvateľov/km2
Národnostná štruktúra : - slovenská národnosť – 98,83 %, česká – 0,39 %, poľská – 0,13 %,
nezistená – 0,65 %.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania :

- rímsko-katolícke – 98,57 %,
- evanjelické – 0,39%,
- nezistené – 1,04%.

Vývoj počtu obyvateľov: Rok 1961 – 642 ob., r.1970 – 671 ob., r.1980 – 727 ob., r.1991 – 717
ob., r.2001 – 770 ob., r.2006 – 808 ob., r.2007 – 816 obyvateľov,
r.2008 – 826 obyvateľov, r. 2009 – 833 obyvateľov, r. 2010 – 822
obyvateľov, r. 2011 – 831 obyvateľov, r. 2012 - 830 obyvateľov, rok
2013 - 834 obyvateľov, rok 2014 – 846 obyvateľov, rok 2015 - 865
obyvateľov, rok 2016 – 875 obyvateľov, rok 2017 – 881 obyvateľov.
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Zábiedovo malo k 31.12.2017 celkom 881 obyvateľov, čo je o 6 viac ako rok predtým.
Z celkového počtu obyvateľov má 141 obyvateľov 60 a viac rokov, pričom spomedzi nich 45
dosiahlo vek 70 a viac rokov, 17 obyvateľov vek 80 a viac rokov a 3 občania ( 2 ženy a 1 muž)
majú viac ako 90 rokov. Z celkového počtu obyvateľov bolo 464 žien a dievčat (t. j. 52,67 %)
a 417 mužov a chlapcov (t. j. 47,33 %). Detí do 15 rokov máme 192.
V roku 2017 sa nám narodilo v obci 13 detí – 5 dievčat a 8 chlapcov. Zomrelo nám 10
spoluobčanov 4 muži a 6 žien – priemerný vek zosnulých činil 60 rokov. Prisťahovalo sa 6
a odsťahovali sa 3 občanov. Uzavretých bolo 16 sobášov, z toho 2 manželstvá uzavreli medzi
sebou občania s trvalým pobytom v obci. V uplynulom roku boli rozvedené 2 manželstvá.
4.3 Ekonomické údaje
V počte nezamestnaných došlo k zlepšeniu situácie. Na konci roka sme mali 21
nezamestnaných občanov, z toho bolo 11 žien. Počet nezamestnaných klesol o 2, pričom počet
nezamestnaných mužov klesol o 3 a počet nezamestnaných žien stúpol o 1. Nezamestnanosť na
Slovensku tak činila na konci roka 5,94 %, v okrese Tvrdošín bola 5,36 % a v našej obci 5,4 %.
Spomedzi občanov bolo na konci roka 102 živnostníkov, z ktorých 1 má svoju živnosť
pozastavenú.
4.4 Symboly obce
Erb obce : V zelenom štíte na striebornej (bielej) pažiti, pred dvomi striebornými (bielymi)
ihličnatými stromami, zlatý (žltý) jeleň so striebornou (bielou) zbrojou (ratice a parožie). Erb je
zapísaný v Heraldickom registri slovenskej republiky pod signatúrou Z-11/93.
Vlajka obce : Obdĺžnik zakončený troma cípmi po dĺžke rozdelený na tretiny, pričom strednú
tretinu tvorí žltý pás zakončený cípom s rovnoramenným skosom, ktorý je po oboch stranách
lemovaný najskôr zeleným a potom bielym pásom, ktoré majú rovnakú šírku a spolu vytvárajú
na oboch stranách zástavy cíp s jednostranným skosom smerujúcim od stredu k okraju zástavy.
Pečať obce : Medzi dvomi sústrednými kružnicami je v dolných dvoch tretinách ich obvodu
kruhopis s textom „Obec Zábiedovo“. Vo vnútri menšej kružnice je na pažiti pred dvomi
ihličnatými stromami jeleň. Parožie jeleňa aj koruny stromov prečnievajú v hornej tretine
obvodu do priestoru medzi kružnicami.
4.5 História obce
Obec Zábiedovo vznikla v pustej oblasti a vo veľmi hustých lesoch na základe valaského
práva. Názov obce bol odvodený od pôvodného názvu potoka pretekajúceho obcou.
Už v roku 1371 sa pri popise hraníc novozaloženej Trstenej spomína, že hraničná čiara od
Tvrdošína ide „a flumine Zawoda“, čiže od Zábidovského potoka. Prvá písomná zmienka
o obci pochádza z daňového súpisu v roku 1567. V tomto súpise sa uvádza, že „obyvatelia obce
vyznali pod prísahou, že až posiaľ svojmu zemepánovi neplatili nijaké dávky ani neposkytovali
roboty, pretože ich sloboda, daná a povolená ich zemepánom nevypršala. Domy si začali stavať
na pustých miestach a vo veľmi hustých lesoch. Miesto pluhu používajú motyky.“ Pritom je
