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1. Základná charakteristika Obce Zábiedovo

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 obyvateľ ov.
1.1 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 dĺ žky.
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.

1.2 Demografické údaje
Hustota obyvateľ ov : 46 ob./km2
Národnostná štruktúra* : - slovenská národnosť – 98,83 %, česká – 0,39 %, poľ ská – 0,13 %,
nezistená – 0,65 %.
Štruktúra obyvateľ stva podľ a náboženského vyznania* : - rímsko-katolícke – 98,57 %,
evanjelické–0,39%,
nezistené–1,04%.
Vývoj počtu obyvateľ ov : Rok 1961 – 642 ob., r.1970 – 671 ob., r.1980 – 727 ob., r.1991 – 717
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ob., r.2001 – 770 ob.,

r.2006 – 808 ob.,

r.2007 - 816 obyvateľ ov,

r.2008 – 826 obyvateľ ov, r. 2009 – 833 obyvateľ ov, r. 2010 – 822
obyvateľ ov, r. 2011 – 831 obyvateľ ov, r. 2012 - 830 obyvateľ ov, rok
2013 - 834 obyvateľ ov.
Zábiedovo malo k 31.12.2013 celkom 834 obyvateľ ov, čo je o 4 viac ako rok predtým.
Z celkového počtu obyvateľ ov má 125 obyvateľ ov 60 a viac rokov, pričom spomedzi nich 47 dosiahlo vek 70
a viac rokov, 14 obyvateľ ov vek 80 a viac rokov a 2 občianky majú viac ako 90 rokov. Z celkového počtu
obyvateľ ov bolo 439 žien a dievčat (t.j. 52,64 %) a 395 mužov a chlapcov (t.j. 47,36 %). Detí do 15 rokov máme
187.
V roku 2013 sa nám narodilo v obci 12 detí, ďalšie dieť a sa narodilo v zahraničí ešte v roku 2012, ale doklady boli
obci doručené až v roku 2013 kedy je aj zarátané do prírastku. Zomrelo nám 9 spoluobčanov – priemerný vek
zosnulých činil 76 rokov. Prisť ahovalo sa 20 a odsť ahovalo sa tiež 20 občanov. Uzavreté boli 3 sobáše, z toho
ani jeden sobáš neuzavreli medzi sebou občania s trvalým pobytom v obci. V uplynulom roku boli právoplatne
rozvedené až 3 manželstvá.
1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

42 obyvateľ ov - z toho 14 žien

Vývoj nezamestnanosti :

Nezamestnanosť k 31.12.2013 je pod 10 %, čo je oproti predchádzajúcemu roku pokles.

