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1. Úvodné slovo starostky obce
Obec ako účtovná jednotka je podľa § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorá obsahuje účtovnú
závierku za účtovné obdobie a ďalšie informácie podľa zákona o účtovníctve.
Výročnú správu Obce Ovčiarsko za rok 2017 predkladám ako štatutárny orgán obce
Obecnému zastupiteľstvu v Ovčiarsku za účelom poskytnutia informácií o vývoji obce, o stave,
v ktorom sa obec nachádza a taktiež o významných rizikách, ktorým je obec vystavená.
Informácie sú uvedené vo forme vyváženej a obsiahnutej analýzy stavu a prognózy
vývoja na ďalšie účtovné obdobie. Výročná správa obsahuje aj dôležité finančné a nefinančné
ukazovatele vrátane informácií o vplyve činnosti obce na riadne hospodárenie s hnuteľným
a nehnuteľným majetkom obce, na zlepšenie života v obci, na životné prostredie, ekonomické
a sociálne podmienky ako aj na zamestnanosť v obci.
V rámci poskytovania služieb, či už pre občanov obce alebo návštevníkov, obec
v septembri roku 2017 pristúpila k uzatvoreniu novej nájomnej zmluvy o nebytových
priestorov vo viacúčelovej budove kultúrneho domu, a to za účelom prevádzkovania
pohostinstva. Využívanie priestorov, ktorých je vlastníkom obce, slúžia pre našich občanov ako
aj pre ľudí prichádzajúcich do obce.
Na základe požiadaviek, či už vlastníkov pozemkov v obci alebo návštevníkov obce,
ktorí majú záujem o kúpu nehnuteľností v obci za účelom výstavby hlavne rodinných domov,
v roku 2017 obec začala so spracovaním nového územného plánu. Územný plán je hlavným
nástrojom obce a rieši komplexný rozvoj obce. Na základe vyhlásenej výzvy z Ministerstva
dopravy a výstavby SR obec požiadala o finančnú dotáciu na územnoplánovaciu
dokumentáciu. Žiadosti bolo vyhovené a obci boli pridelené finančné prostriedky na
spracovanie návrhu územného plánu obce.
V rámci rozvoja obce bolo zrealizované územné a stavebné povolenie pre rozšírenie
vodovodnej vetvy na Ul. Priedevsie v Ovčiarsku. Po predložení môjho návrhu na schválenie
finančných prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie na tento účel nebola vôľa
obecného zastupiteľstva schváliť finančné prostriedky na vypracovanie projektovej
dokumentácie, ktorá bola z jedným z dôležitých podkladov pre vybavenie stavebného
povolenia. Finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie som bola nútená
zabezpečiť formou sponzorského daru, aby som mohla túto problematiku zabezpečiť.
V máji roku 2017 som predložila do obecného zastupiteľstva návrh na schválenie
finančných prostriedkov na kopírovacie zariadenie na obecný úrad z dôvodu, že došlo
k nefunkčnosti niekoľkoročnej kopírky. Ani pri tomto návrhu nebola vôľa zo strany obecného
zastupiteľstva schváliť požadované finančné prostriedky, obecné zastupiteľstvo schválilo len
časť finančných prostriedkov, ktoré neboli postačujúce na zakúpenie požadovaného typu
kopírovacieho zariadenia. Aj v tomto prípade som bola nútená zabezpečiť finančné prostriedky
formou daru.
V júni roku 2017 vzhľadom na to, že v obci vzniklo nové Občianske združenie
Ovčiarsko, ako štatutár obce som bola povinná pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí
dotácie pre Občianske združenie, ktorému obecné zastupiteľstvo vyčleňuje v rozpočte finančné
prostriedky a tieto je potrebné riadne zúčtovať obci.
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Vzhľadom na skutočnosť, že v obci bola začatá individuálna bytová výstavba „Slnečná
stráň“ a v januári 2017 sa vlastníkmi pozemkov stali noví vlastníci, vstúpila som do rokovania
s vlastníkmi pozemkov vo veci pokračovania v realizácii IBV a následne predložila na
schválenie do obecného zastupiteľstva povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o majetku
obcí. Ani v tomto prípade nebola vôľa obecného zastupiteľstva prerokovať predložené návrhy,
jednalo sa o prenájom obecných pozemkov. Vybudovanie prístupovej komunikácie k IBV na
pozemkoch vo vlastníctve obce je realizované z finančných prostriedkov vlastníkov pozemkov.
Ďalej musím poukázať na audit, ktorým bola overená účtovná závierka, výročná správa
obce v roku 2017. Do obecného zastupiteľstva som predložila návrh na finančné prostriedky na
audítora, ktorý bol zamietnutý a následne boli finančné prostriedky schválené obecným
zastupiteľstvom vo vyššej sume ako predložený návrh z mojej strany.
V októbri 2017 obci bola pridelená dotácia z Environmentálneho fondu, ktorá bola
