Individuálna výročná správa
Obce Medzibrodie nad Oravou
za rok 2020

Mgr.Michal Janota
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce Medzibrodie nad Oravou poskytuje ucelený pohľad na život v
obci. Prináša prehľad histórie a pamiatok obce. Zaujímavé sú symboly obce. Ako starosta obce
si vážim prácu občanov obce. Pre občanov aj návštevníkov obce predkladáme pohľad na
možnosti kultúry, hospodárstva, sociálneho zabezpečenia, výchovy a vzdelávania v obci. Vo
výročnej správe si môžete pozrieť hospodárenie obce z hľadiska účtovníctva, prehľad
pohľadávok a záväzkov obce, informácie o výnosoch a nákladoch obce, prehľad prijatých
grantov a transferov. Dúfam, že v priebehu roka 2020 sme pracovali predovšetkým k
spokojnosti všetkých obyvateľov našej obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Medzibrodie nad Oravou
Adresa: Medzibrodie nad Oravou 122 , 026 01 Medzibrodie nad Oravou
IČO: 00314650
DIČ: 2020561741
Právna forma: právnická osoba
SK NACE: 84 110 – všeobecná verejná správa
Okres: Dolný Kubín
Kraj: Žilinsky
Telefóne spojenie: 043/589 33 09
Mail: medzibrodie@gmail.com, janota.medzibrodie@gmail.com,
Stránka obce: www.medzibrodienadoravou.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Mgr. Michal Janota
Zástupca starostu obce: Mgr. Ľubomíra Bernoláková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Beata Janotíková
V komunálnych voľbách v roku 2018 bol znovuzvolený za starostu obce Mgr. Michal Janota
na volebné obdobie štyri roky. Je opätovne voleným starostom obce už od roku 1990.
Vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, rozhoduje vo
všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému
zastupiteľstvu a je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch obce
a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce na 4 roky.
Zastupiteľský zbor v je zložený z 5 poslancov: Ing. Martin Janota, Jozef Dančo, Ján Čižmárik,
Miroslava Punová , Mgr. Ľubomíra Bernoláková.
Kompetencie obecného zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
nakladanie s majetkom, určovať zásady hospodárenia, schvaľovať najdôležitejšie úkony
týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho
zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, rozhodovať o prijatí úveru
alebo pôžičky, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
a určovať ich náležitosti, uznášať sa na nariadeniach, vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce
o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného
predpisu, ako aj ďalšie predpisy. Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace,
jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce, rokovanie zastupiteľstva je verejné.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
Lenka Čižmáriková – účtovníčka, referentka na úseku evidencie obyvateľstva a miestnych daní
Rozpočtové organizácie obec nemá
Príspevkové organizácie obec nemá
Neziskové organizácie obec nemá
Obchodné spoločnosti založené obcou obec nemá

4. Poslanie, vízie, ciele
Obec Medzibrodie nad Oravou sa bude formovať ako súčasť regiónu Dolnej Oravy, a bude
využívať svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života
svojich občanov. Je to bezpečná a rozvíjajúca sa obec poskytujúca svojim občanom dobrú
kvalitu života.
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5 . Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

5.1.

Geografické údaje

Geografická poloha obce : Medzibrodie nad Oravou sa nachádza na Slovensku v Žilinskom
samosprávnom kraji v okrese Dolný Kubín. Nachádza sa v mieste sútoku rieky Orava
a Pucovského potoka. Je obklopená masívom Oravskej Magury s predhorím zo severozápadnej
časti a členitými kopcami Oravskej vrchoviny z ostatných strán.
Susedné mestá a obce : Obcou vedie vedľajšia autobusová a železničná trasa, vďaka čomu
máme spojenie s okolitými obcami: Oravský Podzámok, Pucov, Bziny a Dolný Kubín.
Celková rozloha obce : 438 ha, 4 380 km2
Nadmorská výška : 500 m

5.2.

Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov k 31.12.2020: 573
Z hľadiska národnostnej štruktúry sa prevažná časť obyvateľov hlási k slovenskej národnosti .
Obec je podľa kritéria vierovyznania značne homogénna. Dominantná časť obyvateľov sa hlási
k rímskokatolíckemu vierovyznaniu.
Vývoj počtu obyvateľov :
Rok

Počet obyvateľov

Narodení

Zomretí

Prisťahovaní na TP

Vysťahovaní z TP

2016

522

6

3

12

1

2017

524

7

4

2

3

2018

527

3

2

10

8

2019

556

12

2

22

3

2020

573

9

4

14

2

5.3. Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : 4 %
Nezamestnanosť v okrese : 8 %
Vývoj nezamestnanosti :

Obyvatelia sú zamestnaní hlavne v hutníckom, strojárskom

a stavebnom priemysle. Inak sú obyvatelia zamestnaní v malých rodinných prevádzkach a v
službách. Nezamestnanosť v obci má klesajúcu tendenciu, nakoľko je v blízkosti obce
fungujúci priemysel.
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5.4. Symboly obce

Erb obce :

Vlajka obce :

Pečať obce :

Erb obce : v modrom poli človek prechádzajúci riekou s volom
Vlajka obce :farby bielej, modrej, žltej
Pečať je datovaná rokom 1772. V pečatnom poli sa nachádza človek s býčkom pri brodení rieky.

5.5.

Logo obce

Obec Medzibrodie nad Oravou nevlastní Logo.
5.6. História obce

Obec Medzibrodie nad Oravou patrí medzi najstaršie Oravské Obce s bohatou históriou.
Bola osídlená už v praveku, nachádzalo sa tu halštacké opevnené sídlo – Hrádok. Prvá
písomná zmienka o našej obci sa nachádza v listine z roku 1357. Jej vznik ale
predpokladáme už pred týmto dátumom. Odvtedy prešla obec zložitým vývojom, keď sa
je nevyhli vojny a živelné pohromy. Počas bojov 17 storočí obec spustla no v prvých
desaťročiach 18 storočia sa opäť vzmohla. V roku 1813 ju postihla ničivá povodeň. Po
ktorej sa jej obyvatelia presídlili na druhý breh rieky, kde leží aj v súčasnosti. V roku 1827
obec celá vyhorela. No ani počas týchto ťažkých skúšok naši obydlia a dedinu a tým
zabezpečiť svoj a jej ďalší rozvoj a napredovanie. Hlavným zamestnaním obyvateľstva
v minulosti bolo roľníctvo spojené s chovom dobytka. Časť obyvateľov spracovávala aj
kameň na výrobu osiel, brúsnych kotúčov a bahričiek na výstavbu malých peci
v rodinných domoch. Dôležitú úlohu v živote našich obyvateľov zohrávala aj rieka Orava,
ktorá im poskytovala obživu a prácu, kde sa zaoberali stavbou pltí a splavovaní dreva.
5.7. Pamiatky
-Rímskokatolícky kostol Panny Márie pomocnice kresťanov–postavený a vysvätený v roku 1993
-Budova starej školy
-Historická zvonica na cintoríne –Ľudové staviteľstvo –drevená drobná architektúra- vyhlásená za
národnú kultúrnu pamiatku 29.09.1966
-Kaplnky: Sv. Filipa a Jakuba na Lažteku, Sedembolestnej Panny Márie v dedine, Sv. Jána
Nepomuckého nad brodom,
-Kríže: na starom cintoríne, v strede poľa za vodou, nad dedinou smerom do Pucova,
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5.8. Významné osobnosti obce
-Profesor ThDr. Jozef Janota – katolícky kňaz a náboženský publicista
-Jozef Vrbovský a Jozef Sárený – katolícki kňazi