V počte nezamestnaných zostala nepriaznivá situácia, ale úrad práce už 2 roky nezverejňuje štatistiky podľ a obcí.
V obci bolo na konci roka 42 nezamestnaných občanov vedených úradom práce – z toho 14 žien. Nezamestnanosť
v okrese činila na konci roka 13,8 %, v obci nezamestnanosť klesla pod 10 %. Spomedzi občanov bolo na konci
roka 100 živnostníkov, z ktorých 7 majú svoju živnosť pozastavenú.
1.4 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 : Obdĺ žnik zakončený troma cípmi po dĺ žke 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
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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.
1.5 Logo obce
Obec nemá vlastné logo. Zavedenie loga si ponecháva ako možnosť do budúcnosti.
1.6 História obce
Obec Zábiedovo vznikla v pustej oblasti a vo veľ mi hustých lesoch na základe valaského práva. Názov obce
vysvetľ ujú dve teórie:
Prvá ho považuje za skomoleninu pôvodného názvu potoka pretekajúceho obcou, keďže v r. 1371 sa pri popise
hraníc novozaloženej Trstenej spomína, že hraničná čiara od Tvrdošína ide „a flumine Zawoda“, čiže od
Zábidovského potoka. Druhá teória hovorí, že názov obce pochádza od valaského osobného mena Zavid (podobne
ako Vasiľ – Vasiľ ovo). Pravdepodobnejšou sa zdá byť druhá teória, čo dokazuje aj prvá písomná zmienka o obci,
ktorá 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 veľ mi hustých
lesoch. Miesto pluhu používajú motyky.“ Pritom je známe a preukázané, že práve valaskí osídlenci, mali takéto
úľ avy, lebo museli byť vždy pripravení so zbraňou chrániť územie svojho zemepána, teda severnú hranicu
Oravského panstva, od nájazdov poľ ských družín. Teóriu podporuje aj valaský pôvod názvov častí chotára – Črť až,
Nové diely, Grúnik, Suchý grúň, Príslop atď. Podľ a 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 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. Súčasť ou 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
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XVIII.storočia, čomu svedčí aj skutočnosť , že v r.1828 tu bolo 14 domov, v ktorých žilo 70 ľ udí. Neskôr
hámorníctvo zaniklo a Hámričky sa stali roľ níckou osadou.
1.7 Pamiatky
Rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho z roku 1931 s kaplnkou Lurdskej Panny Márie, ktorá bola
postavená v roku 1995.
Nehnuteľ ná kultúrna pamiatka - Zvonica s kaplnkou v Hámričkách pochádzajúca z prelomu 19. a 20. storočia.
1.8 Významné osobnosti obce
Ján Stas, rím.kat.kňaz, františkán - (* 28.06.1872 Zábiedovo, okr. Tvrdošín + 10.05.1917 Taylor, PA, USA). Bol
obetavým organizátorom slovenských spolkov a charitatívnych zbierok, spoluzakladateľ om Spolku slovenských
kňazov v Plymouthe (1895), spoluzakladateľ om 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 r. 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 smrť ou odkázal 10 tis. 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.
1.9 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s materskou školou, ktorej súčasť ou je tiež Školský klub detí a Zariadenie školského

stravovania.
-

Základnú školu k 31.12.2013 navštevovalo 33 žiakov, materskú školu 20 detí a školský klub detí 24 detí.
Súkromná umelecká škola Tvrdošín - tanečný odbor navštevovalo v šk.r.2012/13-18 detí
- odbor hra na gitaru navštevovalo v šk.r.2012/2013
8 žiakov.

1.10 Zdravotníctvo
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Zdravotná starostlivosť pre obyvateľ ov obce vzhľ adom na jej veľ kosť nie je poskytovaná priamo v obci.
Občanom ju poskytuje predovšetkým:
Hornooravská nemocnica a súkromné a štátne lekárske ambulancie v Trstenej.

-

1.11 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci je pripravená zabezpečovať obec prostredníctvom opatrovateľ skej služby opatrovaním
v domácnosti. V roku 2013 obec neobdržala žiadosť o poskytnutie tejto služby. Obec na uvedenom úseku vykonáva
vyhľ adávaciu činnosť a vedie evidenciu potenciálnych záujemcov o tento druh služby.
Zariadenia sociálnych služieb v obci neexistujú a súčasný stav tieto ani nevyžaduje.
1.12 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 dopĺ ňanie knižného fondu do obecnej
knižnice.
- obecný úrad v spolupráci s našou materskou a základnou školou a ZUŠ Tvrdošín – organizovaním akcií „Stavanie
mája, Dňa rodiny, Stretnutia detí zo ZŠ a MŠ s Mikulášom, Vianočný koncert pre dôchodcov, Vianočný koncert
žiakov ZUŠ, Futbalový zápas o putovný pohár starostu obce, Privítanie nového roka s občanmi...“
1.13 Hospodárstvo
Zo služieb sa na území obce prevádzkuje Autoservis – Štefan Leginus, Zábiedovo 43, a Autolakovňa –
KALAP, s.r.o. v priestoroch hospodárskeho dvora Poľ nohospodárskeho družstva Trsteník Trstená. Množstvo
podnikateľ ov – živnostníkov sa venuje najmä stavebnej činnosti, službám v lesnom hospodárstve a stolárskej
výrobe. Zásobovanie obyvateľ stva potravinami a ďalším tovarom zabezpečuje v obci obchod s potravinami
a priemyselným tovarom COOP Jednota Trstená. Pohostinské služby poskytuje p. Stanislav Kališ na adrese
Zábiedovo 11 a p. Oľ ga Váleková, Zábiedovo 32 - Kaviareň a cukráreň.
-

