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1. Úvodné slovo starostky obce
Vážení spoluobčania!
Predkladám Vám Výročnú správu Obce Ovčiarsko za rok 2016, ktorá predstavuje
aktuálny stav z pohľadu dosiahnutých výsledkov obce v predchádzajúcom období.
Rok 2016 bol veľmi náročným rokom pri práci, vykonávaní aktivít v obci, náročný
hlavne samotnými rozhodnutiami obecného zastupiteľstva, čo komplikovalo prácu a činnosti
starostky obce, zamestnancov obecného úradu, a tým aj samotný chod obce. Táto náročnosť
bola v dôsledku rozdielnych názorov a návrhov niektorých poslancov obecného zastupiteľstva,
z ktorých mnohé boli v rozpore so zákonmi, s ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne
záväznými právnymi predpismi a internými normami, ktorými sa obec riadi pri plnení
samosprávnych funkcií a kompetencií v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Niektoré
rozhodnutia obecného zastupiteľstva zasahovali do kompetencie a právomoci starostky obce.
Dokonca pri riešení niektorej problematiky sa stalo, že zasadnutia OZ neboli uznášania
schopné neprítomnosťou poslancov OZ, čo ovplyvňovalo riešenie danej problematiky v obci.
Rok 2016 volebného obdobia bol rok, ktorý bol veľmi náročný pre rozvoj obce.
Výročná správa zároveň hodnotí plnenie implementácie investičných, kultúrnych
a spoločenských aktivít, ktorých plnenie v minulom roku bolo veľmi oslabené. Náročnosť
plnenia potrebných úloh ovplyvňovali práve rozhodnutia obecného zastupiteľstva
schvaľovaním finančných prostriedkov na predkladané návrhy zo strany starostky obce.
Musím konštatovať, že obec má dostatok finančných prostriedkov v rozpočte, ale rozpočet je
schválený obecným zastupiteľstvom, to znamená, že je nutné dodržať jeho čerpanie tak, ako ho
schválilo obecné zastupiteľstvo, inak by dochádzalo k porušeniu rozpočtových pravidiel
starostkou obce a zamestnancami obecného úradu a MŠ. V obci sa popri zabezpečovaniu
administratívneho chodu obecného úradu, bežnej prevádzky, údržby a opráv objektov
a majetku obce, čo je tiež obmedzované finančnými prostriedkami zo strany obecného
zastupiteľstva, zrealizovali niektoré aktivity z vlastných rozpočtových zdrojov v oblasti
zhodnocovania majetku obce a taktiež činnosti pri pripravovaní podkladov pre plánové aktivity
do ďalšieho obdobia.
Chcem zdôrazniť, že k 31.12.2015 na bežnom účte mala obec finančné prostriedky vo
výške 36 326,03 € a v rezervnom fonde vo výške 51 213,09 €, celkom v rozpočte obce
k 31.12.2015 bolo 87 539,12 €. Tieto finančné prostriedky sú určené na plnenie úloh
a investičných aktivít v obci. O použití a čerpaní finančných prostriedkoch rozhoduje obecné
zastupiteľstvo. Po predložení návrhov starostkou obce, z ktorých bola takmer väčšina
neschválená, sa z týchto zdrojov zrealizovala len Úprava vstupu do Domu cirkevných obradov
vo výške 8 225,50 €, ktorá nebola zhotoviteľovi vyplatená v celkovej výške a toho času sa
predmetná vec nachádza na Okresnom súde v Žiline, kde žalobcom je spol. Ferosta, ktorá
realizovala predmetné dielo. Taktiež bola zrealizovaná Rekonštrukcia strechy Domu
cirkevných obradov v sume 14 642,44 €. Z finančných prostriedkov bolo na obstaranie
