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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
dostáva sa Vám do rúk Výročná správa Obce Zákamenné so štandardnou štruktúrou informácií
o hospodárení obce a jej rozpočtovej organizácie – Základnej školy s materskou školou Jána
Vojtaššáka v Zákamennom, ktorá poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté výsledky
obce za rok 2014. Posúdiť kvality odvedenej práce však samozrejme môžu najlepšie iba občania.
V posledných rokoch spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prináša každodenne veľa
problémov pre organizácie, firmy a v neposlednom rade aj pre bežných ľudí. Zmierniť túto situáciu
môžeme iba vtedy, ak si budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety, samozrejme v rámci
svojich možností a schopností, aby sme si spoločne vytvorili pekné, pokojné a šťastné podmienky
pre život v obci Zákamenné.
Rok 2014 už máme za sebou. Ako to už býva, niekoho uspokojil viac, niekoho menej. Môžeme ho
nazvať ako volebný rok, v ktorom sa konali prezidentské voľby, voľby poslancov do Európskeho
parlamentu a komunálne voľby. Volili sme si v nich starostu obce a poslancov Obecného
zastupiteľstva. Výsledky komunálnych volieb sú pre mňa zaväzujúce. V nasledujúcom období sa budem
snažiť v spolupráci s novozvoleným OZ vyberať také riešenia, ktoré posunú našu obec dopredu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľovalo rozpočet na rok 2014 ako vyrovnaný a i napriek tomu, že prešiel
siedmimi úpravami podarilo sa nám ukončiť rok s prebytkom hospodárenia. V obci sa v sledovanom
období podarilo realizovať, popri zabezpečovaní bežného chodu obce, údržby a správy majetku,
administratívnych úloh a pod. i viacero investičných aktivít, z ktorých mnohé ešte prebiehajú. Na
margo tejto skutočnosti osobne pokladám za potrebné vysloviť poďakovanie pracovníkom
obecného úradu, ako i pracovníkom zriadenej rozpočtovej organizácie za celoročné zodpovedné
plnenie povinností a nevyhnutnú pomoc pri príprave a implementácii stanovených úloh z hľadiska
dodržiavania rozpočtových pravidiel, ktoré majú zásadný vplyv na hospodárenie obce a s tým
súvisiace jej finančné zdravie.
Tiež sa chcem verejne poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou
a množstvom práce dennodenne tvoria túto dedinu, na ktorú sme všetci hrdí. Stále nás však čaká
veľa práce. Verím a naďalej sa spolieham na aktívnu podporu a spoluprácu od všetkých občanov,
podnikateľov a ostatných subjektov na území obce, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky v
skvalitňovaní podmienok života našich občanov.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Zákamenné
Sídlo:

029 56 Zákamenné 1002

IČO:

00315001

Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 043/5592300
Mail:

zakamenne@stonline.sk

Webová stránka: zakamenne.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Milan Vrábeľ
Zástupca starostu obce: Ing. Peter Durčák
Prednosta obecného úradu: Jozef Peňák
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Hlavný kontrolór obce: Viera Verníčková
Obecné zastupiteľstvo: zastupiteľský zbor je zložený z 12 poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010 na obdobie 4 rokov. Poslancami obce sú: Mgr.
Bernaťák Albín, Ing. Klimčík Peter, Subjak Florián, Mlichová Mária, Čič Karol, Vojtaššák
Vladimír, Grofčík Peter, Beňuš Marek, Florek Pavol, Kovaľ Dušan, Ing. Durčák Peter, Mgr.
Strýčková Emília.
Komisie:
Komisia finančná, škodová a správy majetku : Mgr. Emília Strýčková, Ing. Marta Florková,
Mgr. Durčáková Blažena, Ing. Peter Klimčík.
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, životné prostredie a ochranu verejného poriadku :
Ing. Vladimír Florek, Florián Subjak, Alojz Filipčík, Dušan Kovaľ, Ing. Peter Durčák, Peter
Grofčík, Katarína Sivčáková.
Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport : Mgr. Albín Bernaťák, Marek Beňuš, Peter Grofčík,
Vladimír Beňuš, Karol Kurňavka, Vladimír Vojtaššák, Ing. Peter Klimčík, Mgr. Veronika
Polťáková, Mgr. Dušan Polťák, Pavol Chudoba, Mariana Florková.
Komisia sociálna a bytová : Viktória Sekerášová, Pavol Florek, Mária Gonšorová, Mária
Mlichová, Mgr. Veronika Polťáková, Mgr. Pavol Demko.
Komisia obchodu, cestovného ruchu, služieb a verejnoprospešných prác : Ing. Eduard Kakus,
Karol Čič, Mgr. Veronika Polťáková, Tomáš Večerek.
Komisia ochrany verejného záujmu : Karol Čič, Mgr. Albín Bernaťák, Mária Mlichová, Marek
Beňuš.
Obecný úrad: Ing. Marta Florková, Mgr. Blažena Durčáková, Mgr. Mária Antušáková,
Jana Laššáková, Mgr. Veronika Polťáková, Katarína Sivčáková, Mariana Florková.
Rozpočtové organizácie obce
Obec zriadila v roku 2002 rozpočtovú organizáciu – Základná škola s materskou školou Jána
Vojtaššáka, 029 56 Zákamenné 967, IČO 36140783, štatutár - riaditeľ Mgr. Pavol Demko, telefón
– 043/5592320, e-mail –skola@zszakamenne.sk, webová stránka – zszakamenne.edupage.sk.
Majetok rozpočtovej organizácie bol k 31.12.2014 v hodnote 157 046,52 €, vlastné imanie mala vo
výške 5 846,47 € a za rok 2014 vykázala stratu vo výške 1 204,97 €