známe a preukázané, že práve valaskí osídlenci, mali takéto úľavy, lebo museli byť vždy
pripravení so zbraňou chrániť územie svojho zemepána, teda severnú hranicu Oravského
panstva, od nájazdov poľských družín. Valaský pôvod dokazujú aj názvy častí chotára – Črťaž,
Nové diely, Grúnik, Suchý grúň, Príslop atď. Podľa zachovaných názvov ralí boli
zrekonštruované rodinné mená prvých osadníkov – Paško, Štec, Lebeda, Bartoš, Petro, Škrba,
Kapka. Súčasný názov obce prešiel dlhým vývojom. Z histórie obce sú známe názvy –
Zawydowo, Zavidovo, Zavidov, Zabido, Zábidov, Zábidovo a od roku 1946 Zábiedovo. Od
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vzniku obce až do zavedenia tereziánskeho urbára v r.1767 spravovali dedinu dediční šoltýsi
s menami – Zawydowský, Zavidovský, Zábidovský, Mikula, Balvan atď. Neskôr bolo riadenie
obce zverené voleným richtárom. Obyvatelia obce boli až do vynesenia zákonného článku IX.
z roku 1848 o zrušení poddanstva v poddanskom pomere voči oravskému hradnému panstvu.
Súčasťou obce je aj bývalá osada Hámričky, ktorá vznikla v r.1607. Založil ju Michal
Hámerník, ktorý mal troch synov – Michala, Štefana a Gála. Osada bola od svojho vzniku do
roku 1696 počítaná k Zábiedovu, ale nepodliehala zábiedovským šoltýsom. Od r.1696 sa
považuje za samostatnú osadu až do roku 1870, kedy bola opäť pripojená k obci Zábiedovo.
Hámorníctvu sa tu darilo do XVIII. storočia, čomu svedčí aj skutočnosť, že v r.1828 tu bolo 14
domov, v ktorých žilo 70 ľudí. Neskôr hámorníctvo zaniklo a Hámričky sa stali roľníckou
osadou.
4.6 Pamiatky
Rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho z roku 1931, vysvätený v roku 1934
a konsekrovaný po rozsiahlej rekonštrukcii dňa 6.8.1995 s kaplnkou Lurdskej Panny Márie,
ktorá bola postavená v roku 1995.
Nehnuteľná kultúrna pamiatka - Zvonica s kaplnkou v Hámričkách pochádzajúca z prelomu 19.
a 20. storočia, zrekonštruovaná v rokoch 1994-1997. V roku 2016 bola vymenená strešná
krytina na celej kaplnke.
4.7 Významné osobnosti obce
Ján Stas, rím.kat.kňaz, františkán - (* 28.06.1872 Zábiedovo, okres Tvrdošín + 10.05.1917
Taylor, PA, USA). Bol obetavým organizátorom slovenských spolkov a charitatívnych
zbierok, spoluzakladateľom Spolku slovenských kňazov v Plymouthe (1895),
spoluzakladateľom Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda, spoluorganizátorom Slovenského
katolíckeho kongresu v Scrantone (1906), zakladajúcim členom Matice slovenskej v Amerike
(1893). Popredné funkcie zastával aj v Prvej katolíckej slovenskej jednote, kde bol členom,
neskôr aj predsedom Najvyššieho súdu, jej duchovným i organizačným správcom. Bol činný aj
ako novinár a v roku 1895 založil vo Freelande nábožensko-politický týždenník Katolík. V r.
1897-1898 vydával humoristickú prílohu Šašok. Bol signatárom Memoranda Slovenskej ligy
v Amerike (1914-1915) apelujúcim na svedomie sveta v otázke útlaku slovenského národa a
tvrdú maďarizáciu Slovákov. Pred smrťou odkázal 10 tisíc dolárov na výstavbu kostola
v Zábiedove – svojej rodnej obci.
Ondrej Utoš, rím.-kat. kňaz – (+ 29.09.1762) bol vysvätený za kňaza 26.5.1725 a spravoval 9
rokov farnosť Tvrdošín (1729-1738) a potom 24 rokov farnosť Trstená (1738-1762). Za jeho
pôsobenia bol dôkladne prestavaný v barokovom slohu farský kostol v Trstenej.
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5. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola s materskou školou, ktorej súčasťou je okrem základnej a materskej školy
tiež Školský klub detí a Zariadenie školského stravovania. V tomto roku bola ukončená
rozsiahla prístavba, nadstavba a rekonštrukcia budovy MŠ, stavba bola skolaudovaná. Od
začiatku školského roka 2017/2018 bola uvedená do prevádzky.
