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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení občania!
Výročná správa za rok 2018 predstavuje súhrn činností obce v hodnotovom vyjadrení a je
vlastnou vizitkou daného obdobia.
Mojou snahou bolo zabezpečiť potreby v prospech občanov obce, a to pri dodržiavaní
rozpočtových pravidiel. Zároveň sme sa snažili, aby sa správne nakladalo s finančnými
prostriedkami aj pred nástupom do výkonnej funkcie.
Budem rád, keď spolu budeme viesť obec tým najlepším možným spôsobom a pokúsime sa
všetkými silami ísť za hranicu doterajších možností. Naša obec toho potrebuje veľa, ale verím,
že spolu to zvládneme a urobíme našu obec lepšou a krajšou hlavne pre naše deti.
Verím, že sa zase všetci budeme stretávať na kultúrnych podujatiach a vrátime znovu život
všetkému dobrému, čo v našej obci bolo!

Ervín Schmieger
starosta obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Ovčiarsko
Sídlo: Ovčiarsko č. 16
IČO: 00648965
Štatutárny orgán obce: Ervín Schmieger, starosta obce
Telefón: 041/5662513
E-mail: obecovciarsko@gmail.com
Webová stránka: www.obecovciarsko.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Darina Ninisová do 10.12.2018
Ervín Schmieger od 10.12.2018

Zástupca starostu obce:

Mgr. Adriana Hirjaková do 10.12.2018
Ing. Ľuboš Tóth od 10.12.2018

Hlavný kontrolór obce:

Rastislav Lamoš od 06.02.2018
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Obecné zastupiteľstvo do 10.12.2018:

Juraj Čillík
Monika Habáňová
Bc. Jozef Hasko
Mgr. Adriana Hirjaková
Ľuboš Hoferica do 08.06.2018
Milan Chalupka od 27.06.2018
Ervín Schmieger
Ing. Ľuboš Tóth

Obecné zastupiteľstvo od 10.12.2018:

Ľuboš Ballay
Juraj Čillík
Monika Habáňová
Bc. Jozef Hasko
Ing. Peter Palko, PhD.
Ing. Ľuboš Tóth
Rastislav Vršanský

Komisie pri OZ Obce Ovčiarsko do 10.12.2018:
Finančná komisia:
predseda finančnej komisie:
členovia finančnej komisie:
Kultúrno–školská komisia:
predseda kultúrno-školskej komisie:
členovia kultúrno-školskej komisie:
Športová komisia:
predseda športovej komisie:
členovia športove komisie:

Ing. Ľuboš Tóth
Ing. Daniela Hofericová
Ing. Eva Puchalová
Monika Habáňová
Bc. Zuzana Adamčíková
Ľuboš Hoferica
Juraj Čillík
Ľuboš Ballay
Adrián Sládek
Rastislav Vršanský

Komisia životného prostredia a výstavby:
predseda komisie životného prostredia a výstavby:
členovia komisie životného prostredia a výstavby:

Ervín Schmieger
Ľuboš Ballay
Juraj Čillík
Bc. Jozef Hasko
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Komisia na prešetrenie sťažností:
predseda komisie na prešetrenie sťažností:
členovia komisie na prešetrenie sťažností:
náhradníčka:

Mgr. Adriana Hirjaková
Bc. Jozef Hasko
Ervín Schmieger
Monika Habáňová

Komisie pri OZ Obce Ovčiarsko od 10.12.2018 – bez určenia predsedov a členov:
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Finančná komisia
Kultúrno–školská komisia
Športová komisia
Komisia životného prostredia a výstavby
Komisia na prešetrenie sťažností
Obecný úrad:
Registre, stavebný úrad, podateľňa, overovanie listín a podpisov, evidencia daní a poplatkov:
Mária Isteníková
Účtovníctvo, mzdy, personalistika, evidencia majetku, rozpočet: Ing. Ivana Knappová
Rozpočtové organizácie obce: Materská škola bez právnej subjektivity