Priemyselná výroba - firma JANSA, s.r.o., Zábiedovo – výroba výrobkov z plastov v bývalom areáli

veľ kovýkrmne teliat v Hámričkách, firma Betonáreň Šprlák, ktorá dodáva betón – nachádza sa v bývalom areáli
VVO Zábiedovo, a píla /Ivan Pavčo/, ktorá sa taktiež nachádza v bývalom areáli VVT Zábiedovo.
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1.14 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce:

Ing. Ján Banovčan

Zástupca starostu obce : Ján Bobrovský
Hlavný kontrolór obce:

Marta Bobrovská

Obecné zastupiteľ stvo:

Ján Bobrovský
Jaroslav Chrenek
Adriána Ligošová
Emil Považan
Miroslav Valek
Radoslav Valek
RNDr. Magdaléna Záhradníková

Komisie: Komisia finančná a správy majetku obce
Komisia na ochranu verejného poriadku a prešetrovanie sť ažností
Komisia pre kultúru, mládež, školstvo a šport
Komisia na ochranu verejného záujmu
Obecný úrad: Ingrid Banovčanová – administratívny úsek
Ing. Daniela Valeková – administratívny úsek
Anna Kameníková - upratovačka

Rozpočtové organizácie obce : Základná škola s materskou školou, Zábiedovo 68, 028 01
Štatutárny zástupca: Mgr. Zdena Ďurošková - riaditeľ ka
Základná činnosť : vzdelávanie

2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie v €:
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi
financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasť ou rozpočtu verejnej
správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia
obce.
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Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzť ahy:
-

k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľ om pôsobiacim na území obce,

-

ako aj k obyvateľ om žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet obce zahŕ ňa aj finančné vzť ahy štátu k rozpočtom obcí :
-

podiely na daniach v správe štátu,

-

dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,

-

ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet obce obsahuje finančné vzť ahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným
obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľ om.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzť ahy :
-

k štátnemu rozpočtu,

-

k rozpočtom iných obcí,

-

k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2013 bol 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.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové
príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a
kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č.B-3.
Bol zmenený desať krát:
-

prvá zmena bola spôsobená premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR dňa
20.02.2013.

-

druhá zmena bola schválená OZ dňa 02.03.2013 uznesením č. B-2,3.

-

tretia zmena

bola schválená v rámci rozsahu určeného OZ v uznesení č.C-5 zo dňa 27.10.2007

starostom obce dňa 10.04.2013.
-

štvrtá zmena bola schválená OZ dňa 23.06.2013 uznesením č. B-11.

-

piata zmena bola spôsobená premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR dňa
28.06.2013.

-

šiesta zmena bola spôsobená premietnutím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR dňa
27.07.2013.
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-

siedma zmena bola schválená v rámci rozsahu určeného OZ v uznesení č.C-5 zo dňa 27.10.2007
starostom obce dňa 06.08.2013.

-

ôsma zmena bola schválená v rámci rozsahu určeného OZ v uznesení č.C-5 zo dňa 27.10.2007
starostom obce dňa 10.09.2013.

-

deviata bola schválená OZ dňa 29.09.2013 a v rámci rozsahu určeného OZ v uznesení č.C-5 zo dňa
27.10.2007 starostom obce dňa 09.10.2013.

-

desiata zmena

bola schválená OZ dňa 14.12.2013 uznesením č. B-12, ďalej

v rámci rozsahu

určeného OZ v uznesení č.C-5 zo dňa 27.10.2007 starostom obce dňa 31.12.2013 a premietnutím
účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR.
Po poslednej zmene bol upravený rozpočet obce k 31.12.2013 nasledovný:
/vrátane RO – rozpočtovej organizácie – Základná škola s materskou školou/
Upravený rozpočet obce k 31.12.2013 v celých € :
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok

295 663
295 663
0

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

290 137
269 633
20 504

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitál. rozpočtu

1 300
26 030
- 24 730

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

4 226
0
4 226

2.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €:
Bežné príjmy
Príjmy celkom

(v €)