Základnú školu k 31.12.2017 navštevovalo 42 žiakov z toho 1 externe, materskú školu 39 detí
a školský klub detí 27 detí.
Na mimoškolské aktivity je zriadené elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej
školy Tvrdošín - s odborom tanečným- v šk.r.2016/2017 ho navštevovalo 43 žiakov a
- s odborom hry na gitaru, ktorý v šk.r.2016/2017 navštevovalo 5 žiakov.
5.2 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce vzhľadom na jej veľkosť nie je poskytovaná
priamo v obci. Občanom ju poskytuje predovšetkým:
- Hornooravská nemocnica s poliklinikou v Trstenej a súkromné a štátne lekárske
ambulancie v Trstenej aj v Tvrdošíne.
5.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci je pripravená zabezpečovať obec prostredníctvom opatrovateľskej
služby opatrovaním v domácnosti. V roku 2017 obec neobdržala žiadosť o poskytnutie tejto
služby. Obec na uvedenom úseku vykonáva vyhľadávaciu činnosť a vedie evidenciu
potenciálnych záujemcov o tento druh služby.
Zariadenia sociálnych služieb v obci neexistujú.
5.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
Obecná knižnica – ktorá je otvorená v popoludňajších hodinách vo štvrtok od 15.30 – 17.30
hod. Knižnicu vedie knihovníčka obce – Ing. Daniela Valeková. Obec pravidelne zabezpečuje
dopĺňanie knižného fondu do obecnej knižnice.
Kultúrne a spoločenské podujatia v roku 2017 – Stavanie mája, Deň matiek, stretnutie detí ZŠ
a MŠ s Mikulášom, Vianočný koncert v kostole a koncert žiakov Súkromnej ZUŠ Tvrdošín –
elokované pracovisko Zábiedovo.
Dlhodobo daždivé počasie nakoniec znemožnilo prechod katastrom, futbalový turnaj a aj
plánovaný zájazd pri príležitosti Dňa rodiny bol pre nedostatočný záujem zrušený.
Medzinárodná spolupráca s obcou Dobratice v Českej republike pokračovala aj vlani.
Delegácia z Dobratíc, v ktorej boli za odmenu aj najlepší žiaci tamojšej základnej školy,
navštívila našu obec a spolu s našimi žiakmi ZŠ si prezreli Múzeum oravskej dediny v Zuberci
a zapojili sa do programu „Zahrajme sa ako kedysi“. Sychravé a chladné počasie však
znemožnilo uskutočnenie súťaže v ČR, na ktorej sa mali zúčastniť zástupcovia našej obce.
Pri príležitosti 450.výročia prvej písomnej zmienky o obci sme vydali Monografiu obce
Zábiedovo. Na jej vydanie finančne prispeli pozemkové spoločenstvá v obci - Urbárski
spolumajitelia a Združenie vlastníkov lesa a aj Žilinský samosprávny kraj.
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5.5 Hospodárstvo
Zo služieb sa na území obce prevádzkuje Autoservis – Štefan Leginus, Zábiedovo 43.
Množstvo podnikateľov – živnostníkov sa venuje najmä stavebnej činnosti, službám v lesnom
hospodárstve a stolárskej výrobe. Zásobovanie obyvateľstva potravinami a ďalším tovarom
zabezpečuje v obci obchod s potravinami a priemyselným tovarom COOP Jednota Trstená.
Pohostinské služby poskytuje p. Oľga Váleková - Kaviareň a cukráreň na adrese Zábiedovo 32.
Priemyselná výroba - firma JANSA, s.r.o., Zábiedovo – výroba výrobkov z plastov v bývalom
areáli veľkovýkrmne teliat v Hámričkách , firma Betonáreň Šprlák, ktorá dodáva betón –
nachádza sa v bývalom areáli veľkovýkrmne ošípaných Zábiedovo, v uvedenom areáli sa od
roku 2014 nachádza aj firma Messagerie, s.r.o. Nižná, ktorá tu má skladovacie priestory, a píla
/Ivan Pavčo/, ktorá sa taktiež nachádza v bývalom areáli Veľkovýkrmne teliat Zábiedovo.
Podľa zápisu v Obchodnom registri k 31.12.2017 sídlilo na území obce 18 firiem s rôznou
intenzitou hospodárskej činnosti, z toho 16 spoločností s ručením obmedzeným, 2 pozemkové
spoločenstvá a 1 družstvo, ďalšie družstvo - Poľnohospodárske družstvo Trsteník Trstená - tu
má naďalej svoj hospodársky dvor.