6. Plnenie úloh obce
6.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Materská škola Zvedavá Lienka
Riaditeľka: Mgr. Katarína Kapráliková
Učiteľka: Mária Meľová
Vedúca stravovania: Eva Hrubjaková
Kuchárka a upratovačka: Zdenka Števeková
Prevádzka: 7:00 – 15:30 hod. Tel.: +421 43 589 33 09

Materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu a upevňovanie vzťahov ku ľudovej
kultúre, čo rozvíjajú na edukačných aktivitách a aj na vystúpeniach ako sú: karneval, Deň
matiek, Dni obce, vystúpenie pre dôchodcov, Mikuláš a Jasličková pobožnosť. V období
16.03.2020 do 31.05.2020 bola činnosť materskej školy utlmená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID - 19.
6.2. Zdravotníctvo

V obci nie je zriadené zdravotné stredisko. Primárnu a odbornú zdravotnícku starostlivosť
pre občanov zabezpečujú lekárske ambulancie v Dolnom Kubíne a Oravskom Podzámku.
6.3. Sociálne zabezpečenie

Zariadenie sociálnej starostlivosti sa v obci nenachádza.
6.4. Kultúra, šport a záujmová činnosť

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obec v spolupráci s Folklórnou skupinou
Rovienca, ako je príprava spoločenských akcií : Fašiangy, Deň matiek, stretnutie so seniormi
nad 70 rokov života , privítanie detí, Dni obce, oslava Silvestra. Rovienca v lete ukončila
prístavbu na gaga-parku, ktorá bude slúžiť pre účinkujúcich ako šatňa. Následne v mesiaci
september, pri oslave 10. výročia založenia Folklórnej skupiny Rovienca jej členovia vydali
a pokrstili CD nosič s názvom Od jari do zimy v našom Medzibrodí. Slávnostný
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galaprogram prebiehal v podvečerných hodinách a hosťom programu bol Folklórny súbor
Likava.
Starosta obce Mgr. Michal Janota a Mgr. Angelika Fogášová, autorka knihy Spomienky na
Medzibrodie nad Oravou sa dňa 28. mája 2020 zúčastnili v Oravskej kinižnici Antona
Habovštiaka na slávnostnom vyhodnotení čitateľskej súťaže KNIHA ORAVY 2019. Z rúk
riaditeľa Oravskej knižnice, promovaného historika Petra Hubu prevzali diplom za 1. miesto v
regionálnej súťaži v kategórii odborná literatúra. Za knihu hlasovali hlavne naši občania.
Z Fondu na podporu umenia sme v roku 2020 získali finančné prostriedky na obnovu
knižného fondu Obecnej knižnice. Zakúpili sme 244 kusov nových kníh pre deti, mládež aj
dospelých.
Športovo aktívni mladí ale aj starší občania sa v januári zúčastnili prechodu Medzibrodzkým
chotárom V. ročník. Pre mládež je k dispozícii v telocvični na Obecnom úrade zriadená
posilňovňa. Vynovená

telocvičňa je vybavená posilňovacím zariadením, bežeckým

trenažérom, a pingpongovými stolmi. Pre mladých športovcov Obec v tomto roku upevnila
stĺpy na volejbalovú a bedmintonovú sieť. Pre futbalových športovcov sa vymenili a opravili
siete a mantinely na umelom futbalovom ihrisku. Na detskom ihrisku boli osadené nové prvky
ako hojdačky a kombinovaná vežová zostava.
V obci je aktívny spolok Slovenského červeného kríža , ktorý organizuje školenia a besedy na
tému zdravia a prvej pomoci. V roku 2020 sa členky SČK aktívne podieľali ako
administrátorky pri testovaní osôb na ochorenie Covid-19.
Pri testovaní pomáhal tiež spolok Dobrovoľného Hasičského Zboru, ktorý sa aktívne zapája do
všetkých akcií organizovaných obcou. Organizuje brigády na úprave futbalového ihriska
a oprave sociálnych zariadení na ihrisku. Dôvodom bola dňa 30.08.2020 Hasičská súťaž
o Pohár starostu obce I. ročník, kde sa naše dievčatá PLAMEŇ zúčastnili a získali 1. miesto
s časom 22:43. Naši dobrovoľní hasiči Muži nad 35 rokov získali 3 miesto s časom 34:44 a
Muži 6. miesto s časom 41:82. Súťaže sa zúčastnili aj družstvá z Pucova, Bzín, Záskalia
a Kňažej. Tiež je tu aktívny spolok rybárov, poľovníkov a včelárov. Súčasťou kultúrneho
života v obci je Spevácky zbor v našom kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorý
sprevádza spevom slávnostné sväté omše.
Kultúrna, športová a záujmová činnosť však v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.
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6.5. Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci v roku 2020 :
-