Schválený rozpočet

275 460

Upravený rozpočet

290 137

Skutočnosť k 31.12.2013

275 340,79 + 3 945,37

% plnenia k upravenému rozpočtu
Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií
Hl. kateg.
Upravený

96,26

Skutočnosť
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Kategória

Príjmy celkom

rozpočet 2013
( v €)
290 137

100

Daňové príjmy

192 767

200

Nedaňové príjmy

8 665

300

Granty a transfery

88 705

Text

2013
(v €)
275 340,79 +
3 945,37
193 737,65
8 406,64 +
3 604,28
73 196,50 +
341,09

%
96,26
100,50
138,61
82,90

* Rozbor plnenia bežných príjmov obce:
- tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR aj mimo VS - z rozpočtovaných 88 705,-€ bol
skutočný príjem vo výške 73 196,50 €, čo je 82,52 %.
- výnos dane z príjmov - z predpokladanej čiastky 168 295,- € boli poukázané z daňového
úradu prostriedky v sume 169 668,87 €, čo predstavuje 100,82 %.
- daň z nehnuteľností - z rozpočtovaných 15 000,- € bol skutočný príjem v sume 14 957,49 €,
čo je 99,72 %. Obec neeviduje k 31.12.2013 pohľadávky na dani z nehnuteľností.
- daň za psa - z rozpočtovaných 800,- € bol skutočný príjem v sume 812,39,- €, čo je
101,55%.
- daň za komunálne odpady - z rozpočtovaných 8 672,- € bol skutočný príjem 8 298,90 €, čo je
95,70 %, obec neeviduje k 31.12.2013 pohľadávky za odpad,
- príjmy z prenajatých pozemkov - z rozpočtovaných 660,- € bol skutočný príjem 694,42 €, čo
je 105,22 %,
- príjmy z prenajatých budov, priestorov, bytov - z rozpočtovaných 1 800,- € bol skutočný
príjem 1 428,- €, čo je 79,33 %,
- príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení - z rozpočtovaných 300,- € bol skutočný
príjem 319,- €, čo je 106,33 %,
- ostatné poplatky /správne/ - z rozpočtovaných 500,- € bol skutočný príjem 1 298,- €, čo
predstavuje 259,60 %,
- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – z rozpočtovaných 2 755,- € bol
skutočný príjem 2 078,08 €, čo je 75,43 %,
- poplatky za stravné – z rozpočtovaných 1500,- € bol skutočný príjem 1 125,80 €, čo je 75,05
%,
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia - z rozpočtovaných 400,- € bol skutočný príjem 420,- €,
čo je 105,00 %.
- úroky z účtov finančného hospodárenia - z rozpočtovaných 50,- € bol skutočný príjem 12,60
€, čo predstavuje 25,20 %,
- pokuty a penále – nerozpočtované - skutočný príjem bol 140 €,
- poplatky a platby za prebytočný hnuteľný majetok – nerozpočtované – skutočný príjem bol
140,- €,
- príjmy z dobropisov - z rozpočtovaných 700,- € bol skutočný príjem vo výške 700,95 €, čo je
100,14 %,
- skutočný príjem úrokov v RO bol vo výške 0,88 €, - nerozpočtované
- poplatky za materské školy a školské zariadenia v RO – nerozpočtované – skutočný príjem
bol 2 135,72 €,
- poplatky a platby za stravné v RO – nerozpočtované – skutočný príjem bol 766,73 €,
- príjmy z dobropisov – nerozpočtované – skutočný príjem bol 700,95 €,
- tuzemské a bežné transfery v rámci VS-nerozpočtované-341,09 €.

Kapitálové príjmy
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Príjmy celkom

(v€)

Schválený rozpočet

0

Upravený rozpočet

1 300,-

Skutočnosť k 31.12.2013

143,-

% plnenia k upravenému rozpočtu

11,00 %

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce :
Kategória

Text
Príjmy celkom
Kapitálové príjmy

230

Upravený
rozpočet 2013
(v €)
1 300
1 300

Skutočnosť
2013
(v €)
143,143,-

%
11,00
11,00

*Rozbor plnenia kapitálových príjmov obce:
- príjem z predaja pozemkov /230/- z rozpočtovaných 1 300,- € bol skutočný príjem 143,- €,
predaj pozemku vo výmere 43 m2 – Martin Gadzman, Zábiedovo č.109.

Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom

(v€)

Schválený rozpočet

0

Upravený rozpočet

4 226

Skutočnosť k 31.12.2013

4 225,83

% plnenia k upravenému rozpočtu

100,00

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce a rozpočtovej organizácie:
Hlavná
Kategória

400

Text
Príjmy celkom
Príjmy z transakcií

Upravený
rozpočet 2013
(v tis. Sk)
4 226
4 226

Skutočnosť
2013
(v tis. Sk)
4 225,83
4 225,83

%
100,00
100,00

*Rozbor plnenia finančných operácií obce:
- zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z.z. – obec aj s RO – rozpočtované 4 226,- € - skutočnosť 4 225,83 €,
2.2 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v €:
Bežné výdavky
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Výdavky celkom

(v €)

Schválený rozpočet

145 162+112 068 = 257 230

Upravený rozpočet

148 787+120 846 =269 633

Skutočnosť k 31.12.2013

111 706,06+122 407,03 =
234 113,09
86,83

% plnenia k upravenému rozpočtu
* Rozbor plnenia bežných výdavkov obce:

Oddiel

01 - obec

Kategória

600
610
620
630
640
02 - CO
600
610
03 – PO
600
630
04 – VPO a 600
CD
610
630
05 – nakla- 600
danie
s odpadmi
630
06-rozvoj
600
obce
630
08
– 600
rekreácia,
kultúra
a nábož.
630
640
09-školstvo 600
630
10-sociálne 600
zabezpečen.
630
RO-školstvo 600

Upravený
rozpočet
2013
(v €)
148 787
99 223
51 656
19 207
26 865
1 495
45
45
1 900
1 900
16 832

Skutočnosť
2013
(v €)

%

111 706,06
85 389,11
47 617,67
17 894,61
18 461,32
1 415,51
45,45,1 817,85
1 817,85
1 485,94

75,08
86,06
92,18
93,17
68,72
94,68
100,100,95,68
95,68
8,83

Mzdy, platy, služobné príjmy
Tovary a služby
Výdavky za odpad celkom :

15 000
1 832
11 860

0,1 485,94
11 799,95

81,11
99,49

Tovary a služby
Výdavky za rozvoj obce
celkom
Tovary a služby
Výdavky za rekreáciu, šport
kultúru
a
náboženstvo
celkom

11 860
5 600

11 799,95
3 274,22

99,49
58,47

5 600
11 717

3 274,22
6 960,39

58,47
59,40

Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky na školstvo celkom:
Tovary a služby
Výdavky za soc. zab. celkom

8 367
3 350
1 100
1 100
510

3 639,55
3 320,84
893,40
893,40
40,20

43,50
99,13
81,22
81,22
7,88

Tovary a služby
510
Výdavky za školstvo spolu- 120 846

40,20
122 407,03

7,88
101,3

Text
Bežné výdavky celkom
Výdavky za obec celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy ...
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Transfery v rámci VS roz.org.
Výdavky za CO celkom
Mzdy,platy,služobné príjmy...
Výdavky na PO celkom
Tovary a služby
Výdavky za VPO celkom
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RO
- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania - z rozpočtovaných 66 701,- € bolo
skutočné čerpanie v sume 47 662,67 €, čo je 71,46 %. Patria sem mzdové prostriedky
všetkých zamestnancov obce (obecný úrad, kontrolór obce, pracovníci obce vo voľbách do
VÚC) s výnimkou rozpočtovej organizácie.
- poistné a príspevok do poisťovní - z rozpočtovaných 19 207,- € bolo skutočné čerpanie
17 894,61 €, čo predstavuje 93,17 %. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z
miezd pracovníkov obce, kontrolóra, poslancov OZ, členov volebných komisií.
- tovary a služby - z rozpočtovaných 58 034 ,- € bolo skutočné čerpanie 41 412,43 €, čo je
71,36 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce ako sú cestovné náhrady,
energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
- bežné transfery - z rozpočtovaných 4 845,- €k bolo skutočne čerpané 4 736,35 €, čo
predstavuje 76,76 % - transfery na spoločný úrad stavebný a školský, transfer na centrum
voľného času, transfer pre kat. cirkev na zakúpenie elektronických klávesov, transfery na
členské príspevky a nemocenské dávky.
2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2016 v €:
Príjmy celkom v €:
Skutočnosť