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce a rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
17.12.2016 uznesením č. B-6,7.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena (RO č. 1/2017 zo dňa 31.01.2017) schválená dňa 31.01.2017 v rámci
rozsahu určeného OZ v uznesení C/5 z 27.10.07 a poskytnutých prostriedkov zo ŠR
- druhá zmena (RO č. 2/2017 zo dňa 28.2.2017) schválená dňa 28.02.2017 v rámci
rozsahu určeného OZ v uznesení C/5 z 27.10.07 a poskytnutých prostriedkov zo ŠR
- tretia zmena (RO č. 3/2017 zo dňa 10.3.2017) schválená dňa 10.03.2017 obecným
zastupiteľstvom dňa 10.03.2017 v uznesení pod bodom č. 3,8,9/2017, v rámci rozsahu
určeného OZ v uznesení C/5 z 27.10.07 a poskytnuté prostriedky zo ŠR
- štvrtá zmena (RO č. 4/2017 zo dňa 3.4.2017) schválená 03.04.2017 v rámci rozsahu
určeného OZ v uznesení C/5 z 27.10.07
- piata zmena (RO č. 5/2017 zo dňa 1.5.2017) schválená dňa 01.05.2017 v rámci
rozsahu určeného OZ v uznesení C/5 z 27.10.07 a poskytnutých prostriedkov zo ŠR
- šiesta zmena (RO č. 6/2017 zo dňa 1.6.2017) schválená dňa 01.06.2017 obecným
zastupiteľstvom v uznesení pod bodom č. 24/2017, schválená dňa 01.06.2017 v rámci
rozsahu určeného OZ v uznesení C/5 z 27.10.07 a poskytnutých prostriedkov zo ŠR
- siedma zmena (RO č. 7/2017 zo dňa 1.7.2017) schválená dňa 01.07.2017 v rámci
rozsahu určeného OZ v uznesení C/5 z 27.10.07
- ôsma zmena (RO č. 8/2017 zo dňa 5.8.2017) schválená dňa 05.08.2017 obecným
zastupiteľstvom v uznesení pod bodom č. 43/2017, schválená dňa 01.06.2017 v rámci
rozsahu určeného OZ v uznesení C/5 z 27.10.07 a poskytnutých prostriedkov zo ŠR
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-