Coop Jednota Trstená –predaj potravín a spotrebného tovaru

-

Pohostinstvo: Erika Vlčáková

-

Autoservis : Emil Koleštík

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

drevospracujúci : Wooder Slovakia s.r.o.

-

chemický : Aqua –Metal s.r.o.

-

umelecký: Viera Šinalová – ARTSINAL – ručná výroba keramických umeleckých
a darčekových predmetov

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Hospodársky dvor Benkovo s.r.o.

-

Súkromne hospodáriaci roľníci

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový .
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č.17/2019
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 31.03.2020 rozpočtovým opatrením

-

druhá zmena schválená dňa 25.06.2020 uznesením č. 7/2020

-

tretia zmena schválená dňa 01.10.2020 uznesením č. 9/2020

-

štvrtá zmena schválená dňa 10.12.2020 uznesením č. 12/2020
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Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočnosť k
31.12.2020

% plnenia
príjmov/
%
čerpania
výdavkov

246 912,53

1 043 505,88

1 041 373,80

99,79%

238 912,53
0
8 000,00
246 912,53

267 965,20
720 140,00
55 400,68
1 043 505,88

265 833,12
720 140,00
55 400,68
290 873,99

99,20%
100%
100%
27,88%

215 620,85
18 000,00
13 291,68
0

240 650,73
790 092,09
12 763,06
0

207 993,84
70 117,09
12 763,06
750 499,81

86,43%
8,87%
100%

Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19.
V roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy :
-

v bežnom rozpočte príjmy:
- podielové dane, ktoré predstavovali zníženie oproti roku 2019 o 2,77 % vo
výške 5 370,03 €
- z poplatkov, ktorý predstavoval zníženie oproti roku 2019 o 32,23 %
- zo školného v MŠ, ktorý predstavoval zníženie oproti roku 2019 o 28,47 %

-

v kapitálovom rozpočte príjmy:
- z Environmentálneho fondu 720 000,00 EUR na Kanalizáciu Roveň.

-

vo finančných operáciách príjmy z návratných zdrojov financovania:
- prijatý dodávateľský úver vo výške 36 000,00 EUR
- prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 10 424,00 EUR

V roku 2020 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky :
-

v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na obstaranie :
- rúšok,

oblekov,

ochranných

štítov,

okuliarov,

respirátorov,

rukavíc,

dezinfekčných prostriedkov, teplomer, čistiacich prostriedkov vo výške
1 161,65 EUR a ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov vo výške
247,97 EUR.
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7.2. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Kapitálový rozpočet

265 833,12
207 993,84
+57 839,28
720 140,00
70 117,09
+650 022,91

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

+707 862,19

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu

Vylúčenie z prebytku /Environmentálny fond 720 000,Dotácia strava 518,40 a ŠJ 408,19/
Upravený +prebytok/-schodok bežného a kapitálového
rozpočtu

-720 926,59
-13 064,40

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

55 400,68

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

12 763,06

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku /Environmentálny fond 720 000,Dotácia strava 518,40 a ŠJ 408,19/
Upravené hospodárenie obce