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec je samostatný územný celok SR, združuje osoby, ktoré majú na území SR trvalý pobyt.
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Prvoradou úlohou obce je riadne hospodáriť
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce na základe rozpočtu obce, usmerňovať
ekonomickú činnosť v obci, zabezpečovať výstavbu a rozvoj obce, vytvárať a chrániť
podmienky pre zdravý spôsob života v obci a verejnoprospešné služby.
Vízie obce:
Obec Ovčiarsko bude príjemným a pokojným miestom pre bývanie s vidieckym rázom,
kvalitnou infraštruktúrou, základnou občianskou vybavenosťou a spoločenským životom.
Rozvoj obce sa sústredí na zlepšovanie podmienok pre bývanie a podporu aktivít v oblasti
cestovného ruchu.
Ciele obce:
a) Zvýšenie schopnosti obce rozvíjať sa komplexne, so zámerom zabezpečovania trvalo
udržateľného rozvoja obce so zreteľom na svoj charakter.
b) Zvýšenie kvality života občanov obce.
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c) Podpora podnikateľského prostredia a vytváranie nových pracovných príležitostí.
d) Skvalitňovanie životného prostredia v obci a efektívne využívanie prírodných zdrojov.
e) Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu, resp. mikroregiónu.

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:
Obec leží v úvaline na západnom okraji Žilinskej kotliny v plochej úvaline na území
katastrálneho územia obce. Zasahuje i do Manínskej vrchoviny.
Susedné mestá a obce:
Dolný Hričov, Žilinská Lehota, Strážov, Závodie, Hôrky, Bitarová, Paština Závada
Celková rozloha obce:
489 ha
Nadmorská výška:
Nadmorská výška územia je 429 m.n.m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov:
Počet obyvateľov k 31.12.2018 je 638 obyvateľov.
Hustota zaľudnenia k 31.12.2018 je 130,47 obyvateľov na km2.
Národnostná štruktúra:
Občania obce sú v prevažnej miere národnosti slovenskej.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
Prevažná časť obyvateľstva obce sú rímskokatolíckeho vierovyznania.
Vývoj počtu obyvateľov:
Počet obyvateľov sa mierne zvýšil oproti minulému roku.
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci:
Miera nezamestnanosti v obci dosiahla k 31.12.2018 hodnotu 2,19 %.
K 31.12.2018 bolo evidovaných 14 uchádzačov o zamestnanie, z toho 8 žien.
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Nezamestnanosť v okrese:
Miera nezamestnanosti v okrese Žilina dosiahla k 31.12.2018 hodnotu 3,40 %.
Vývoj nezamestnanosti:
Miera nezamestnanosti v okrese Žilina klesla oproti predchádzajúcemu roku o 0,55 %.
5.4. Symboly obce
Erb obce:
Modrý štít, v ktorom zo zelenej rozoranej pôdy vyrastá zelený krík. Na pôde stojí biely vták s
roztiahnutými krídlami, akoby práve vzlietal.

Vlajka obce:
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/7), bielej (2/7),
zelenej (1/7), bielej (2/7) a modrej (1/7). Vlajka je ukončená troma cípmi, t j. dvoma zástrihmi
siahajúcimi do tretín jej listu.