deviata zmena (RO č. 9/2017 zo dňa 29.9.2017) schválená dňa 07.10.2016 v rámci
rozsahu určeného OZ v uznesení C/5 z 27.10.07 a poskytnutých prostriedkov zo ŠR
desiata zmena (RO č. 10/2017 zo dňa 31.10.2017) schválená dňa 31.10.2017 v rámci
rozsahu určeného OZ v uznesení C/5 z 27.10.07 a poskytnutých prostriedkov zo ŠR,
jedenásta zmena (RO č.11/2017 zo dňa 30.11.2017) schválená dňa 30.11.2017 v rámci
rozsahu určeného OZ v uznesení C/5 z 27.10.07 a poskytnutých prostriedkov zo ŠR
dvanásta zmena (RO č. 12/2017 zo dňa 30.12.2017) schválená 30.12.2017 v rámci
rozsahu určeného OZ v uznesení C/5 z 27.10.07.

6.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

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

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

453 444,00

567 126,00

585 640,50

-

374 703,00
0,00
75 191,00
3 550,00

411 171,00
21 067,00
128 671,00
6 217,00

416 050,40
21 066,28
125 830,92
22 692,90

101,17
100,00
97,70
-

453 444,00

567 126,00

531 504,20

-

173 487,00
130 000,00
0,00
149 957,00

183 212,00
201 475,00
0,00
182 439,00

164 025,49
180 080,83
0,00
187 397,88

89,53
89,38
-

6.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

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
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
424 560,94
416 050,40
8 510,54

338 222,19
164 025,49
174 196,70

86 338,75
21 066,28
21 066,28
0,00

180 080,83
180 080,83
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kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-159 014,55
-72 675,80
10 032,67
-82 708,47

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

125 710,65

Výdavkové finančné operácie

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

125 710,65
571 337,87
518 303,02
53 034,85
10 032,67
43 002,18

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 72 675,80 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 a podľa osobitných predpisov v sume 10 032,67 EUR bol v rozpočtovom
roku 2017 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
61 573,82 EUR
- z finančných operácií
21 134,65 EUR.
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 032,67 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 10 032,67 EUR,
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.
Rozdiel finančných operácií v sume 125 710,65 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 82 708,47 EUR.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 43 002,18 EUR, navrhujeme:
- vrátiť nepoužité finančné prostriedky do rezervného fondu vo výške
43 002,18
EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme nepoužité finančné prostriedky za rok
2017 vo výške 43 002,18 EUR vrátiť do rezervného fondu obce.
6.3 Rozpočet na roky 2018 - 2020

Príjmy celkom

Skutočnosť
k 31.12.2017
585 640,50

Rozpočet
na rok 2018
423 031,00

Rozpočet
na rok 2019
438 508,00

Rozpočet
na rok 2020
449 656,00
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z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

416 050,40
21 066,28
125 830,92
22 692,90

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

418 682,00
0,00
0,00
19 826,00

429 680,00
0,00
0,00
19 976,00

Rozpočet
na rok 2018
423 031,00

Rozpočet
na rok 2019
438 508,00

Rozpočet
na rok 2020
449 656,00

164 025,49
180 080,83

180 710,00
36 709,00

176 960,00
51 304,00

181 510,00
53 886,00

0,00
187 397,88

0,00
205 612,00

0,00
210 244,00

0,00
214 260,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
531 504,20

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

403 505,00
0,00
0,00
19 526,00

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

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2016 k 31.12.2017
1 141 343,61 1 578 848,64
961 933,19

1 470 722,06

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

855 002,30

1 363 791,17

Dlhodobý finančný majetok

106 930,89

106 930,89

Obežný majetok spolu

178 642,43

107 475,01

Zásoby

177,24

826,56

Zúčtovanie medzi subjektami VS

661,79

280,58

0,00

0,00

57,09

52,46

177 746,31

106 315,41

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Predpoklad
na rok 2018

Predpoklad
na rok 2019

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
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Časové rozlíšenie

767,99

651,57

b) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2016 k 31.12.2017
1 153 948,87 1 595 532,14
961 933,19

1 470 722,06

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

855 002,30

1 363 791,17

Dlhodobý finančný majetok

106 930,89

106 930,89

Obežný majetok spolu

190 813,27

123 574,09

Zásoby

864,97

1 698,78

Zúčtovanie medzi subjektami VS

335,67

0,00

0,00

0,00

434,52

333,04

189 178,11

121 542,27

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

1 202,41

1 235,99

Predpoklad
na rok 2018

Predpoklad
na rok 2019

Predpoklad
na rok 2018

Predpoklad
na rok 2019

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

7.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2016 k 31.12.2017
1 141 343,61 1 578 848,64
920 012,83