+ 42 637,62
1 041 373,80
290 873,99
+750 499,81
-720 926,59
+ 29 573,22

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.
Prebytok rozpočtu v sume 707 862,19 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 sa upravuje o nevyčerpané
účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho
rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách vo výške 720 926,59 EUR a takto zistený schodok v sume
13 064,40 EUR bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný
- z finančných operácií v sume 13 064,40 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 42 637,62, bol použitý na:
- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového
13 064,40EUR

rozpočtu

v sume
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V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 518,40 EUR, a to na :
- Dotácia: stravné pre predškolákov v sume 518,40 EUR
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 408,19 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z Environmentálneho fondu účelovo určené na kapitálové
výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 720 000,- EUR,
a to na :
- Rozšírenie kanalizácie Roveň v sume 720 000,- EUR z Environmentálneho fondu
7.1. Rozpočet na roky 2021 - 2023
Skutočnosť
k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

1 042 373,80

263 144,44

238 865,14

238 865,14

265 833,12
20 140,00
55 400,68

246 144,44
0,00
17 000,00

238 865,14
0,00
0,00

238 865,14
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

290 873,99

263 144,44

238 865,14

238 865,14

207 993,84
70 117,09
12 763,06

230 076,44
26 000,00
7 068,00

222 797,14
9 000,00
7 068,00

222 797,14
9 000,00
7 068,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

1 729 927,89
1 716 679,95

2 811 580,66
2 056 283,12

4 900,00
1 652 359,52
59 420,43
12 191,03

4 491,60
1 992 371,09
59 420,03
754 077,12

321,85
0

422,12
0
12

0
0,83
11 868,35
0
0
1 056,91

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0
369,39
753 285,61
0
0
1 220,42

8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia účt. obdobia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2020

1 729 927,89
159 121,29

2 811 580,66
220 346,80

0
0
20 511,06
38 962,12

0
0
61 225,51
1 125 054,39

1 188,00
8 440,78
236,26
11 184,02
17 913,06
1 531 844,48

1 188,00
720 403,32
35 829,05
351 760,02
15 874,00
1 466 179,47

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Prírastkov majetku :
Pozemky : prevod pozemkov od Slovenského Pozemkového Fondu v sume 7 617,05eur
Nákup pozemkov : Chodník u železničnej stanici v sume 1260,- eur
Územný plán obce, doplnky č.2 v sume 4 900,- eur
Výstavba : Detské ihrisko v sume 9 964,92 eur
Vodovod Roveň II v sume 189 803,18 eur
Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia v sume 38 034,68 eur
Dar :Hasičská striekačka v hodnote 1 000,- eur
Dar :osobný automobil W. Pasat v hodnote 1 700,- eur
Radlica na sneh 1 210,80eur
Rozšírenie kanalizácie Roveň 359 433,74 eur
Projektová dokumentácie kanalizácie Klin 1 675,- eur
Úbytkov majetku :
Predaj Pozemku -36,96eur
Dopravné prostriedky vyradenie Avie DK578AJ v hodnote -1 857,76eur
Obec v roku 2020 splatila úvery na Rozšírenie vodovodu Roveň II a na Vykurovací kotol-pec
v Materskej škole.
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Zostatok úverov istiny k 31.12.2020 je celkom: 5 450,00 €. Úvery sú krátkodobé s dobou
splatnosti do r. 2022, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
-V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných
aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 10 424,- €. Návratná
finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Schválená obecným zastupiteľstva dňa
01.10.2020 uznesením č.8/2020.
-V roku 2020 bol prijatý dodávateľský úver v sume 36 000,00 € od spoločnosti
Stredoslovenská energetika a. s. na Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia v časti Klin
a Roveň schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.06.2020 uznesením č. 6/2020.

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok k 31.12 2019

Zostatok k 31.12.2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

0,83

369,39

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok k 31.12 2019

Zostatok k 31.12.2020

Záväzky do lehoty splatnosti

30 521,34

1 125 054,39

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast pohľadávok: pohľadávka za nájom pozemku OVS za rok 2020 -0,83eur
a preplatok na elektrickej energii 368,56 eur.