Plán na rok 2014

Plán na rok 2015

Plán na rok 2016

279 850,00

280 710,00

290 710,00

275 340,79 +

277 350,00 +

280 710,00

290 710,00

3 945,37

2 500,00

143,00

-

-

4 225,83

-

-

k 31.12.2013
Príjmy celkom

283 654,99

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

-

Výdavky celkom v €:
Skutočnosť

Plán na rok 2014

Plán na rok 2015

Plán na rok 2016

k 31.12.2013
Výdavky celkom

258 448,98

279 850,00

280 710,00

280 000

111 706,06 +

150 650,00 +

142 660,00 +

148 160,00 +

122 407,03

118 700,00

119 640,00

119 640,00
22 910,00

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

24 335,89

10 500,00

18 410,00

Finančné výdavky

-

-

-

-
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013 v €:
Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2013:
Výsledok

rozpočtového

Príjmy

hospodárenia
Bežný rozpočet

( v €)

Prebytok/schodok

(v €)

(v €)

275 340,79 +

111 706,06

3 945,37

122 407,03

Kapitálový rozpočet
Rozpočet spolu

Výdavky

143,279 429,16

Finančné operácie

4 225,83

24 335,89
258 448,98

45 173,07
- 24 192,89
20 980,18

0,-

4 225,83

Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce je prebytok vo výške 25 206,01 € ktorý bol zistený
ustanovenia § 10 odsek 3 písm. a/ a b/

podľ a

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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 prebytku vylučujú:
- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na prenesené kompetencie vo výške 1 682,34 €,
ktoré je možné použiť do 31.03.2014 na bežné výdavky 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 2013 vo

výške 23 523,67 €.
4. Bilancia aktív a pasív v € :
4.1 A K T Í V A
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12. 2012

k 31.12.2013

rok 2014

rok 2015
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Neobežný majetok spolu

862 952,25

865 230,33

2 792,00

1 222,00

756 021,36

758 299,44

2 792,00

1 222,00

106 930,89

106 930,89

90 794,94

111 141,01

12 117,03

11 868,21

277,52

164,65

437,13

390,80

2 928,44

2 030,14

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok

z toho :
Zásoby

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Pohľ adávky
Finančný majetok

Časové rozlíšenie

49,79
90 467,63

110 976,36

8 751,46

9 447,03

1 791,31

1 897,89

458,77
Spolu majetok

0

422,27

955 538,50

978 269,23

15 367,80

13 512,48
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4.2 P A S Í V A
Názov

Vlastné imanie a záväzky

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12. 2012

k 31.12.2013

rok 2013

rok 2014

955 538,50

978 269,23

15 367,80

13 512,48

758 322,36

789 408,82

- 1 047,53

- 1 132,40

744 923,49

758 122,36

minulých rokov

- 1 100,55

- 1 047,53

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

13 398,87

31 286,46

Vlastné imanie

Nevysporiadaný výsledok hospodá

-nia

53,02
Záväzky

Rezervy

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Krátkodobé záväzky

Časové rozlíšenie

-84,87

6 028,81

9 351,44

13 404,88

13 165,39

1 330,00

1 526,00

4 232,29

3 343,32

4 225,83

1 682,34

72,59

71,54

544,40

571,56

400,39

6 071,56

8 628,19

9 250,51

191 187,33

179 508,97

3 010,45

1 479,49

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
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5.1. Pohľadávky
Pohľadávky