1 344 672,68

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

920 012,83

1 344 672,68

32 835,71

20 715,52

1 300,00

1 300,00

21 470,32

10 032,67

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

268,30

678,11

9 797,09

8 704,74

0,00

0,00

188 495,07

213 460,44

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2016 k 31.12.2017
1 153 948,87 1 595 532,14
919 938,21

1 343 579,35

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

919 938,21

1 343 579,35

45 233,16

38 036,27

1 300,00

1 300,00

21 470,32

10 032,67

632,28

1 513,93

21 830,56

25 189,67

0,00

0,00

188 777,50

213 916,52

Predpoklad
na rok 2018

Predpoklad
na rok 2019

z toho :

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

7.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

57,09

52,46

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

434,52

333,04

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00
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7.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

10 065,39

9 382,85

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

22 462,84

26 703,60

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

8. Hospodársky výsledok za rok 2017 - vývoj nákladov a výnosov za
materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12. 2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

253 542,72

272 656,13

50 – Spotrebované nákupy

16 058,02

15 918,28

51 – Služby

44 088,30

37 860,63

52 – Osobné náklady

110 646,82

99 248,95

53 – Dane a poplatky

102,90

386,70

3 463,41

23 333,23

18 851,00

19 644,23

1 300,08

1 570,99

0,00

0,00

59 032,19

74 693,12

2,07

0,00

299 358,33

697 316,19

891,02

1 118,51

0,00

0,00

Názov
Náklady

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
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu

Predpoklad
rok 2018

Predpoklad
rok 2019
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vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

267 811,57

291 026,69

2 275,74

379 845,20

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

1 300,00

1 300,00

12,10

0,00

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 /

27 067,90

24 025,079

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

+ 45 813,54

+ 424 660,06

Hospodársky výsledok - kladný v sume + 45 813,54 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12. 2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

357 562,59

387 157,50

50 – Spotrebované nákupy

36 521,87

49 205,40

51 – Služby

56 645,03

40 547,67

238 226,27

249 673,49

102,90

386,70

3 463,41

23 333,23

18 851,00

19 644,23

1 925,06

2 289,98

0,00

0,00

1 824,84

2 076,80

2,21

0,00

403 931,85

810 798,85

8 260,71

17 939,14

Názov
Náklady

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
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar

Predpoklad
rok 2018

Predpoklad
rok 2019
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61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

267 654,37

290 869,49

2 848,75

380 364,23

1 300,00

1 300,00

13,11

0,00

0,00

0,00

123 854,91

120 325,99

+ 46 369,26

+ 423 641,35

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/

9. Ostatné dôležité informácie
9.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky

-1-

-2-

MV SR

Transfer na bežné výdavky - REGOB

MV SR

Transfer na bežné výdavky - register

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

277,86

277,86

0,00

1 146,00

1 146,00

0,00

adries
OÚ Žilina

Transfer na bežné výdavky - ŽP

78,68

78,68

0,00

OÚ Žilina

Transfer na bežné výdavky - CO

80,00

80,00

0,00

OÚ
Námestovo

Transfer na bežné výdavky - voľby do
VÚC

384,71

384,71

0,00

MK SR

Transfer na bežné výdavky - nákup
knižného fondu do obecnej knižniceprojekt „Knihy - moja záľuba“
Transfer na bežné výdavky materiálno-technické vybavenie DHZ
obce

1 000,00

1 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

DPO SR
Bratislava
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ÚPSVaR
Námestovo
VÚC Žilina
VÚC Žilina
MŠVVaŠ
SR
MF SR
Recyklačný
fond
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OZ
Zábiedovčík

Transfer na bežné výdavky - podpora
zamestnanosti - §50j a §54
/z roku 2016/
Transfer na bežné výdavky-rozšírenie
športoviska
Transfer na bežné výdavky-tlač
Monografie obce
Transfer na kapitálové výdavky prístavba, výstavba a rekonštrukcia MŠ
/dotácia bola poskytnutá obci v októbri v roku 2015
a vyčerpaná v apríli 2017/
Transfer na kapitálové výdavky prístavba a nadstavba MŠ
Transfer na bežné výdavky-separácia
odpadov
Transfer na bežné výdavky - prenesené
kompetencie /RO/
Transfer na bežné výdavky- predškoláci
a transfer z ÚPSVaR /RO/
Grant /RO/