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných
príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh
môže použiť návratné zdroje financovania a iné mimorozpočtové zdroje.
Vízie obce: Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné
a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce. Uplatňovať otvorenosť, individuálny
a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a ostatným subjektom. Individuálnym
prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie občanov do riešenia vecí
verejných.
Ciele obce: Zabezpečiť lepšiu kvalitu života pre všetkých občanov obce dobudovaním základnej
infraštruktúry ( kanalizácia, miestne komunikácie, verejné osvetlenie). Zabezpečiť a vytvárať
podmienky pre pohodlné bývanie svojich občanov, poskytujúce dostatočné možnosti pre
spoločenské, kultúrne, športové aktivity a relax. Zamerať sa na prevenciu ochrany životného
prostredia a zvyšovanie environmentálneho povedomia a kvality života občanov.
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5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. Obec je právnickou
osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Obec ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri
organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
5.1 Geografické údaje
Obec sa geograficky začleňuje do sústavy Západných Karpát, leží v Podbeskydskej brázde
v Zákamenskej kotline asi 18 km od Námestova smerom na Oravskú Lesnú. Územie obce leží
v povodí rieky Orava a riečnu sieť tu tvoria toky Zasihlianka a Klinianka. Katastrálne územie
zaberá 4 290 ha. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 680 do 1136 m n. m., centrum obce má
nadmorskú výšku 700 m n. m.. Obec Zákamenné susedí s obcami Oravská Lesná, Lomná,
Krušetnica a Novoť.
5.2 Demografické údaje
Obec mala k 31. 12. 2014 5 330 obyvateľov. Oproti roku 2013 počet obyvateľov mierne narástol
o 58 obyvateľov. V roku 2014 sa narodilo 96 detí, zomrelo 38 občanov, prihlásilo sa na trvalý
pobyt 43 občanov a odhlásilo sa z trvalého pobytu 43 občanov.
Národnostná štruktúra obyvateľov : prevažuje slovenská národnosť – 97,51 % (podľa posledného
sčítania obyvateľov v roku 2011).
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania: prevažuje rímsko-katolícke
vierovyznanie – 96,00 % (podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2011)
5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci je približne na úrovni nezamestnanosti okresu. Jej výška sa výrazne
nezmenila oproti predchádzajúcemu roku. Miera nezamestnanosti v okrese Námestovo dlhodobo
dosahuje hodnoty od 12 do 15 % a v roku 2014 mala hodnotu 12,46 %. Okres je podľa miery
evidovanej nezamestnanosti v poradí na 36. mieste zo všetkých okresov. Patrí medzi okresy
s vyššou mierou nezamestnanosti. V priebehu roku 2014 sa v rámci okresu ani v obci neotvorili
žiadne významné podniky, ktoré by generovali nové pracovné miesta. Z dlhodobého hľadiska sa
takýto vývoj nezamestnanosti bude negatívne podpisovať aj na demografickom vývoji obce a
celého regiónu.
5.4 Symboly obce
Erb obce:

V červenom štíte strieborný vztýčený lev, prednými labami drží strieborný latinský guľovitý kríž.
Vlajka obce: pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej a červenej. Vlajka má
pomer strán 2 : 3. Je ukončená tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu .
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Pečať obce: je totožná s erbom, jej kruhopis znie - Obec Zákamenné.
5.5 Logo obce
Obec Zákamenné nepoužíva logo.
5.6 História obce
Obec Zákamenné vznikla v období, keď Oravský hrad spravoval významný uhorský rod
Thurzovcov. Podobne ako iné obce severnej Oravy, bola založená na valaskom práve. Valasi sa
zaoberali chovom dobytka, najmä oviec valašiek. Gróf Juraj Thurzo vo sviatok sv. Jakuba roku
1615 poveril staršieho šoltýsa Pavla Breznického a jeho pomocníka Juraja Reguliho, aby založili
dedinu, ktorú nazvali Nová Kamenská, neskoršie Kamenný Klin, Zákamenský Klin,
Zákamenné.
V roku 1659 mala 418 obyvateľov. Chotár bol neúrodný. Obyvatelia sa zaoberali
dobytkárstvom, ovčiarstvom, pltníctvom, drevorubačstvom, spracovaním dreva, garbiarstvom,
výrobou plátna, súkna, obchodom a domácimi remeslami.
Zákamenné v rokoch 1615 - 1748 patrilo do farnosti v Lokci. Prvý kostolík postavili drevený na
vrchu Kalvária v roku 1659. Navštevovali ho katolícki veriaci i z okolitých dedín.
Zákamenčania stavali drevené zrubové domy bez komínov a pokrývali ich šindľami. Stavebné
drevo bola okresaná guľatina, vypílená na mieru zrubov, zástavba bola kopaničiarska, rozptýlená,
ľudia stavali tam, kde mali pole.
5.7 Pamiatky
V obci Zákamenné môžeme vidieť nasledovné pamiatky - farský kostol Nanebovzatia Panny Márie,
kalváriu, Rollandove kamene, pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne.
5.8 Významné osobnosti obce
Rodáci zo Zákamenného zastávali významné postavenie v rámci spoločnosti či už v oblasti politiky,
spoločenského, kultúrneho ako aj športového života. Za všetkých môžeme spomenúť významného
slovenského biskupa J. E. Jána Vojtaššáka, Viliama Rollanda lesmajstra priekopníka lesníckeho
pokroku, prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc. et Dr.h.c. predsedu vlády národného porozumenia a
neskôr predsedu Ústavného súdu a športovca - lyžiara Martina Bajčičáka.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou školou Jána
Vojtaššáka, ktorej súčasťou je aj materská škola, zariadenie školského stravovania a školský klub.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na udržanie prevádzky školy a následný rozvoj úrovne základného školstva. Do
budúcnosti je nutné zachovanie, resp. vytváranie lepších podmienok pre mladé rodiny a ich
deti. Vzdelávanie a mimoškolské vzdelávanie modernými vzdelávacími formami a metódami musia
zostať prioritou obce aj naďalej.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť je pre občanov dostupná v plnej miere. Zdravotnú starostlivosť v obci
poskytuje: l. Lekár pre dospelých - MUDr. Alena Zoššáková,
2. Lekár pre deti a dorast - MUDr. Elena Mihálová,
3. Zubný lekár - MUDr. Klement Gajdoš,
4. Zubný lekár - MDDr. Iveta Ovsáková, Zákamenné 1003,
5. Ženský lekár – MUDr. Elena Šuňalová,
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6. Lekáreň pod Kalváriou, Zákamenné č. 55,
7. Záchranná zdravotná služba Bratislava, Zákamenné 55.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec v rámci sociálnych služieb zabezpečuje opatrovateľskú službu. V roku 2014 bola v obci
zabezpečená opatrovateľská služba 5 občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z
dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
vysokého veku. Tento počet sa oproti roku 2013 nezmenil. Na základe analýzy doterajšieho vývoja
možno očakávať, že sa rozvoj sociálnych služieb bude i naďalej orientovať na rozšírenie
služieb pre dôchodcov a zdravotne postihnutých.
Sociálne služby v obci zabezpečuje tiež Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov,
ktorý poskytuje 24 hodinovú starostlivosť pre mužov. Zriaďovateľom tohto zariadenia je VÚC
Žilina. Terénne zdravotnícke služby pre dlhodobo chorých, ležiacich pacientov a po prepustení
z liečenia poskytuje aj agentúra ADOS v rámci Spišskej katolíckej charity.
6.4. Kultúra
Kultúrny život v obci je zabezpečovaný cez akcie obce, ale aj cez akcie ktoré organizujú
občianske združenia, miestne spolky a dobrovoľníci z radov občanov. Obec výrazne podporuje
každú aktivitu, ktorá sa koná na území obce a to hlavne finančnou podporou, materiálnou podporou,
prípadne inou formou podpory. V obci sa počas roka organizujú rôzne akcie miestneho ale aj
regionálneho významu. V obci aktívne funguje Ľudová hudba Kamenčan, Folklórna skupina
Kamenčan, Dobrovoľný hasičský zbor, Spolok chovateľov poštových holubov, Miestny spolok
Slovenského červeného kríža, ERKO, KaM, Zväz zdravotne postihnutých, Jednota dôchodcov,
Spolok Kresťanských rodín, Divadelný klub Prvosienky, Spoločenstvo matiek, tanečná skupina
Freed, Poľovnícke združenie Zákamenné. O zachovávanie kultúrneho dedičstva sa snaží Ľudová
hudba a Folklórny súbor Kamenčan. Ich vystúpenia majú úspech nielen u domácich divákov ale aj
u divákov mimo obce prípadne v zahraničí – hlavne v Poľsku. Zúčastňujú sa aj regionálnych
folklórnych slávností.
Pravidelne sa organizuje: koledovanie Dobrej noviny – Erko a KaM, plesy jednotlivých
organizácií, schôdze jednotlivých organizácií, zimný prechod Zákamenským grúňom, fašiangy –
pochovávanie basy, stavanie mája, deň matiek, deň detí, dni obce, odpustová slávnosť, poľovnícka
výstava, letný prechod Zákamenským grúňom, kvapka krvi, posedenia s dôchodcami, tvorivé
dielne – Erko a KaM, príchod Sv. Mikuláša, vianočná akadémia, vianočné trhy, benefičný koncert.
Akcie sa uskutočňujú v obidvoch kultúrnych domoch, na námestí, v športovom areáli.
6.5. Hospodárstvo
V obci sú pre obyvateľov k dispozícii služby v oblasti maloobchodu, reštauračné a pohostinské
služby, ubytovacie služby a ostatné služby
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
1) Stravovacie služby: Lahôdky KLIBOS, s. r. o., Zákamenné 1035,
Kaviareň Bora, Anton Brisuda, Zákamenné 790,
Pizza pub Facka, Tomáš Dibdiak, Zákamenné 33,
2) Ubytovacie služby: Penzión Podkamenné, Peter Bejdák, Zákamenné 179,
Penzión MARTA, Marta Katreníková, Zákamenné 1432,
EGEUM, reštaurácia, ubytovanie kategórie penzión, bar, Ing. Emil
Gonšor , Zákamenné 32,
3) Iné služby: Bar Rosnička – František Sochuľák, Zákamenné 1275,
Bar Oravienka – Peter Mikolajčík, Zákamenné 425,
Slovnaft – čerpacia stanica, Anna Majchráková, Zákamenné 2,
Slovenská sporiteľňa , a. s., bankomat, Zákamenné 29,
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VÚB, a. s., bankomat, Zákamenné 32,
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Zákamenné 27,
Slovenská poisťovňa, a. s., Zákamenné 55,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Zákamenné 1061,
Slovenská pošta, a. s., Zákamenné 1060,
Zberné suroviny, Zákamenné 1411,
KADERNÍCTVO – Mária Fedorová, Zákamenné 55,
Kaderníctvo, Marta Katreníková, Zákamenné 1435,
Krajčírstvo, Zuzana Rončáková, Zákamenné 80,
ELLE Marta Durčáková, Zákamenné 1416,
Zákazkové šitie, Eva Kyrczová, Zákamenné 1416.
Najvýznamnejší priemysel v obci:
Podnikatelia: GLEKALENA s.r.o. (nátery, lešenie, stavebné práce, pneuservis),
Karol Glejtek Zákamenné 1020,
K.L.I.B.O.S. spol. s. r. o. ( činnosti stavebná, obchodná, dopravná,
potravinárska), Zákamenné 74,
KOVOVÝROBA spol. s. r. o., Jozef Fafejta, Zákamenné 298,
QUALITAS s. r. o. – výroba okien, dverí a iných stolárskych výrobkov, Anton
Sumihora, Zákamenné 922,
STAVOR, s.r.o. - výroba zrubových domov, výroba okien a dverí, výroba
atypických drevených krovov, Vladimír Konkoľ, Zákamenné 132,
FLORES – stavebno-obchodná činnosť, Florián Subjak, Zákamenné 82,
LUKO – predaj priemyselného tovaru, Ľuboš Koleň, Zákamenné 17,
StavRepo - nákup a predaj stavebných, remeselníckych a poľnohospod. potrieb,
Ing. Jozef Mlich, Zákamenné 1031,
Gazdovská s. r. o. – osivá, sadivá, ochranné chemické látky, poľnohospod.
potreby, Bohumil Kokles, Zákamenné 1410,
SOLLER Guitars, Rudolf Sivčák, Zákamenné 142,
STAVOPRAC, s.r.o. – Štefan Padušňák, Zákamenné 1298,
FISH – (predaj živých rýb), Milan Beňuš, Zákamenné 611,
EKOPERY – Ing. Milan Rypák, Zákamenné 926,
Majchrák –SK, s.r.o., Miroslav Majchrák, Zákamenné 988,
Autodoprava Majchrák, Zákamenné 925,
Autoservis Karol Fedor, Zákamenné 1417,
REDON s.r.o., Pavol Chudoba, Zákamenné 1029,
SACCO, s.r.o., Štefánia Brachňáková, Zákamenné 289,
PNEUSERVIS TRIMET, Jozef Kondela, Zákamenné 170,
AUTOPNEUSERVIS, Lukáš Bulvasňák, Zákamenné 381,
Záložňa s predajom, Pawel Radoslaw Dzwonek, Zákamenné 1436,
JANTON s.r.o., Anton Lučivňák, Zákamenné 1410,
OMO s.r.o., Ing. Martin Oleš, Zákamenné 1415.
Obchody: COOP Jednota Námestovo – TEMPO a 3 predajne potravín, Zákamenné,
Ing. Peter Sahul – práčky, chladničky, sporáky, počítače, Zákamenné 27,
Pohrebníctvo – Ľubomír Konkoľ, Zákamenné 138,
KVETINÁRSTVO Magnólia – Mária Polťáková, Zákamenné 840,
ZÁHRADKÁR – Anna Sochuliaková, Zákamenné 842,
Dom obchodu a služieb – Autodiely, Kvetinárstvo Eva Sivčáková,
ML – Tech, Miroslav Ľuba,
Poisťovňa ALIANZ, Hladeková Janka,
Plastové okná – Kamil Beňuš,
Kooperatíva – Kamil Beňuš ,
Potraviny – mix – Ferdinand Belicaj, Zákamenné 1378,
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Potraviny – Emil Kuhajda, Zákamenné 705,
Predajňa PS parkety – Peter Švába, Zákamenné 43,
Predajňa mäsa a mäsových výrobkov - František Srogoň, Zákamenné 17,
Textil – obuv a 1000 drobností – Mgr. Dana Verníčková, Zákamenné 26,
Jadranská zmrzlina – Mgr. Dana Verníčková, Zákamenné 18,
Peter Verníček POLOMA, bytový textil Zákamenné 26,
Predajňa náhradných dielov, Marta Boškajová, Zákamenné 931,
Potraviny, Renáta Veselovská, Zákamenné 1245,
Potraviny, Michal Ferneza, Zákamenné 682,
Mäso-Potraviny, Michal Ferneza, Zákamenné 1446,
Kobra-Second Hand, Milan Šimulčík, Zákamenné 1416,
Predajňa Second Hand, Alena Kyseľová, Zákamenné 43,
Džecusko , Monika Bruníková, Zákamenné 27,
Textil-Martin Lieskovan, Zákamenné 27,
MIZUTRANZ s.r.o., Vinotéka Michal Boškaj, Zákamenné 27,
ELEKTRO, Stanislav Volf, Zákamenné 1435,
Lkw-Sivčák s.r.o., Slavomír Sivčák, Zákamenné 1214.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
1. Roľnícke družstvo, Zákamenné č. 298,
2. Lesy SR, š. p., Námestovo, Lesná správa, Zákamenné 211
3. Urbárski spolumajitelia obce Zákamenné, pozemkové spoločenstvo, Zákamenné 1002.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja a existujúcich možností je možné očakávať, že
hospodársky život v obci sa bude orientovať na využitie domácich kapacít. Do budúcnosti je
potrebné vybudovať regionálny ekonomický pilier rozvoja, ktorý by vytváral v rámci rastu miery
zamestnanosti potrebný pozitívny multiplikačný efekt. Samospráva však môže k riešeniu tejto
problematiky prispieť len veľmi okrajovo.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2014 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. Celkový rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2013 uznesením č. 5/2013/B-3. Schválený
rozpočet bol zmenený sedemkrát. Posledná zmena bola schválená dňa 7. 11. 2014 uznesením č.
5/2014/B-2.
Zmeny rozpočtu, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo:
- prvá zmena schválená dňa 7. 3. 2014 uznesením č. 1/2014/B-1,
- štvrtá zmena schválená dňa 27. 6. 2014 uznesením č. 3/2014/B-1,
- piata zmena schválená dňa 3. 10. 2014 uznesením č. 4/2014/B-2,
- šiesta zmena schválená dňa 7. 11. 2014 uznesením č. 5/2014/B-2.
Zmeny rozpočtu vykonané starostom obce, ktoré vzalo Obecné zastupiteľstvo na vedomie:
- druhá zmena k 31.3.2014 vzatá na vedomie OZ dňa 27. 6. 2014,
- tretia zmena k 30. 4. 2014 vzatá na vedomie OZ dňa 27. 6. 2014,
- siedma zmena k 31.12.2014 vzatá na vedomie OZ dňa 7. 11. 2014.
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Rozpočet