Rok 2012

Rok 2013

-

-

49,79

-

Pohľ adávky premlčané

-

-

Pohľ adávky v priebehu roka odpísané

-

-

Rok 2012

Rok 2013

472,98 +

6 143,10 +

Pohľ adávky do lehoty splatnosti

Pohľ adávky po lehote splatnosti

Pohľadávka voči MŽP za prieskumné územie – 49,79 €

5.2 Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

9 172,59

9 822,07

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky z lízingu

6. Hospodársky výsledok za konsolidovaný celok v €:

Výkaz ziskov a strát

Eliminácia

Základná škola

Eliminácia

Obec

nákladov a

s materskou

nákladov a

Zábiedovo

výnosov za

školou

výnosov za

obec

Zábiedovo

ZŠ s MŠ

Konsolidovaný
výkaz ziskov a
strát

NÁKLADY
501 Spotreba materiálu

6 028,39

9 321,18

15 349,57

502 Spotreba energie

4 377,64

7 478,53

11 856,17

511Opravy a udržiavan.

3 406,06

405,91

3 811,97

36,00

67,63

103,63

1 480,67

-

1 480,67

512 Cestovné
513Náklady na reprez.
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518 Ostatné služby

20 997,21

1 716,23

22 713,44

521 Mzdové náklady

52 028,14

78 279,37

130 307,51

18 718,62

27 496,50

46 215,12

881,90

-

881,90

297,40

1 160,28

1 457,68

74,00

-

74,00

143,00

-

143,00

112,87

-

112,87

4 308,67

-

4 308,67

26 842,00

1 570,00

28 412,00

1 526,00

3 343,32

4 869,32

2 254,60

635,96

2 890,56

524

Zákonné

sociálne

poistenie
525

Ostatné

sociálne

Zákonné

sociálne

poistenie
527
náklady
538 Ostatné dane a poplatky
541

Zostatková

cena

predaného DNM a DHM
542 Predaný materiál
548 Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
551 Odpisy DNM a DHM
553 Tvorba ostatných rezerv
568 Ost.finan. náklady
584 Náklady na transfery
z rozpočtu

obce

z rozpočtu

0

alebo
vyššieho

47 932,45

- 47 932,45

-

územného celku do RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
585 – Náklady na transfery
z rozpočtu
z rozpočtu

obce
VÚC

alebo
ostatným

1 111,22

-

1 111,22

807,04

-

807,04

0,88

0,88

subjektom VS
586 Náklady na transfery
z rozpočtu

obce

alebo

z rozpočtu

VÚC

mimo

verejnej správy
587 Náklady na ost.transfery
588 Náklady z odvodu
príjmov

-

3 603,40

- 3 603,40

0
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SPOLU

193 363,88

Výkaz ziskov a strát

- 47 681,02

135 079,19

- 3 603,40

Eliminácia

Základná škola

Eliminácia

Obec

nákladov a

s materskou

nákladov a

Zábiedovo

výnosov za

školou

výnosov za

obec

Konsolidovaný

ZŠ s MŠ

Zábiedovo

277 158,65

výkaz ziskov a
strát

VÝNOSY
1 314,41

-

7 020,51

-

8 334,92

632 Daňové výnosy

185 438,75

-

-

-

185 438,75

633 Výnosy z poplatkov

10 033,45

-

-

-

10 033,45

641Tržby z pred. DHM

176,20

-

-

176,20

642 Tržby z pred. mater

112,87

-

-

-

112,87

645 Ostatné pokuty

140,00

-

-

-

140,00

648 Ostatné výnosy

7 654,66

-

700,95

-

8 355,61

653 Zúčtov. ost. rezerv

1 330,00

-

4 232,29

-

5 562,29

0,98

-

13,81

602 Tržby z pred.služie

662 Úroky
691

12,83

Výnosy

-

-

z bežných

transferov z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu VÚC v RO

-

-

47 932,45

47 932,45

0

1 306,50

-

73 497,64

-

74 804,14

12 573,70

-

-

-

12 573,7

955,00

-

-

-

a PO zriadených obcou alebo
VÚC
693Výnosy
z bežných

samosprávy
transferov

zo

štátneho rozpočtu a od iných
subjektov VS
694

Výnosy samosprávy

z kapitálových transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných
subjektov VS
697 Výnosy samosprávy
z bežných transferov od