Pečať obce:
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC OVČIARSKO.
Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní
pečiatok s obecnými symbolmi.
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5.5. Logo obce
Predstavuje v podstate erb obce Ovčiarsko.
5.6. História obce
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1289.
5.7. Pamiatky
Budova, v ktorej dnes sídli materská škola.
Miestna kaplnka v strede dediny na ulici Mikuláša Dohnányho.
Miestna kaplnka pri vstupe do obce smerom od Bitarovej po ľavej strane.
Lipa na miestnom cintoríne.
5.8. Významné osobnosti obce
V obci sa narodil Mikuláš Dohnányi, významný národný buditeľ patriaci k štúrovcom. Na jeho
počesť je pomenovaná ulica v obci.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola v obci Hôrky, ktorú navštevujú aj deti z našej obce
- Materská škola v obci Ovčiarsko
Na mimoškolské aktivity je zriadené:
- Centrum voľného času v ZŠ s MŠ Hôrky
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Nemocnica s poliklinikou v Žiline
- MUDr. Milena Tunegová – všeobecná ambulancia pre dospelých
- MUDr. Michaela Dluzniewska – ambulancia praktického lekára pre deti a dorast
- MUDr. Iryna Kalynovska – ambulancia zubného lekárstva
V súčasnosti majú občania obce možnosť vybrať si lekára na základe slobodnej vôle.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci v roku 2018 neboli zabezpečované.
6.4. Kultúra
Kultúrno-spoločenský život v obci bol v roku 2018 zabezpečovaný prostredníctvom
samosprávy. Organizačne ho zabezpečovala starostka obce, po voľbách do orgánov
samosprávy obcí starosta obce v spolupráci so zamestnancami Obecného úradu a Materskej
školy Ovčiarsko. Na spolupráci sa podieľali aj poslanci obecného zastupiteľstva.
Obec pre svojich občanov v roku 2018 usporiadala viaceré kultúrno-spoločenské podujatia –
privítanie Nového roku, Úcta k starším s ocenením jubilujúcich občanov a na záver roka bolo
pre deti do 12 rokov posedenie s Mikulášom.
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Stolno-tenisový turnaj, Fašiangy a Jánsku vatru spojenú s Dňom detí zorganizovalo
a zrealizovalo Občianske združenie Ovčiarsko.
Pre spoločenské vyžitie obce je k dispozícii sála Viacúčelovej budovy kultúrneho domu, ktorú
využívajú ženy na cvičenie, muži na stolno-tenisové aktivity a deti pre účely nácviku tanečného
súboru Babenky.
6.5. Hospodárstvo
Obyvatelia obce majú k dispozícii služby v oblasti maloobchodu, pohostinskej činnosti
a záhradníctva. Maloobchod ponúka sortiment zameraný hlavne na potraviny a drogériový
tovar.
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- Obchod s potravinami – pán Vladimír Martoník
- Pohostinstvo - Martina Kršíková
- Záhradné centrum Lány
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
- Agrodružstvo Bánová

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
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 2018 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením
č. 108/2017.
Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 02.02.2018 uznesením č. 10/2018 – rozpočtové opatrenie
nepodpísané starostkou obce, pozastavený výkon uznesenia
- druhá zmena schválená dňa 15.03.2018 uznesením č. 23/2018
- tretia zmena schválená dňa 16.03.2018 starostkou obce Ovčiarsko
- štvrtá zmena schválená dňa 03.08.2018 starostkou obce Ovčiarsko
- piata zmena schválená dňa 15.08.2018 uznesením č. 57/2018
- šiesta zmena schválená dňa 27.09.2018 starostkou obce Ovčiarsko
- siedma zmena schválená dňa 10.10.2018 uznesením č. 65/2018
- ôsma zmena schválená dňa 10.10.2018 uznesením č. 67/2018
- deviata zmena schválená dňa 12.11.2018 starostkou obce Ovčiarsko
- desiata zmena schválená dňa 14.12.2018 uznesením č. 18
- jedenásta zmena schválená dňa 21.12.2018 starostom obce Ovčiarsko
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
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Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

184 335,00

242 913,00

245 696,18

101 %

184 335,00
0,00
0,00
165 587,00

242 238,00
607,00
68,00
176 633,00

245 022,10
606,86
67,22
155 745,80

101 %
100 %
99 %
88 %

164 487,00
1 100,00
0,00
18 748,00

175 532,00
1 101,00
0,00
66 280,00

154 644,80
1 101,00
0,00
89 950,38

88 %
100 %
0%
-

Schválený
rozpočet

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

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2018

245 022,10

z toho: bežné príjmy obce

245 022,10

bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

154 644,80

z toho: bežné výdavky obce

154 644,80

bežné výdavky RO

0,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

90 377,30
606,86

z toho: kapitálové príjmy obce

606,86

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

1 101,00

z toho: kapitálové výdavky obce

1 101,00

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-494,14
89 883,16
11 540,24
78 342,92