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

Rozpočet obce
Bežné príjmy
1) daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
1 327 965,00

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

2 955 544,00

3 145 457,00

2 919 175,28

92,81

2 672 545,00
26 690,00
251 809,00
4 500,00

2 864 645,00
17 548,00
255 145,00
8 119,00

2 868 614,25
17 581,19
3 336,00
29 643,84

100,14
100,19
1,30
365,12

3 092 792,00

2 538739,28

82,08

2 955 544,00
1 073 929,00
514 200,00
17 090,00
1 350 325,00

1 108 342,00
514 200,00
17 405,00
1 452 845,00

926 083,05
121 062,21
17 351,42
1 474 242,60

83,56
23,54
99,69
101,47

0,00

52 665,00

380 436,00

722,37

Upravený rozpočet 2014
1 390 815,00

Skutočnosť k 31.12.2014
1 393 261,19

% plnenia
100,17

V celkových príjmoch obce výnos dane z príjmov prijatý prostredníctvom daňového úradu
predstavuje čiastku 1 293 424,11 €. Daň z nehnuteľností bola zinkasovaná vo výške 45 795,65 €.
Príjmy za užívanie verejného priestranstva boli vo výške 1 387,00 €. Poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov bol zinkasovaný vo výške 54 031,53 €.
2) nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
120 860,00

Upravený rozpočet 2014
121 460,00

Skutočnosť k 31.12.2014
129 900,83

% plnenia
106,95

Príjmy za nájom priestorov v roku 2014 boli celkom 61 657,34 € v tom nájom za hrobové miesta
277,38 €, nájom za nebytové priestory 25 113,93 €, nájom bytov 25 800,45 € a nájom KD
10 465,38 €.
Správne poplatky na všetkých úsekoch boli zúčtované vo výške 6 933,50 € v tom za overenie
3 132,00, za výpisy z matrík 301,50 € a za stavebné konanie 2 940,00 €.
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli zúčtované v celkovej
výške 53 197,36 € v nasledovnom členení; za služby v prenajatých priestoroch
32 802,07 €, za relácie v miestnom rozhlase 715,00 €, za odpadové nádoby 1 444,80 €, za
cintorínske poplatky 3 224,02 €, za opatrovateľskú službu 623,15 € a za predaj prebytočného
materiálu 14 097,92 €.
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli v roku 2014 zinkasované vo
výške 1 013,79 € na poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
Príjmy z úrokov z vkladov na účtoch podľa výkazu o plnení rozpočtu boli celkom 6 873,44 €,
v tom z termínovaných vkladov vo výške 5 840,64 €.
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3) iné nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
2 420,00

Upravený rozpočet 2014
3 578,00

Skutočnosť k 31.12.2014
5 951,53

% plnenia
102,17

Príjmy z dobropisov a refundácií podľa výkazu o plnení rozpočtu boli zinkasované vo výške
3 508,61 €, v prevažnej miere to bola refundácia nákladov na odpadovom hospodárstve a dobropis
za nespotrebovanú elektrickú energiu na jednotlivých odberných miestach. Iné príjmy z náhrad
škôd boli zinkasované vo výške 402,87 €, z odvodov z hazardných hier bol zinkasovaný príjem vo
výške 134,63 €. V roku 2014 boli zúčtované aj vratky poistného zo Sociálnej poisťovne z dôvodu
priznania starobného dôchodku vo výške 1 905,42 €.
4) granty a transfery :
Rozpočet na rok 2014
1 221 300,00

Upravený rozpočet 2014
1 346 359,00

Skutočnosť k 31.12.2014
1 339 316,42

% plnenia
99,48

Obec prijala v roku 2014 bežné granty, transfery a dotácie v celkovej výške 1 339 316,42 €. Medzi
najvýznamnejšie patrí dotácia zo ŠR na prenesený výkon v školstve vo výške 1 104 910,00 €,
dotácia zo ŠR na výchovu a vzdelávanie 5-ročnývh detí MŠ vo výške 14 323,00 €, dotácia zo ŠR na
vzdelávacie poukazy vo výške 23 985,00 €, dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na
úseku stavebného poriadku vo výške 40 500,57 € , dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy
v školstve a školskej samospráve vo výške 39 593,00 €, dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej
správy na úseku matriky, hlásenia pobytu a registra obyvateľov vo výške 7 722,13 €, dotácia na
podporu vytvárania pracovných miest vo výške 39 523,33 €, dotácia zo ŠR na prípravu, vykonanie
a zisťovanie výsledkov volieb vo výške 10 934,58 €, dotácia zo ŠR na výchovu k stravovacím
návykom detí z rodín v hmotnej núdzi vo výške 8 941,34 €, dotácia zo ŠR a EÚ v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 vo výške 9 891,42 € a dotácia
z obcí na činnosť spoločného obecného úradu a vo výške 28 016,45 €.
Poskytnuté dotácie boli účelovo viazané a ich čerpanie zodpovedalo určenému účelu.
Kapitálové príjmy
Rozpočet na rok 2014
26 690,00