a spracovanie Návrhu Územného plánu Obce Ovčiarsko uhradených 4 510 €.
Okrem zrealizovaných investičných aktivít som v januári 2016 po rokovaní so
súkromným vlastníkom pozemku, nachádzajúceho sa pri obecnom futbalovom ihrisku,
predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na kúpu pozemku. Kúpou priľahlého pozemku do
vlastníctva obce by sa pozemok scelil ako neoddeliteľný celok, a tým by sa zefektívnilo jeho
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využitie na rozšírenie existujúceho futbalového ihriska v súvislosti s jeho modernizáciou. Tento
návrh bol obecným zastupiteľstvom zamietnutý, čo považujem za rozhodnutie v neprospech
obce zo strany obecného zastupiteľstva.
Vzhľadom na vzrastajúci počet záujemcov – vlastníkov súkromných pozemkov o IBV
a nepostačujúci platný územný plán sa v roku 2016 začalo s obstarávaním a spracovaním
nového návrhu ÚPN-O Ovčiarsko. Pri schvaľovaní finančných prostriedkov na obstarávateľa
a spracovateľa územného plánu bolo veľmi náročné požadované finančné prostriedky schváliť
obecným zastupiteľstvom.
Po prejavenom záujme niektorých občanov o vodovodné prípojky starostka zabezpečila
vytýčenie pozemku, vypracovanie geometrického plánu, vypracovanie projektovej
dokumentácie zo sponzorských príspevkov a následne zabezpečila všetky potrebné podklady
na vydanie územného a stavebného povolenia. Vypracovanú žiadosť o predĺženie vodovodnej
vetvy Ovčiarsko starostka predložila na SEVAK, a.s. Žilina. Obecné zastupiteľstvo
neschválilo finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie vo výške 300 €.
Bolo zrealizované nové opláštenie autobusovej zastávky, ktorej financovanie sa mi
podarilo zabezpečiť sponzorsky v sume 332,63 €.
V tomto roku som zabezpečila potrebné doklady, rôzne vyjadrenia, stanoviská
dotknutých orgánov potrebné pre vydanie povolení spoločným obecným úradom na vykonanie
terénnych úprav rokliny a stavebných úprav poľnej cesty v k.ú. obce v časti Kjahnina. V tejto
časti územia bol zrealizovaný závoz územia inertným materiálom zo stavby diaľnice D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.
V spolupráci s externou spoločnosťou obec vypracovala dve žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava, a to na
verejné osvetlenie a kamerový systém a na kultúrny dom. Vypracované žiadosti s projektovou
dokumentáciou a potrebnými prílohami boli zaslané na PPA.
Bola vypracovaná projektová dokumentácia – kamerový systém, verejné osvetlenie v hodnote
2 550 € a žiadosť o nenávratný finančný príspevok v hodnote 3 000 €.
Suma 700 € bola uhradená za vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej
náročnosti kultúrneho domu a suma vo výške 3 400 € na vypracovanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok a zrealizovanie verejného obstarávania externou spoločnosťou
a zabezpečenie podkladov k žiadosti, finančné prostriedky neboli schválené obecným
zastupiteľstvom.
Z dôvodu, že obci bolo darovacou zmluvou poskytnuté staršie osobné motorové vozidlo
zn. Škoda Fabia, a aby sa predišlo upodozrievaniu zo strany niektorých poslancov
s nadspotrebou pohonných hmôt, starostka predložila návrh vykonať úradné meranie spotreby