použitá na sanáciu nelegálnej skládky v našej obci. Poskytnutie dotácie bolo podmienené
spoluúčasťou obce, čo obecné zastupiteľstvo namietalo, a preto som túto spoluúčasť
zabezpečila prostredníctvom sponzorského daru. Vzhľadom na zamietavé stanovisko obecného
zastupiteľstva z rozpočtu obce na tento účel neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.
V máji roku 2017 boli vykonané povodňové práce. Opakovane ako v iných prípadoch
nebola vôľa obecného zastupiteľstva schváliť požadované finančné prostriedky na odstránenie
škôd po povodni v navrhovanej sume i napriek tomu, že bolo informované, že finančné
prostriedky budú refundované. Znovu návrh, ktorý som predložila, nebol schválený
v požadovanej výške, a tak vznikol problém s úhradou faktúry zhotoviteľovi prác.
V Dome cirkevných obradov, ktorého je vlastníkom obec, boli vykonané maliarske
práce v časti jeho priestorov.
Vo februári 2017 bola na miestnom rozhlase vykonaná oprava a revízia.
S poľutovaním musím konštatovať, že rok 2017 z pozície vykonaných aktivít nebol
rokom úspešným. Veľký dopad na výsledky mala zlá spolupráca obecného zastupiteľstva
a starostky obce. V mnohých prípadoch snahou obecného zastupiteľstva bolo konať nad rámec
jeho práv a povinností, ako výkonný orgán som nemohla súhlasiť s jeho rozhodnutiami.
Výročná správa obce za rok 2017 nie je overená audítorom. Zákon o účtovníctve
stanovuje povinnosť výročnú správu obce overiť audítorom do jedného roka od skončenia
účtovného obdobia.
Obec je podľa zákona o obecnom zriadení právnickou osobou, ktorá hospodári
s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Ako verejnoprávna korporácia svoje finančné
hospodárenie zostavuje vo svojom rozpočte. Hospodárenie obce v roku 2017 síce skončilo
s prebytkom v sume 64 223,41 €, ale čerpanie finančných prostriedkov na navrhované aktivity
starostkou obce boli obmedzované aj napriek tomu, že boli predkladané do rokovania obecného
zastupiteľstva niekoľkokrát. Vo väčšine prípadov bolo nutné zvolávať zasadnutia obecného
zastupiteľstva, pretože zákonom stanovenú možnosť vykonávať zmeny rozpočtu starostkou
obce obecné zastupiteľstvo neurčilo, to znamená, že každú zmenu rozpočtu je starostka
povinná predkladať obecnému zastupiteľstvu, o čom svedčí aj dosť vysoký počet rozpočtových
opatrení za rok 2017. Bez schválených finančných prostriedkov v rozpočte nie je možné
zabezpečiť mnohé aktivity. Môžem konštatovať, že účtovný rok 2017 bol síce z pohľadu
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prebytku finančných prostriedkov obce úspešným rokom, avšak z hľadiska zabezpečovania
všestranného rozvoja obce a potrieb obyvateľov obce rokom neúspešným. Je potrebné
zdôrazniť, že dôvodom neúspechu bola tá skutočnosť, že obecné zastupiteľstvo sa nezaoberalo
potrebami obyvateľov obce, zveľaďovaním majetku obce, ale rôznymi podaniami
a oznámeniami, či už na krajskú prokuratúru, okresnú prokuratúru, na orgány činné v trestnom
konaní, Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Environmentálny fond. Tieto podania
smerovali na dodržanie zákonnosti starostkou obce. Za účtovné obdobie roku 2017 podania
iniciované zo strany niektorých poslancov voči starostke obce boli ukončené či už bez opatrení
prokurátora, alebo trestné stíhania boli zastavené.
V roku 2017 zhotoviteľ diela, ktorý vyhotovil prístrešok na budove Domu cirkevných
obradov Ovčiarsko, z dôvodov vyhrotenej situácie niektorých poslancov OZ voči
zhotoviteľovi, podal žalobu na Okresný súd v Žiline. Predmetom súdneho konania je hlavne
domáhanie sa zhotoviteľa o zaplatenie úrokov z omeškania za neskorú úhradu faktúry za práce.
Tento stav nastal z dôvodu, že obecné zastupiteľstvo rozhodlo rozpočtovým opatrením znížiť
finančné prostriedky, ktoré boli v rozpočte vyčlenené na predmetnú investičnú činnosť, na 0,- €
a v čase úhrady faktúry ako štatutár som nemohla zrealizovať úhradu, i keď bola so
zhotoviteľom podpísaná platná zmluva o dielo, nakoľko mi v tejto veci bránilo obecné
zastupiteľstvo jeho rozhodnutím. Od roku 2017 do ukončenia súdneho sporu je obec vystavená
riziku.
Záverom by som sa chcela poďakovať všetkým tým, ktorí mi podali pomocnú ruku
a boli nápomocní pri mojej funkcii, či už vo forme prác alebo poskytnutím finančných darov.
Takýmto spôsobom aspoň malá čiastka prispela k posunu obce dopredu.
Veľká a úprimná vďaka vám!!!
Darina Ninisová
starostka obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Ovčiarsko