Upravený rozpočet 2014
17 548,00

Skutočnosť k 31.12.2014
17 581,19

% plnenia
100,19

Z predaja kapitálových aktív obec zinkasovala príjmy v celkovej výške 1 833,00 € a to za odpredaj
pozemkov. Išlo o pozemky, ktoré si občania vysporadúvali pod rodinnými domami.
Kapitálové granty, transfery a dotácie

V roku 2014 neboli obci poskytnuté žiadne kapitálové granty, transfery a dotácie. V roku 2013 obec
podpísala individuálnu zmluvu o poskytnutí účelových kapitálových dotácií na investičnú akciu
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Z uvedenej
zmluvy boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 15 748,19 € v roku 2014.
Príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok
Upravený rozpočet 2014
2014
251 809,00
255 145,00

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

3 336,00

1,31

Príjmové finančné operácie tvorili splátky z poskytnutej finančnej výpomoci vo výške 3 336,00 €.
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Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2014
1 073 929,00

Upravený rozpočet 2014
1 108 342,00

Skutočnosť k 31.12.2014
926 083,05

% plnenia
83,56

Obec čerpala bežné výdavky v zmysle schváleného rozpočtu vo výške 83,56 %. Celkové bežné
výdavky obce za rok 2014 predstavovali čiastku 926 083,05 €. Z tejto sumy na mzdy bolo čerpané
354 763,41 € a na odvody do poistných fondov za zamestnávateľa 132 063,59 €. Obec prispela na
doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov čiastkou 4 263,24 €.
Na energie bolo vyčerpané celkom 87 359,69 €, z toho na uhlie 6 074,36 € a na drevnú štiepku
20 768,89 €. Na poplatky za vodné bola čerpaná suma 346,73 €. Na poštové a telekomunikačné
služby bolo vyčerpané 6 687,87 €.
Celkové výdavky na materiál boli v sume 111 758,59 €, z toho na nákup drobného hmotného
majetku a pracovného náradia suma 13 007,30 €, na materiál na údržbu budov, strojov a zariadení
vo vlastnej réžii suma vo výške 33 459,35 €. Výdavky na dopravu boli vo výške 29 759,51 €,
z toho nákup pohonných hmôt a olejov v sume 9 929,23 €, na údržbu vozidiel suma 12 546,95 €
a na zákonné a havarijné poistenie suma 4 908,53 €.
Na údržbu vykonanú dodávateľským spôsobom bolo vyčerpané 22 076,76 €, z toho na údržbu
budov v sume 16 812,20 € a na údržbu softvéru a komunikačných sietí v sume 4 228,28 €.
Výdavky na nájomné predstavovali celkom sumu 2 453,79 €, čo je prevažne nájomné za nebytové
priestory.
Výdavky na služby boli čerpané vo výške 149 835,05 €, v tom kultúrne a športové podujatia vo
výške 21 891,31 €, z toho na akciu Dni obce čiastka 12 079,29 €. Na inzerciu a reklamu bola
vyčerpaná suma 820,00 €. Na všeobecné služby, ako sú tlač tlačív, revízie zariadení, čistenie,
pranie, zber odpadov, bola čerpaná suma vo výške 23 394,32 €, z toho na štúdie, prieskumy,
geometrické plány, audítorské služby a externý manažment pri projektoch boli čerpané finančné
prostriedky v sume 10 260,30 €, na poplatky za uloženie a deponáciu komunálneho odpadu boli
čerpané finančné prostriedky v sume 27 630,49 €.
Na stravovanie zamestnancov sa čerpali finančné prostriedky vo výške 17 418,30 €. Na poistenie
majetku bola čerpaná suma 11 003,81 €. Na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a členom
komisií bolo vyčerpané 3 548,76 €.
Výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru boli čerpané v sume 15 464,29 €,
z toho odmeny na vnútornej správe boli vo výške 2 505,07 €, odmeny za kopanie hrobov boli vo
výške 2 799,00 €, odmeny za obsluhu kotolne v Kultúrnom dome v sume 1 996,80 €, odmeny na
spoločnom školskom úrade v sume 1 202,40 €.
Výdavky na bežné transfery boli v roku 2014 čerpané na príspevok spoločnému úradu vo výške
3 690,40 €, príspevok TJ Tatran Zákamenné vo výške 15 741,66 €, ľudovej hudbe Kamenčan
Zákamenné bol poskytnutý príspevok vo výške 1 000,00 €, občianskemu združeniu Kapce bol
poskytnutý príspevok v sume 600,00 €, Združeniu Biela Orava bol poskytnutý príspevok vo výške
6 326,40 € na separovaný zber komunálneho odpadu a na členské v záujmových združeniach boli
čerpané finančné prostriedky v sume 1 668,59 €.
Na splácanie úrokov z úveru na výstavbu bytov bola čerpaná suma 4 633,90 €.
Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Výdavky správy – obce
Finančná a rozpočtová oblasť
Iné všeobecné služby - matrika
Iné všeobecné služby - voľby
Transakcie verejného dlhu

354 312,00
3 500,00
8 242,00
300,00
4 950,00

Upravený
rozpočet
350 576,00
3 500,00
8 242,00
11 203,00
4 950,00

skutočnosť
320 657,91
3 282,72
7 823,76
11 166,66
4 633,90

v €
%
plnenia
91,47
93,79
94,93
99,68
93,61
12

Výdavky Civilná obrana
Ochrana pred požiarmi
Vodné hospodárstvo - protipovodňové
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Rozvoj obcí – územný plán
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianská vybavenosť
Všeobecné lekárske služby
Rekreačné a špotrové služby
Kult. služby - knižnica
Ostatné kultúrne služby
Vysielacie služby - rozhlas
Náboženské a iné služby
Predškolská výchova, základné školstvo
Nedefinovateľné vzdelávanie
Vzdelávanie inde neklasifikované
Opatrovateľská služba
Sociálne služby – rodina a deti
Spoločný obecný úrad
Stavebný úrad
Školský úrad
Spolu

Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2014
514 200,00

50,00
9 123,00
2 707,00
99 046,00
92 156,00
573,00
39 229,00
0,00
42 436,00
8 074,00
50 817,00
30 799,00
5 268,00
106 486,00
17 010,00
24 274,00
500,00
33 550,00
250,00
18 563,00
9 430,00
21 825,00
45 995,00
44 464,00
1 073 929,00

Upravený rozpočet 2014
514 200,00

82,00
9 123,00
2 107,00
91 706,00
120 256,00
573,00
33 309,00
20 780,00
53 623,00
3 774,00
45 723,00
35 354,00
5 768,00
109 486,00
17 010,00
15 634,00
1 453,00
33 550,00
250,00
18 563,00
3 533,00
18 199,00
45 995,00
44 020,00
1 108 342,00