paliva akreditovanou a autorizovanou spoločnosťou, čo bolo obecným zastupiteľstvom
zamietnuté a finančné prostriedky vo výške 252 € neboli schválené.
Po vykonaní kontroly okresným úradom v oblasti overovania listín a podpisov bola
vznesená pripomienka k archivovaniu týchto písomnosti a obec bola upozornená na nevhodnú
úschovu dokumentov v existujúcej skrini. Na základe tejto pripomienky som predložila na
schválenie obecnému zastupiteľstvu finančné prostriedky vo výške 350 € na zakúpenie novej
skrine, tieto finančné prostriedky obecné zastupiteľstvo neschválilo.
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Dokončenie opráv na vstupe do Domu cirkevných obradov (odvodnenie prístreška nad
schodiskom do odvodňovacieho žľabu s krycím roštom, oprava sokla pri vstupe + pod
schodiskom, oprava markízy, maľovanie steny nad vstupnými dverami, očistenie terasy +
schodov) – tento návrh som predložila na schválenie obecnému zastupiteľstvu, avšak návrh bol
neschválený.
Na budove MŠ bola zrealizovaná oprava strechy v hodnote 80 €.
Vzhľadom na to, že v obci neboli v minulosti vykonané odborné prehliadky a odborné
skúšky elektrickej inštalácie na budove KD, OcÚ, zvonice, unimo buniek na obecnom
futbalovom ihrisku, verejného osvetlenia, tieto bolo potrebné zabezpečiť a vykonať. Po ich
vykonaní boli spracované správy a tieto predložené obci.
Obec má v majetku obce záhradnú traktorovú kosačku, ktorá bola zakúpená ešte v roku
2011. V roku 2016 sa táto kosačka používaním pokazila. Bola odvezená do servisu, kde po
kontrole boli zistené závady nacenené, avšak obecné zastupiteľstvo neschválilo na jej opravu
finančné prostriedky.
Cez kataster obce prechádza cesta III. triedy, ktorá je v správe Cestnej správy ŽSK. Jej
poškodenie výtlkmi som riešila dlhší čas so CS ŽSK a nakoniec koncom roka 2016 táto cesta
bola čiastočne opravená.
V obci bola vykonaná inventarizácia k 31.12.2015, vykonanou inventarizáciou majetku,
záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.21015 neboli zistené inventarizačné
rozdiely.
Vďaka obetavým občanom, sponzorom, pracovníkom obecného úradu a Materskej
školy, ktorí sa spolupodieľali pri organizovaní viacerých podujatí, akcií. V obci sa uskutočnili
kultúrno-spoločenské aktivity – Deň matiek, Obecné hody spojené s MDD, Úcta k starším,
Mikuláš a Nový rok. Tiež sa chcem poďakovať občanom obce, ktorí nás reprezentujú a taktiež
občanom, ktorí sa podieľali a podieľajú na skrášľovaní našej obce, na jej zveľaďovaní a
prispievajú k skrášleniu životného prostredia a dobrému menu obce.
V roku 2016 starostka obce zabezpečila spracovanie nového Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce v sume 300 € a Komunitný plán obce v hodnote 80 €.
Na miestny cintorín obec zakúpila nové lavičky, ktoré je potrebné namontovať
a umiestniť a koncom roka 2016 bola zabezpečená oprava zvona na Dome cirkevných obradov.
Je potrebné zabezpečiť udržateľný rozvoj a chod obce za účelom plnenia jej základných
podmienok, funkcií, vytváranie vhodných podmienok pre život obyvateľov obce, čo sa v roku
2016 náročne plnilo hlavne z dôvodu neschvaľovania finančných prostriedkov a z dôvodu
prieťahov pri schvaľovaní obecným zastupiteľstvom.