4 656,13

4 656,13

0,00

600,00

600,00

0,00

300,00

300,00

0,00

55 000,00

55 000,00

0,00

13 500,00

13 500,00

0,00

94,00

94,00

0,00

107 462,98

97 430,31

10 032,67

2 358,83

2 358,83

0,00

1 700,80

1 700,80

0,00

9.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 7/2014 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

627,30

627,30

0,00

51,00

51,00

0,00

102,00

102,00

0,00

-1-

Mesto Trstená - bežné výdavky na prevádzku
Centra voľného času Trstená
Mesto Dolný Kubín-bežné výdavky na
prevádzku Centra voľného času Dolný Kubín
Spišská diecéza-bežné výdavky na prevádzku
Centra voľného času Dolný Kubín

-4-

18

9.3 Významné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie akcie realizované v roku 2017 :
Obec:
-

Bola ukončená rozsiahla prístavba a nadstavba MŠ, stavba bola skolaudovaná. Ďalej
boli ešte vykonané práce na rekonštrukcii a modernizácii odstavnej plochy pred
škôlkou a oplotenie jej areálu. Od začiatku školského roka 2017/2018 bola uvedená do
prevádzky.

-

Pokračovali Jednoduché pozemkové úpravy, ktoré sa dostali do fázy pripomienkovania
pracovného návrhu umiestnenia nových pozemkov.

-

V miestnej časti Hámričky boli vytvorené podmienky na výstavbu ďalšej ulice, bol
vybudovaný vodovod a prebiehajú práce na príprave a realizácii NN vedenia
a verejného osvetlenia. Na cestu bolo vydané územné rozhodnutie a pripravujú sa
podklady na stavebné povolenie. Boli už vydané viaceré stavebné povolenia na stavbu
časti rodinných domov z predpokladaného počtu 11, pričom prvý je už pred
dokončením.

-

Po zavŕšení reštitúcií obec dotiahla aj Zámennú zmluvu nehnuteľností medzi obcou a
PD Trsteník Trstená a zmluva bola zavkladovaná do katastra nehnuteľností.

-

Pokračoval proces
a cintorínmi.

-

Zabezpečili sme zmenu kultúry pôdy pod existujúcimi miestnymi komunikáciami
a zmena bola zapísaná do katastra nehnuteľností.

usporadúvania pozemkov

pod miestnymi

komunikáciami

Rozpočtová organizácia:
-

Zakúpenie 2 ks PC zostáv do počítačovej učebne pre žiakov ZŠ, fotoaparátu
s príslušenstvom a prenosného reproduktoru, ďalej stojanov na bicykle pred budovu
ZŠ a inventáru do tried ZŠ.

-

V MŠ boli zakúpené šatňové zostavy, detské stoly a stoličky do jedálne a do tried,
ďalej detské postele a posteľná bielizeň, práčka, sušička, žehlička aj so žehliacou
doskou a bol nainštalovaný elektronický vrátnik v budove MŠ.

-

Pre ZŠS bol dokúpený potrebný inventár do kuchyne – regály, riady, mraznička a
kuchynský robot.

19

9.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcom roku:
-

Ukončenie JPÚ v lokalite Hrady vyšné a v lokalite Grúnik.
Postupné vybudovanie inžinierskych sietí v lokalite Hrady vyšné a Grúnik.
Rozšírenie prístrešku na Dome smútku a rekonštrukcia vonkajšieho schodiska.
Vybavenie domácnosti kompostérmi na biologicky rozložiteľný odpad.
Spevnenie parkoviska pri MŠ asfaltovým kobercom.
Vybudovanie verejného osvetlenia na novej ulici v miestnej časti Hámričky.
Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice – vonkajšie zateplenie budovy, výmena okien, vchodových dverí, oprava podlahy v garáži, vymaľovanie interiéru a
natretie prístrešku medzi budovou obecného úradu a požiarnej zbrojnice.

9.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracovala:

Schválil:

Ingrid Banovčanová

Ing. Ján Banovčan
starosta

V Zábiedove 22. júna 2018
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
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