Príjmy z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov

67,22

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

Výdavky z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0,00

67,22
245 696,18
155 745,80
89 950,38
11 610,21
78 340,17
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Prebytok rozpočtu v sume 89 883,16 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 0,00 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 89 883,16 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 67,22 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravený o nevyčerpané návratné zdroje
financovania v sume 0,00 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 67,22 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:
a) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov – 2 % z daní z príjmu od Nadácie
Spoločne pre región podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 025,84 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených finančných prostriedkov od Združenia
Ovčiarsko – zastúpeného vedúcim členom združenia – spoločnosťou Doprastav, a..s.
podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 10 514,40 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v sume 69,97 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
78 340,17 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

245 696,18

209 035,00

209 035,00

209 035,00

245 022,10
606,86
67,22

209 035,00
0,00
0,00

209 035,00
0,00
0,00

209 035,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2018

Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

155 745,80

166 335,00

163 335,00

163 335,00

154 644,80
1 101,00
0,00

166 335,00
0,00
0,00

163 335,00
0,00
0,00

163 335,00
0,00
0,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Majetok spolu

521 561,15

707 590,09

Neobežný majetok spolu

339 637,54

420 706,61

12 400,00

13 500,00

Dlhodobý hmotný majetok

251 066,49

331 035,56

Dlhodobý finančný majetok

76 171,05

76 171,05

181 320,93

285 731,90

402,92

204,54

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

3 951,61

4 389,46

176 966,40

281 137,90

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

602,68

1 151,58

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

521 561,15

707 590,09

Vlastné imanie

500 314,89

564 936,40

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

500 314,89

564 936,40

9 890,65

34 082,73

4 057,00

4 100,00

971,10

1 435,97

67,22

69,97

4 795,33

28 476,79

z toho:

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

0,00

0,00

11 355,61

108 570,96

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

371,09

1 476,12

Pohľadávky po lehote splatnosti

3 580,52

2 913,34

Pohľadávky do lehoty splatnosti tvoria pohľadávky z preplatku faktúr za rok 2018 vo výške
1 476,12 EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti tvoria pohľadávky z nedaňových príjmov obcí
vo výške 66,38 €, pohľadávky z daňových príjmov obcí vo výške 1 835,96 EUR a iné
pohľadávky – zo spáchania priestupku vo výške 1 011,00 EUR.
8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

9 890,65

34 082,73

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Záväzky do lehoty splatnosti tvoria rezervy na prebiehajúci súdny spor a na overenie účtovnej
závierky audítorom vo výške 4 100,00 EUR, zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
s obcou Strečno, ktorá spravuje Spoločný obecný úrad, vo výške 1 435,97 EUR, záväzky zo
sociálneho fondu vo výške 69,97 EUR, záväzky voči dodávateľom vo výške 2 454,83 EUR,
záväzky voči zamestnancom za 12/2018 vo výške 8 483,77 EUR, záväzky voči poisťovniam za
12/2018 vo výške 4 127,03 EUR, záväzky voči daňovému úradu za 12/2018 vo výške
1 520,92 EUR a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy – účelové finančné
prostriedky nevyčerpané do konca roka 2018 vo výške 11 890,24 EUR.