Darina Ninisová
starostka obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Ovčiarsko

Sídlo:

Ovčiarsko č. 16

IČO:

00648965

Štatutárny orgán obce:

starostka obce

Telefón:

041/5662513

E-mail:

obecovciarsko@gmail.com

Webová stránka:

www.obecovciarsko.sk

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

Darina Ninisová

Zástupkyňa starostky obce:

Mgr. Adriana Hirjaková

Hlavná kontrolórka obce:

Ing. Elena Šuteková

Obecné zastupiteľstvo:

Juraj Čillík
Monika Habáňová
Bc. Jozef Hasko
Mgr. Adriana Hirjaková
Ľuboš Hoferica
Ervín Schmieger
Ing. Ľuboš Tóth

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

Komisia na prešetrenie sťažností:
predseda komisie na prešetrenie sťažností:
členovia komisie na prešetrenie sťažností:
náhradníčka:

Ervín Schmieger
Ľuboš Ballay
Juraj Čillík
Bc. Jozef Hasko
Mgr. Adriana Hirjaková
Bc. Jozef Hasko
Ervín Schmieger
Monika Habáňová

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.
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
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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:
490 ha
Nadmorská výška:
Nadmorská výška územia je 420 m.n.m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov:
Počet obyvateľov k 31.12.2016 je 622 obyvateľov.
Hustota zaľudnenia k 31.12.2016 je 127 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 je oproti minulému roku približne na rovnakej úrovni .
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci:
Miera nezamestnanosti v obci dosiahla k 31.12.2016 hodnotu 2,73 %.
K 31.12.2016 bolo evidovaných 17 uchádzačov o zamestnanie, z toho 8 žien.
Nezamestnanosť v okrese:
Miera nezamestnanosti v okrese Žilina dosiahla k 31.12.2016 hodnotu 8,52 %.
Vývoj nezamestnanosti:
Miera nezamestnanosti v okrese Žilina vzrástla oproti predchádzajúcemu roku o 0,8 %.
5.4. Symboly obce
Erb obce:
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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.

5.5. Logo obce
Predstavuje v podstate erb obce Ovčiarsko.
5.6. História obce
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1289.
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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 2016 neboli zabezpečované.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obecný úrad v spolupráci s poslancami
obecného zastupiteľstva, futbalovým klubom Ovčiarsko a Materskou školou v Ovčiarsku.
V roku 2016 sa v našej obci uskutočnilo viacero kultúrno-spoločenských podujatí, z ktorých
treba spomenúť Deň detí, Deň matiek, Deň úcty k starším, Mikuláš. Taktiež sa pokračovalo
v tradícii hodových slávností, kde bol pre občanov pripravený bohatý kultúrny program.
Kultúrny dom obce využívajú ženy na cvičenie, muži na hranie stolného tenisu a detský
tanečný súbor Babenky.
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6.5. Hospodárstvo
Obyvatelia obce majú k dispozícii služby v oblasti maloobchodu a pohostinskej činnosti.
Ponúkajú sortiment zameraný hlavne na potraviny a drogériový tovar.
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- Obchod s potravinami – pán Vladimír Martoník
- Pohostinstvo – pani Danka Dobroňová
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 2016.
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 2016 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.11.2016 uznesením
č. 123/2015.
Rozpočet bol zmenený sedemnásťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 22.01.2016 uznesením č. 8/2016
- druhá zmena schválená dňa 17.02.2016 starostkou obce Ovčiarsko
- tretia zmena schválená dňa 26.02.2016 uznesením č. 22/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 30.03.2016 uznesením č. 34/2016
- piata zmena schválená dňa 31.03.2016 starostkou obce Ovčiarsko
- šiesta zmena schválená dňa 04.05.2016 uznesením č. 41/2016
- siedma zmena schválená dňa 04.05.2016 uznesením č. 42/2016
- ôsma zmena schválená dňa 09.05.2016 starostkou obce Ovčiarsko
- deviata zmena schválená dňa 15.06.2016 uznesením č. 52/2016
- desiata zmena schválená dňa 23.06.2016 starostkou obce Ovčiarsko
- jedenásta zmena schválená dňa 17.08.2016 uznesením č. 56/2016
- dvanásta zmena schválená dňa 07.09.2016 uznesením č. 68/2016
- trinásta zmena schválená dňa 09.11.2016 uznesením č. 82/2016
- štrnásta zmena schválená dňa 09.11.2016 uznesením č. 82/2016
- pätnásta zmena schválená dňa 05.12.2016 starostkou obce Ovčiarsko
- šestnásta zmena schválená dňa 14.12.2016 uznesením č. 89/2016
- sedemnásta zmena schválená dňa 30.12.2016 starostkou obce Ovčiarsko
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Percentá plnenia príjmov/čerpania výdavkov sú vyjadrené v celých číslach bez použitia
desatinných miest.
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Schválený
rozpočet