39,60

-

994,60

-

1 570,00

ostatných subjektov VS
698 Výnosy samosprávy
z kapitálových transferov od

1 570,00

ostatných subjektov mimo VS
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699Výnosy samosprávy
z odvodu rozpočtových

3 603,40

- 3 603,40

-

-

0

224 651,77

- 3 603,40

134 994,42

47 932,45

308 109,34

31 287,89

-

-84,77

-

31 203,12

príjmov
SPOLU
Výsledok hospodárenia pred
zd.
591 Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po
zdanení +zisk/-strata

1,43
31 286,46

-

0,10

-

-

-84,87

-

1,53
31 201,59

Výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 31 201,59 € bude zaúčtovaný na nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.

7. Ostatné dôležité informácie v €:
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2013 prijala obec a RO nasledovné bežné granty a transfery:
Poskytovateľ
Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v €
66 694,-

ObÚ

Transfer na prenesené kompetencie - školstvo

ObÚ

Transfer na vzdelávacie poukazy

1 044,-

ObÚ

Transfer na predškolákov

1 659,-

ObÚ

Transfer na žiakov zo SZP

MF SR

Transfer na dofinanc.školstva-5%zvýš.platov

ÚPSVaR

Prísp.na stravu a školské potreby pre DvHN

33,20

ObÚ

Transfer na voľby do VÚC

433,61

ObÚ

Transfer na CO

MVSR

Transfer na úsek hlás. pobytu obyvateľov

ObÚ ŽP

Transfer na životné prostredie

MDVaRZ SR

Transfer na MK v kritickom stave

441,53

Panasonic

Transfer na „Materské centrum“

300,-

133,2 060,-

45,267,96
85,20

Trstená
Univerzita M.B. Transfer na bežné výdavky

39,60

B. Bystrica
UIPŠ

Transfer na mzdy,odvody,ost.os.vyrovannia

301,49
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Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

7.2 Poskytnuté dotácie
V zmysle VZN č.11/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce boli v roku 2013 poskytnuté
nasledovné transfery:
Prijímateľ

Účelové určenie grantov a transferov

RímskoTransfer na zakúpenie elektronických klávekatolícky farský sov pre spevácky zbor v kostole
úrad Trstená

Suma poskyt.
prostriedkov v
€
550,-

Suma použitých prostried.
v€
550,-

Suma poskyt.
prostriedkov v
€
300,-

Suma použitých prostried.
v€
300,-

V roku 2013 obec prijala nasledovný grant:
Poskytovateľ:

Účelové určenie grantov a transferov

Panasonic
Trstená

Grant na zakúpenie materiálu na vybavenie
Materského centra

7.3 Významné akcie v roku 2013 :
Najvýznamnejšie akcie realizované v roku 2013 :
- predĺ ženie NN siete a vedenia pre verejné osvetlenie do Ulice Záhumnie,
- predĺ ženie vodovodu k novej výstavbe na Hradách vyšných,
- vybudovanie makadamovej vozovky na Ulici Bor,
- vstupné rokovania a prípravné práce pre projekt JPÚ v lokalite Grúnik a Hrady vyšné,
- vybavenie kuchyne v sále obce plynovým sporákom,
- príprava projektu na rekonštrukciu vodovodu v dolnej časti obce,
- rekonštrukcia sociálnych zariadení detí a ďalšie nevyhnutné opravy a údržby v materskej škole.

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
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Predpokladané investičné akcie na budúce roky:
- spevnenie miestnych komunikácií na Ulici Krížna asfaltovým kobercom,
- usporiadanie vlastníctva pozemkov na cintorínoch a pod plánované miestne komunikácie,
- predĺ ženie rozhlasového vedenia na Ulicu Bor a Ulicu Pod Makoviskami,
- rekonštrukcia vodovodu v dolnej časti obce,
- uskutočnenie pozemkových úprav v lokalite Hrady vyšné a Grúnik.

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

Prílohy:
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2013 :
Konsolidovaná Súvaha
Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky

V Zábiedove 17. mája 2014

Vypracovala a predkladá:
Ingrid Banovčanová

Poznámka:- žltou farbou je označená rozpočtová organizácia obce – ZŠ s MŠ Zábiedovo
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