79,27
3 307,42
0,00
42 543,73
117 102,09
73,77
31 848,74
20 661,39
53 604,03
2 733,36
36 988,81
32 136,66
694,66
96 732,31
2 105,83
12 063,12
1 018,04
6 471,38
0,00
14 659,71
732,68
18 133,16
44 978,16
39 849,78
926 083,05

Skutočnosť k 31.12.2014
121 062,21

96,67
36,25
0,00
46,39
97,38
12,87
95,62
99,43
99,96
72,43
80,90
90,90
12,04
88,35
12,38
77,16
70,06
19,29
0,00
78,97
20,74
99,64
97,79
90,53
83,56

% plnenia
23,54

Obec čerpala celkové kapitálové výdavky vo výške 121 062,21 €. Kapitálové výdavky obce za
rok 2014 boli preinvestované na nasledovné účely. Na projektovú dokumentáciu čiastka 3 065,96 €,
na realizáciu nových stavieb čiastka 85 992,46 €, na nákup strojov a prístrojov čiastka 5 517,10 €,
na nákup dopravných prostriedkov suma 20 561,00 € a na nákup pozemkov čiastka 2 170,00 €.
Kapitálové výdavky obec použila na zveľadenie, rozšírenie a obnovu majetku obce.
V priebehu roka 2014 boli realizované investičné akcie predovšetkým z vlastných finančných
prostriedkov. Prevažná časť kapitálových výdavkov bola nasmerovaná na rozšírenie a skvalitnenie
cestnej infraštruktúry. V časti obce Poriečie sa pokračovalo vo výstavbe novej cesty kde sa
preinvestovalo celkom 33 778,84 €. Popri moste cez rieku pri Zberných surovinách bola
vybudovaná lávka pre peších v hodnote 23 268,54 €.
Výdavkové finančné operácie
Rozpočet na rok 2014 Upravený rozpočet 2014
17 090,00
17 405,00

Skutočnosť k 31.12.2014
17 351,42

% plnenia
99,69

Výdavkové finančné operácie boli v roku 2014 zúčtované v čiastke 17 351,42 €. Bolo to
splácanie istiny z prijatého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
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
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v €
2 898 258,09
2 868 614,25
29 643,84
2 400 325,65
926 083,05
1 474 242,60
497 932,44
17 581,19
17 581,19
0,00
121 062,21
121 062,21
0,00
-103 481,02
394 451,42
6 307,81
388 143,61
3 336,00
17 351,42
-14 015,42
2 919 175,28
2 538 739,28
380 436,00
6 307,81
374 128,19

Výsledok hospodárenia v roku 2014 – prebytok vo výške 394 451,42 €, 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 neodvedené výnosy z prostriedkov zo ŠR na ZŠ prenesené kompetencie v sume 58,46 €,
- o výsledok hospodárenia – prebytok z činnosti Spoločného obecného úradu z prostriedkov
združených od obcí vo výške 6 093,67 €
- o nevyčerpané prostriedky z fondu opráv na nájomné byty vo výške 155,68 €
navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Schodok z finančných operácií vo výške 14 015,42 € navrhujeme vysporiadať z rezervného
fondu.
Zostatky na bežných bankových účtoch a v pokladni obce k 31. 12. 2014 boli vo výške
2 087 021,58 €, z toho
- prostriedky FRB
26 041,59 €
- prostriedky RF
1 540 994,62 €
- prostriedky SF
5 358,65 €
- finančná zábezpeka na byty
20 580,13 €
- prostriedky SOcÚ
56 187,00 €
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- prostriedky vedľajšieho hospodárstva
- neodvedené výnosy z prostriedkov zo ŠR
- prostriedky fondu opráv a údržby
- depozit 2014

17 737,98 €
58,46 €
1 055,90 €
44 824,91 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške
374 182,34 €.
7.3 Rozpočet na roky 2015 - 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2014
2 919 175,28

Rozpočet na
rok 2015
2 996 340,00

Rozpočet
na rok 2016
2 815 798,00

Rozpočet
na rok 2017
2 896 705,00

2 898 258,09
17 581,19
3 336,00
29 643,84

2 724 595,00
1 800,00
255 145,00
14 800,00

2 798 565,00
0,00
3 328,00
13 905,00

2 882 383,00
0,00

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

14 322,00

Skutočnosť
k 31.12.2014
2 538 739,28

Rozpočet na
rok 2015
2 956 074,00

Rozpočet
na rok 2016
2 514 808,00

Rozpočet
na rok 2017
2 574 080,00

926 083,05
121 062,21

1 073 979,00
514 200,00

1 144 618,00
0,00

1 175 862,00
0,00

17 351,42
1 474 242,60

17 570,00
1 350 325,00

17 730,00
1 352 460,00

17 880,00
1 380338,00

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

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013
k 31.12.2014
10 865 552,12 11 032 291,43
8 981 175,82

8 772 877,29

2 218,79

0,00

8 313 551,73

8 107 471,99

665 405,30

665 405,30

1 879 611,30

2 253 343,62

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
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Zásoby

15 184,38

17 882,26

Zúčtovanie medzi subjektami VS

22 807,30

16 042,59

0,00

0,00

128 204,72

124 635,59

1 703 414,90

2 088 119,18

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

6 664,00

3 328,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

3 336,00

3 336,00

Časové rozlíšenie

4 765,00

6 070,52

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Dlhodobý hmotný majetok má najväčší podiel na celkovom majetku obce, a to až 73,49 %. Viac
ako polovicu dlhodobého hmotného majetku tvoria budovy a stavby (87,81 %). Dlhodobý
nehmotný majetok je tvorený softvérom. Dlhodobý finančný majetok tvoria kmeňové akcie vo
vodárenskej spoločnosti.
Hodnotu zúčtovacích vzťahov tvorí najmä suma zostatkovej ceny majetku zvereného do správy
rozpočtovej organizácii.
Krátkodobé pohľadávky poklesli o 2,79 % oproti minulému roku. Obec evidovala pohľadávky
po lehote splatnosti v sume 43 417,95 eur. Sú to najmä daňové pohľadávky a pohľadávky z nájmu
nebytových priestorov.
Bankové účty tvorili 99,88 % z celkovej hodnoty na finančných účtoch. Celkovo vzrástla
hodnota na finančných účtoch v roku 2014 o 22,58 % oproti roku 2013.
b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2013
11 022 882,87