-

nárast záväzkov: voči dodávateľom faktúra za Rozšírenie kanalizácie Roveň 342 370,55
eur , zostatok dodávateľský úver 35 700,- eur Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia
v časti Klin a Roveň, prijatie Návratnej finančnej výpomoci 10 424,-eur a prijatie
transferu z Environmentálneho fondu vo výške 720 000,- eur.
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9. Hospodársky výsledok za 2020 – vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

235 854,81

391 557,51

289 457,28

50 – Spotrebované nákupy

38 313,11

47 904,05

36 451,22

51 – Služby

51 442,90

35 913,39

32 190,33

52 – Osobné náklady

94 860,38

120 012,68

123 979,06

53 – Dane a poplatky

590,70

848,41

1 072,75

2 412,33

3 664,67

4 309,77

37 355,79

172 724,48

83 444,06

6 581,48

4 419,01

4 270,83

0

0

0

4 297,63

6 070,52

3 739,26

0,49

0,21

0

261 933,40

412 068,48

350 682,79

9 399,81

7 687,88

5 524,89

0

0

0

0

0

0

196 412,45

220 191,40

215 846,34

2 568,49

6 437,70

30 111,88

990,00

990,00

1 188,00

14,41

12,91

72,90

0

0

0

52 548,24

176 748,59

97 938,78

+25 980,92

+20 511,06

+61 225,51

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
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/
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Hospodársky výsledok za rok 2020 kladný v sume 61 225,51 bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov najmä v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19:
Významným podielom na nákladoch: Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná
vo výške 289 457,28 €, čo predstavuje pokles nákladov oproti roku 2019, keď bola celková
výška nákladov vykázaná vo výške 391 557,21 €. Pokles nákladov bol spôsobený prevažne
v spotrebe materiálu (potraviny, pelety) a to znížením činnosti Školskej jedálne a Materskej
školy v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
mzdové náklady vo výške 92 038,52€
sociálne náklady vo výške 28 706,38 €
- služby: vývoz odpadov Technické služby vo výške 11 011,54 €
- odpisy vo výške 82 256,06 €
- Ostatné náklady v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19: cestovné náhradytestovanie, spotreba ochranných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov vo výške
1161,65 € a ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov vo výške 247,97 eur.
Významným podielom na výnosoch: je príjem z podielových daní, z prijatých bežných
a kapitálových transferov. Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške
350 682,79 €, čo predstavuje pokles výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška
výnosov vykázaná vo výške 412 068,48 €.
Pokles výnosov bol spôsobený znížením podielových daní v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19) a tiež znížením kapitálových výnosov.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- podielové dane vo výške 188 939,24 € - ich výška bola ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID - 19, čo predstavuje pokles o 2,77 % vo výške 5 370,03 €
- daň z nehnuteľnosti vo výške 14 778,58 €
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 8 524,31 €
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 21 107,90 €
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 76 365,01 €
- ostatné výnosy (prenájom pozemkov 21 814,83eur a pozemky prevzaté od SPF
7 617,05eur ) spolu o výške 29 471,88 € .
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10.

Ostatné dôležité informácie

10.1. Prijaté granty a transfery –V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu,
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Úrad práce soc. vecí a rodiny
Úrad práce soc. vecí a rodiny
MV SR, sekcia verejnej
správy BA
MV SR, sekcia verejnej
správy BA
OÚ Žilina odbor školstva

Podpora zamestnávania – bežné výdavky
Pomôž svojej obci – bežné výdavky
Dotácia na evidenciu obyvateľstva – bežné
výdavky
Dotácia na úsek registra adries – bežné výdavky