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

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné plnenie
príjmov/čerpanie
výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

160 100,00

199 937,00

222 750,94

111 %

160 100,00
0,00
0,00
152 810,00

180 984,00
0,00
18 953,00
199 898,00

203 798,50
0,00
18 952,44
179 251,27

113 %
0%
100 %
90 %

144 310,00
8 500,00
0,00
7 290,00

161 369,00
38 529,00
0,00
39,00

148 323,33
30 927,94
0,00
43 499,67

92 %
80 %
0%
-

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2016 v EUR
203 798,50
148 323,33
55 475,17
0,00
30 927,94
-30 927,94
24 547,23
0,00
24 547,23
18 952,44
0,00
18 952,44
222 750,94
179 251,27
43 499,67
0,00
43 499,67

Prebytok rozpočtu v sume 24 547,23 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, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 24 547,23 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 18 952,44 EUR, navrhujeme použiť na:
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-

tvorbu rezervného fondu vo výške 18 952,44 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
43 499,67 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019
Skutočnosť
k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

222 750,94

173 900,00

173 900,00

173 900,00

203 798,50
0,00
18 952,44

173 900,00
0,00
0,00

173 900,00
0,00
0,00

173 900,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

179 251,27

157 812,00

154 075,00

154 075,00

148 323,33
30 927,94
0,00

149 312,00
8 500,00
0,00

154 075,00
0,00
0,00

154 075,00
0,00
0,00

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

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
na rok 2017

435 495,38
340 754,69

469 697,08
352 068,83

508 597,08
352 068,83

0,00
264 583,64
76 171,05
93 545,23

0,00
275 897,78
76 171,05
117 036,41

0,00
275 897,78
76 171,05
155 936,41

767,64
97,38
0,00
4 441,78
88 238,43
0,00
0,00
1 195,46

559,02
0,00
0,00
3 695,99
112 781,40
0,00
0,00
591,84

459,02
0,00
0,00
2 695,99
152 781,40
0,00
0,00
591,84
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Nevys. výsledok hosp. minulých rokov
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
na rok 2017

435 495,38
414 350,53

469 697,08
451 516,46

508 597,08
493 981,46

0,00
0,00
389 146,09
25 204,44
1 888,63

0,00
0,00
414 350,53
37 165,93
2 425,77

0,00
0,00
451 516,46
42 465,00
2 362,77

500,00
0,00
145,29
1 243,34
0,00
19 256,22

670,00
466,89
136,03
1 152,85
0,00
15 754,85

957,00

466,89
136,03
802,85
0,00
12 252,85

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12.2015

3744,26
697,52

Zostatok
k 31.12.2016

2 319,87
1 376,12

Pohľadávky do lehoty splatnosti tvoria ostatné pohľadávky - vyúčtovanie energií za rok 2015
vo výške 2 319,87 EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti tvoria pohľadávky z nedaňových
príjmov obcí vo výške 980,65 € a pohľadávky z daňových príjmov obcí vo výške 395,47 EUR.
8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12.2015

1 388,63
0,00

Zostatok
k 31.12.2016

2 425,77
0,00

Záväzky do lehoty splatnosti tvoria rezervy – krátkodobé zákonné na audit vo výške 670,00
EUR, zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy – SOÚ vo výške 466,89 EUR, dlhodobé
záväzky – zo sociálneho fondu vo výške 136,03 EUR, krátkodobé záväzky – dodávatelia vo
výške 802,85 EUR a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy – nepoužitý
dobrovoľný príspevok od darcu vo výške 350,00 EUR.
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9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
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 rozpočt.
príjmov v obciach, VÚC a v RO
a PO zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