Skutočnosť
k 31.12.2014
11 173 384,00

8 997 733,12

8 787 648,59

2 218,9

0,00

8 330 109,03

8 122 243,29

665 405,30

665 405,30

2 017 578,49

2 376 948,50

Zásoby

20 521,48

22 782,57

Zúčtovanie medzi subjektami VS

16 757,15

88,64

0,00

0,00

139 034,71

134 200,96

1 831 265,15

2 213 212,33

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

6 664,00

3328,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

3 336,00

3 336,00

Časové rozlíšenie

7 571,26

8 786,91

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
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Konsolidované aktíva obce predstavujú vyššiu hodnotu o 141 092,57 € oproti individuálnej
závierke obce ako materskej účtovnej jednotky a dosiahli celkom hodnotu 11 173 384,00 €.
Porovnaním údajov z konsolidovanej súvahy k 31. 12. 2014 s údajmi v konsolidovanej
súvahe k 31. 12. 2013 je zrejmé, že sa hodnota majetku konsolidovaného celku zvýšila, a to celkovo
o 150 501,13 €. Hodnota neobežného majetku sa znížila o 210 084,53 € a hodnota obežného
majetku sa naopak zvýšila o 359 370,01 €, z toho najviac hotové finančné prostriedky na
bankových účtoch, ktoré sa zvýšili o 381 947,18 €. Krátkodobé pohľadávky sa naopak znížili
o 4 833,75 €.
8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2013
10 865 552,12

Skutočnosť
k 31.12.2014
11 032 291,43

5 743 746,67

6 168 233,37

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

5 743 746,67

6 168 233,37

616 151,97

582 076,96

Rezervy

18 854,63

1 700,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

49 548,03

52,98

490 068,91

455 901,28

57 680,40

124 422,70

0,00

0,00

4 505 653,48

4 281981,10

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

V bežnom účtovnom období hospodárila obec s výsledkom hospodárenia vo výške 421 776,69 eur,
ktorý stúpol oproti roku 2013 o 21,67 %. Kladný výsledok hospodárenia v roku 2014 bude
vysporiadaný voči nevysporiadanému výsledku hospodárenia minulých rokov. Hodnota rezerv
poklesla v roku 2014 o 90,98 % z toho dôvodu, že neboli tvorené rezervy na nevyčerpanú
dovolenku zamestnancov.
V porovnaní s rokom 2013 zaznamenávame nárast vlastného imania o 7,39 %. Hodnota
zúčtovacích vzťahov so subjektami verejnej správy výrazne poklesla v roku 2014 oproti roku 2013
z dôvodu zmeny účtovania záväzkov voči Spoločnému obecnému úradu. V roku 2014 poklesli
dlhodobé záväzky o 6,97 % pravidelným splácaním úveru zo ŠFRB. Súčasne vzrástli krátkodobé
záväzky o 215,71 % oproti roku 2013.
K 31.12.2014 neevidovala obec záväzky po lehote splatnosti. Najväčšími záväzkovými
položkami v roku 2014 boli dlhodobé záväzky, ktoré tvorili 78,32 % celkových záväzkov.
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b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2013
11 022 882,87

Skutočnosť
k 31.12.2014
11 173 384,00

5 742 763,23

6 174 079,84

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

5 742 763,23

6 174 079,84

770 763,97

713 517,43

Rezervy

37 610,99

1 700,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

49 548,03

52,98

Dlhodobé záväzky

493 247,91

459 147,21

Krátkodobé záväzky

190 357,04

252 617,24

0,00

0,00

4 509 355,67

4 285 786,73

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Konsolidované pasíva obce predstavujú vyššiu hodnotu o 141 092,57 € oproti individuálnej
závierke obce ako materskej spoločnosti a dosiahli celkom hodnotu 11 173 384,00 €.
Z bilancie pasív konsolidovaného celku je zrejmé, že sa ich hodnota zvýšila oproti konečným
zostatkom predchádzajúceho účtovného obdobia. Výrazne sa zvýšila hodnota vlastného imania
o sumu 431 316,61 €. Hodnota záväzkov poklesla, a to o sumu 57 246,54 €, pričom krátkodobé
záväzky vzrástli o sumu 62 260,20 €. Zostatky časového rozlíšenia sa znížili o sumu 223 568,94 €,
z dôvodu odpisov hmotného majetku obstaraného z cudzích zdrojov.
8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2013

Zostatok
k 31.12.2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti

95 430,06

94 039,93

Pohľadávky po lehote splatnosti

43 342,12

43 417,95

Výška pohľadávok v roku 2014 poklesla o 0,96 % oproti roku 2013. Pohľadávky v lehote splatnosti
predstavujú najmä pohľadávky za vykonané služby – odvoz komunálneho odpadu a odber vody za
rok 2014. Pohľadávky po lehote splatnosti sú najmä neuhradená daň z nehnuteľností vo výške
8 885,70 €, nájom za nebytové priestory vo výške 15 937,27 €, za odber pitnej vody staré roky vo
výške 2 683,12 € a odvoz komunálneho odpadu staré roky vo výške 7 224,83 € .
b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12.2013

106 260,05

Zostatok
k 31.12.2014

103 605,30
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Pohľadávky po lehote splatnosti

32 774,66

30 595,66

Výška pohľadávok za konsolidovaný celok v roku 2014 poklesla o 3,48 % oproti roku 2013.
Pohľadávky v lehote splatnosti predstavujú najmä pohľadávky za vykonané služby – odvoz
komunálneho odpadu a odber vody za rok 2014. Pohľadávky po lehote splatnosti sú najmä
neuhradená daň z nehnuteľností, nájom za nebytové priestory, za odber pitnej vody a odvoz
komunálneho odpadu staré roky.
8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Zostatok
k 31.12.2013

Záväzky

Zostatok
k 31.12.2014

Záväzky do lehoty splatnosti

547 749,31

580 323,98

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Celková výška záväzkov sa oproti roku 2013 zvýšila o 5,95 %. Obec Zákamenné neeviduje v roku
2014 záväzky po lehote splatnosti. Významné záväzky v lehote splatnosti predstavujú záväzky za
odobraté tovary a služby vo výške 3 920,20 €, za odber elektrickej energie 3 185,01 €, ďalej
záväzky voči zamestnancom vo výške 22 573,83 € a záväzky voči orgánom sociálneho
a zdravotného poistenia vo výške 15 675,70 €. Významnú zložku dlhodobých záväzkov predstavujú
uhradené zábezpeky nájomníkmi obecných nájomných bytov a nesplatený zostatok úveru zo ŠFRB
na výstavbu obecných bytov.
b) za konsolidovaný celok
Zostatok
k 31.12.2013

Záväzky

Zostatok
k 31.12.2014

Záväzky do lehoty splatnosti

683 604,95

711 764,45

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Celková výška záväzkov za konsolidovaný celok sa oproti roku 2013 zvýšila o 28 159,50 €, čo
je o 4,12 %. Konsolidovaný celok neeviduje v roku 2014 záväzky po lehote splatnosti. Významné
krátkodobé záväzky v lehote splatnosti predstavujú záväzky voči zamestnancom vo výške
90 622,09 € a záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 56 773,35 €.
Významnú zložku dlhodobých záväzkov predstavujú uhradené zábezpeky nájomníkmi obecných
nájomných bytov a nesplatený zostatok úveru zo ŠFRB na výstavbu obecných bytov.

9. Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy

Skutočnosť
k 31.12.2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

1 564 365,24

1 627 254,34

185 449,33

177 662,61
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51 – Služby

144 955,69

95 113,31

52 – Osobné náklady

422 568,97

540 160,09

53 – Dane a poplatky

31 562,69

33 549,86

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

36 208,41

35 462,28

395 328,48

387 639,18

22 173,95

22 135,91

0,00

0,00

324 451,65

334 210,49

1 666,07

1 320,61

1 911 016,83

2 049 031,03

52 801,20

51 641,13

0,00

0,00

16 503,60

52 560,80

1 335 414,66

1 405 956,62

102 043,11

80 813,68

14 261,64

23 004,69

8 843,86

6 892,08

0,00

0,00

381 148,76

428 162,03

346 651,59

421 776,69

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 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 /

Hospodársky výsledok v sume 421 776,69 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.
Celkové náklady obce vzrástli v roku 2014 o 4,02 % oproti roku 2013. Tento nárast bol
spôsobený najmä rastom nákladov v účtovej skupine 52 Osobné náklady, ktoré vzrástli o 27,83 %
oproti roku 2013 a nárastom nákladov na transfery a náklady z odvodov z príjmov, ktoré vzrástli
o 3,01 %.
Najväčšou výnosovou položkou boli v roku 2014 daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov,
ktoré tvorili 68,62 % celkových výnosov. Významný nárast oproti roku 2013 bol zaznamenaný
v účtovej skupine 62 Aktivácia, ktorá vzrástla o 218,48% z dôvodu obstarania investícii vo vlastnej
réžii. V roku 2014 došlo k nárastu výnosov z transferov a z rozpočtových príjmov o 12,33 %
oproti roku 2013. Výnosy v ostatných účtovných triedach boli takmer na rovnakej úrovni ako
v roku 2013.
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b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

2 771 225,00

2 858 566,51

50 – Spotrebované nákupy

417 680,77

386 728,83

51 – Služby

236 741,90

176 868,15

1 576 722,77

1 784708,91

53 – Dane a poplatky

31 872,19

33 850,86

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

36 208,41

35 462,28

416 056,84

389 425,18

24 050,96

25 725,87

0,00

0,00

30 225,09

24 475,82

1 666,07

1 320,61

3119 169,57

3279 138,23

148 884,10

145 533,11

0,00

0,00

16 503,60

52 560,80

1 334 923,89

1 405 485,63

108 485,46

80 142,19

31 486,55

23 004,69

8 851,60

6 957,77

0,00

0,00

1 470 034,37

1 565 454,04

347 944,57

420 571,72

Názov
Náklady

52 – Osobné náklady

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 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 /

Vo výkaze ziskov a strát boli za rok 2014 skonsolidované údaje za hlavnú a podnikateľskú činnosť
za bežné účtovné obdobie. Výsledkom hospodárenia obce za rok 2014 bol zisk vo výške 421 776,69
€. Konsolidovaný celok po všetkých úpravách a vylúčeniach dosiahol hospodársky výsledok po
zdanení - zisk vo výške 420 571,72 €, čo predstavuje oproti roku 2013 nárast o 20,87 %.
Náklady v jednotlivých účtovných skupinách konsolidovaného celku boli takmer na rovnakej
úrovni ako v roku 2013 okrem skupiny 52 Osobné náklady, ktoré vzrástli o 13,19 %.
Najvýznamnejšou výnosovou položkou boli v roku 2014 daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov, ktoré vzrástli o 5,29 % oproti roku 2013. Významný nárast bol zaznamenaný tiež
v účtovej skupine 62 Aktivácia a v účtovej skupine 69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov.
Výnosy v ostatných účtovných skupinách boli takmer na rovnakej úrovni ako v roku 2013.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2014 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Suma prijatých
finančných
prostriedkov v €

Účelové určenie grantu, transferu

Ministerstvo vnútra SR

Matrika – bežné výdavky

5 977,75

Ministerstvo vnútra SR

Evidencia obyvateľstva-bežné výdavky

1 744,38

Ministerstvo životného prostredia
Životné prostredie- bežné výdavky
SR
Ministerstvo dopravy, výstavby Cestné hospodárstvo- bežné výdavky
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR
Základné školstvo- bežné výdavky
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

495,40
228,36
1 152 462,49

Stravovanie HN- bežné výdavky

8 941,34

Ministerstvo dopravy, výstavby Stavebné konanie- bežné výdavky
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR
Školský úrad- bežné výdavky

39 593,00

Ministerstvo vnútra SR

Voľby do VÚC- bežné výdavky

10 934,58

Ministerstvo kultúry SR

Nákup kníh - bežné výdavky

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Aktivačná činnosť § 50j- bežné výdavky

29 601,24

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Aktivačná činnosť § 52j- bežné výdavky

446,23

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Aktivačná činnosť § 54- bežné výdavky

5 823,54

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

RP – osobitný príjemca

Vyšší územný celok Žilina

Mikroprojekt PL-SK - bežné výdavky

Vyšší územný celok Žilina

Mikroprojekt
výdavky

PL-SK

40 500,57

500,00

485,04

-

kapitálové

9 891,42
15 748,19

Medzi najvýznamnejšie prijaté granty a transfery v roku 2014 patria transfery na prenesené
kompetencie na úseku školstva, stavebného konania a podporu zamestnanosti.
10.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2006 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel v celkovej výške 17 341,66 €.
Prijímateľ dotácie

Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Ľudová hudba Kamenčan – bežné výdavky

Účelové určenie
dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v
EUR

15 741,66
1 000,00
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Občianske združenie Kapce – bežné výdavky

600,00

10.3 Významné investičné akcie v roku 2014
V roku 2014 boli realizovaná v časti obce Poriečie výstavba novej miestnej komunikácie Hlboká
cesta v hodnote 46 872,05 €, cez rieku pri Zberných surovinách bola vybudovaná lávka pre peších
v hodnote 23 268,54 €. Pri ihrisku na Vyšnom konci sme pokračovali vo výstavbe altánku vo
vlastnej réžii, kde boli vynaložené finančné prostriedky v hodnote 7 628,20 €.
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Obec Zákamenné sa bude snažiť aj v budúcnosti o ďalší rozvoj obce s prihliadnutím na potreby
svojich občanov. Podrobnosti obsahuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorého
staršie vydanie nahradila obnova v roku 2008.
Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2015 plánuje kapitálové výdavky na
vybudovanie – rozšírenie obecného vodovodu v časti obce Špitál a Poriečie, na vyvolané investície
spojené s výstavbou kanalizácie, na dobudovanie parkoviska pri kultúrnom dome, na miestnu
komunikáciu v Špitáli, na rozšírenie detských ihrísk a na výkup pozemkov.
Uvedené investičné akcie by mali byť financované v prevažnej miere z vlastných prostriedkov.
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 neeviduje žiadne významné rizikové záväzky alebo pohľadávky, ktoré by mali podstatný
vplyv na budúce hospodárenie obce.

Vypracoval: Ing. Marta Florková

Schválil: Ing. Milan Vrábeľ

V Zákamennom, dňa 29. 6. 2015

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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