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

224 161,22

170 069,57

50 – Spotrebované nákupy

24 272,46

17 629,79

51 – Služby

78 370,70

26 293,22

52 – Osobné náklady

86 884,99

92 846,55

53 – Dane a poplatky

63,68

734,29

1 631,00

1 692,80

23 688,29

19 352,64

1 135,98

1 097,14

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
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57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

8 103,31

10 351,52

10,81

71,62

272 959,65

234 691,08

1 359,15

1 590,48

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

0,00

0,00

62 – Aktivácia

0,00

0,00

195 613,49

215 652,14

14 298,80

13 061,78

670,00

957,00

57,01

377,25

0,00

0,00

60 961,20

3 052,43

48 798,43

64 621,51

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

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 kladný v sume 64 621,51 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
50 – Spotrebované nákupy – pokles v účtovej skupine bol spôsobený zvýšenými výdavkami
súvisiacimi s obstaraním interiérového vybavenia v roku 2017
51 – Služby – pokles v účtovej skupine bol spôsobený uskutočnením diela „Sanácia miesta
s nezákonne umiestneným odpadom – lokalita Ovčiarsko“ v roku 2017 v celkovej cene diela
52 773,72 EUR.
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov – nárast v účtovej skupine bol spôsobený
zvýšenými daňovými výnosmi samosprávy
69 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených
obcou alebo VÚC – pokles v účtovej skupine bol spôsobený zúčtovaním bežného transferu
prijatého v roku 2017 na projekt „Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom –
lokalita Ovčiarsko“ vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, zúčtovaním dotácie na výkon
povodňových záchranných prác vo výške 1 336,32 EUR a zároveň zúčtovaním dotácie za
účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie vo výške 3 120,00 EUR.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MV SR

Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov
SR
Register adries

MŽP SR

Starostlivosť o životné prostredie

MŠVVaŠ SR

Výchova a vzdelávanie detí MŠ, ktoré majú 1 rok
pred plnením školskej dochádzky
Príprava, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb

MV SR

MV SR
MDaV SR
MDaV SR

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
205,59
22,80
58,49
659,00
486,60

Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu
pre miestne komunikácie
Stavebný poriadok

26,91
691,53

Finančné prostriedky súvisiace s voľbami do orgánov samosprávy obcí boli obci Ovčiarsko
poukázané v sume 526,86 EUR, pričom čiastka 40,26 EUR bola vrátená ako nevyčerpané
finančné prostriedky.
Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom použitia.
Obec prijala aj grant vo výške 1 025,84 EUR. Grant bol poskytnutý Materskej škole, Ovčiarsko
č. 31 pre účel: podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania. Darca použije dar –
2 % z daní z príjmu na konkrétny účel v zmysle darovacej zmluvy do 31.12.2019.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Občianske združenie Ovčiarsko

Účelové určenie dotácie

Rozvoj telovýchovy
a mládežníckeho športu

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

5 400,00

V roku 2018 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ovčiarsko
vo výške 5 400,00 EUR s prijímateľom dotácie Občianske združenie Ovčiarsko na obdobie
od 03.01.2018 do 31.12.2018. Dotácia bola poskytnutá výlučne za účelom rozvoja telovýchovy
a mládežníckeho športu. Občianske združenie Ovčiarsko použitie poskytnutej dotácie riadne
a včas vyúčtovalo. Poskytnutá dotácia bola v plnej výške Občianskym združením Ovčiarsko
použitá.
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K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2017
o dotáciách.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
-

Spracovanie nového Územného plánu obce
Prevod vlastníckeho práva k prístupovej komunikácii Slnečná stráň

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Rekonštrukcia Materskej školy v Ovčiarsku
- Výstavba Viacúčelového objektu OFK
- Úprava parku pred kultúrnym domom v Ovčiarsku
- Rekonštrukcia cesty na Priedevsí
- Rekonštrukcia kuchynky v kultúrnom dome v Ovčiarsku
- Kamerový systém
- Multifunkčné ihrisko
- Schválenie Územného plánu obce
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec vedie súdny spor s obchodnou spoločnosťou FEROSTA, s.r.o. Do dňa vypracovania
výročnej správy nie je prípad uzavretý.

Vypracoval:
Ing. Ivana Knappová

Schválil:
Ervín Schmieger, starosta obce

V Ovčiarsku dňa 22.05.2019
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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