212,84
345,24
174,90

Príspevok pre 5-ročné deti v Materskej Škole –
bežné výdavky
OÚ Žilina odbor starostlivosti Dotácia na Životné Prostredie – bežné výdavky
o ŽP
Ministerstvo dopravy
Dotácia na úsek dopravy -bežné výdavky
a výstavby SR
OÚ Dolný Kubín
Skladník Civilná Ochrana –bežné výdavky
Dobrovoľná požiarna ochrana Materiálno-technické vybavenie pre DHZ –
SR
bežné výdavky /hasiči/
Ministerstvo vnútra SR
Voľby do NR SR– bežné výdavky
Úrad práce soc. vecí
Dotácia na stravu predškoláci – bežné
a rodiny
výdavky
Pôdohospodárska platobná
Finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA –
agentúra
Školské ovocie MŠ
Štatistický úrad SR
SODB 2021 Sčítanie – bežné výdavky
Úrad práce soc. vecí a rodiny Mzdy Materská Škola počas Mimoriadnej
situácie – bežné výdavky
Ministerstvo vnútra SR
Testovanie Covid -19 – bežné výdavky
Environmentálny fond
Rozšírenie kanalizácie Roveň –kapitálové
výdavky
Environmentálny fond
Príspevok za uloženie odpadov – bežné výdavky
Fond na podporu umenia
Obnova knižného fondu /knihy/ -bežné výdavky

929,00

10.2.

Suma
prijatých
finančných
prostriedkov

37,20

50,35
22,90
40,00
3 000,00
1 037,80
576,00
128,38
1 736,00
8 356,19
1 161,65
720 000,00
1 330,79
2 000,00

Poskytnuté dotácie

Obec v roku 2020 neposkytla dotácie v súlade so VZN č.5/2015 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel
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Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
JAS-Media Plus, s.r.o. Súkromné centrum voľné
času, Dolný Kubín –bežné výdavky CVČ
Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne – bežné
výdavky– CVČ
Mesto Dolný Kubín – bežné výdavky - CVČ

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
0

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
0

Rozdiel

0

0

0

0

0

0

0

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou
ochorenia COVID - 19. Dotácie

neboli poskytnuté, pretože Centrá voľného času boli

nariadením zatvorené.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2020

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
-

Rozšírenie kanalizácie Roveň II. etapa : 17 971,69 eur.

-

Výstavba Detského ihriska –9 964,92,- eur z dotácie z roku 2019

-

Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia v časti Klin a Roveň 38 064,68 eur

-

Obstaranie projektovej dokumentácie Kanalizácia Klin 1 650,00 eur

-

Nákup pozemku pod chodníkom ku železničnej stanici a kostolu 1 260,00 eur

-

Nákup radlice na sneh za traktor 1 210,00 eur

-

Nákup 244ks kníh do Miestnej knižnice z Fondu na podporu umenia 2 000,-

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Projekt Wifi pre teba

-

Úprava povrchu volejbalového ihriska

-

Výstavba workaut ihriska

-

Výstavba kamerového systému v obci

-

Výstavba Domu smútku na cintoríne

-

Oprava miestnych komunikácií v obci

-

Spílenie stromov na cintoríne

-

Výstavba cesty pri kríži

-

Výstavba chodníka okolo cesty III. triedy v hornej časti obce

-

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre splaškovú kanalizáciu lokalita Klin

-

Ukončenie výstavby splaškovej kanalizácie – lokalita Roveň.
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa obec očakáva výrazný
pokles podielových daní, čo bude mať vplyv na rok 2021 a to z hľadiska hospodárenia a vplyv
na uskutočnenie naplánovaných a rozpočtovaných akcií.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
-Obec nevedie súdny spor.

-Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia obce:
Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus).
V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho
krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na
jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú
v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe
ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným
obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie ukazovateľov
zadĺženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné
poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.

V Medzibrodí nad Oravou dňa 20.03.2021
Vypracovala: Lenka Čižmáriková

Schválil: Mgr.Michal Janota, starosta obce

Prílohy:

•

Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
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