167 823,02
27 628,45
26 079,23
87 065,09
32,00
3 326,12

166 521,95
19 560,33
29 738,07
90 234,08
95,68
1 873,85

172 271,95
17 560,33
29 738,07
93 234,08
95,68
1 873,85

20 374,58

20 433,80

20 433,80

1 031,17
0,00
2 277,62

1 173,10
0,00
3 408,69

1 173,10
0,00
8 158,69

8,76
193 027,46
1 613,65

4,35
203 687,88
1 472,01

4,35
214 736,95
1 472,01

0,00

0,00

0,00

0,00
166 460,64

0,00
180 675,99

0,00
191 255,06

15 626,35
0,00

12 775,27
500,00

12 775,27
670,00

47,05
0,00
9 279,77

23,29
0,00
8 241,32

23,29
0,00
8 541,32

25 204,44

37 165,93

42 465,00

Hospodársky výsledok kladný v sume 37 165,93 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec Ovčiarsko prijala nasledovné granty a transfery:
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Poskytovateľ
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Žilina
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo životného
prostredia SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov
v EUR
4 550,31

Podpora vytvorenia pracovného miesta
pre znevýhodnených UoZ u verejných
zamestnávateľov podľa § 54
Výchova a vzdelávanie 5-ročných detí
materských škôl
Hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľov SR a register adries
Starostlivosť o životné prostredie

1 085,00
213,93
58,09

Príprava, vykonanie a zisťovanie
výsledkov volieb do Národnej rady SR
Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu
pre miestne a účelové komunikácie

837,44

Stavebný poriadok

577,53

26,83

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
Obec prijala aj dobrovoľné príspevky od darcov vo výške 500,00 EUR, ktoré boli použité
v súlade s ich účelom použitia definovaného darcom.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec Ovčiarsko neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie v zmysle VZN
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

-

-

-

Z rozpočtu obce však boli financované aktivity a činnosť organizácií formou príspevkov na ich
činnosť: CVČ Hôrky: 1 513,50 EUR, SOÚ Strečno: 1 428,30 EUR, členské príspevky za
členstvo v regionálnych združeniach: 809,49 EUR a futbalový klub Ovčiarsko: 2 466,16 EUR.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
- Obstarávanie nového Územného plánu obce
- Rekonštrukcia strechy Domu cirkevných obradov
- Úprava vstupu do Domu cirkevných obradov
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Spracovanie nového Územného plánu obce
- Modernizácia verejného osvetlenia a vybudovanie kamerového systému v obci
- Využitie obnoviteľných zdrojov energie a zníženie energetickej náročnosti budovy
kultúrneho domu
- Stavebná úprava miestnej komunikácie Na Priedevsie
- Predĺženie vodovodnej vetvy Ovčiarsko Na Priedevsie
- Vymaľovanie vnútorných priestorov Domu cirkevných obradov
- Dokončenie opráv na vstupe do Domu cirkevných obradov (odvodnenie prístreška nad
schodiskom do odvodňovacieho žľabu s krycím roštom, oprava sokla, oprava markízy,
očistenie terasy a schodov, oprava fasády kostola)
- Rekonštrukcia kuchynky v budove kultúrneho domu
- Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove kultúrneho domu
- Rekonštrukcia dvora Materskej školy
- Rekonštrukcia obvodových stien a riešenie hydroizolácie na miestnej kaplnke
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
Obci Ovčiarsko bol v roku 2016 doručený Pokus o zmier s obchodnou spoločnosťou
FEROSTA, s.r.o., ktorý vyústil do podania Návrhu na vydanie platobného rozkazu na
Okresnom súde v Žiline v roku 2017. Obec v tejto záležitosti pokladá konanie žalobcu za
neopodstatnené, účelové a zavádzajúce a práve pre tieto skutočnosti nepokladá túto žalobu za
reálnu.

Vypracoval:
Ing. Ivana Knappová

Schválil:
Darina Ninisová, starostka obce

V Ovčiarsku dňa 05. 06. 2017

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