Sídlo:

Ovčiarsko č. 16

IČO:

00648965

Štatutárny orgán obce:

Darina Ninisová, 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 do 06.09.2017
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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

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
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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
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 31.12.2017 je 629 obyvateľov.
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Hustota zaľudnenia k 31.12.2017 je 129 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 31.12.2017 hodnotu 1,59 %.
K 31.12.2017 bolo evidovaných 10 uchádzačov o zamestnanie, z toho 8 žien.
Nezamestnanosť v okrese:
Miera nezamestnanosti v okrese Žilina dosiahla k 31.12.2017 hodnotu 3,95 %.
Vývoj nezamestnanosti:
Miera nezamestnanosti v okrese Žilina klesla oproti predchádzajúcemu roku o 4,57 %.
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.
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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.
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
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
9

V súčasnosti majú občania obce možnosť vybrať si lekára na základe slobodnej vôle.
6.2. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci v roku 2017 neboli zabezpečované.
6.3. Kultúra
Kultúrno-spoločenský život v obci bol v roku 2017 zabezpečovaný prostredníctvom
samosprávy. Organizačne ho zabezpečovala starostka obce v spolupráci so zamestnancami
Obecného úradu a Materskej školy Ovčiarsko. V malej miere sa na spolupráci podieľali aj
niektorí poslanci obecného zastupiteľstva.
Obec pre svojich občanov v roku 2017 usporiadala viaceré kultúrno-spoločenské podujatia –
privítanie Nového roku, Deň matiek, Úcta k starším s ocenením jubilujúcich občanov a na
záver roka bolo pre deti do 12 rokov posedenie s Mikulášom.
Stolno-tenisový turnaj, Fašiangy a Jánsku vatru, tieto aktivity boli zorganizované
a zrealizované Občianskym združením Ovčiarsko.
Pre spoločenské vyžitie obce je k dispozícii sála Kultúrneho domu, ktorú využívajú ženy na
cvičenie, muži na stolno-tenisové aktivity a deti pre účely nácviku tanečného súboru Babenky.
6.4. 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 - Danka Dobroňová do 31.08.2017
- Martina Kršíková od 15.09.2017
- 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 2017.
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 2017 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením č. 91/2016.
Rozpočet bol zmenený dvadsaťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 09.01.2017 uznesením č. 9/2017
- druhá zmena schválená dňa 10.01.2017 starostkou obce Ovčiarsko
- tretia zmena schválená dňa 13.02.2017 uznesením č. 25/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 13.02.2017 uznesením č. 18 – 21/2017
- piata zmena schválená dňa 24.02.2017 starostkou obce Ovčiarsko
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-

šiesta zmena schválená dňa 28.03.2017 uznesením č. 32 a 34/2017
siedma zmena schválená dňa 31.03.2017 starostkou obce Ovčiarsko
ôsma zmena schválená dňa 10.05.2017 uznesením č. 52/2017
deviata zmena schválená dňa 10.05.2017 uznesením č. 52/2017
desiata zmena schválená dňa 18.05.2017 starostkou obce Ovčiarsko
jedenásta zmena schválená dňa 21.06.2017 uznesením č. 63/2017
dvanásta zmena schválená dňa 30.06.2017 starostkou obce Ovčiarsko
trinásta zmena schválená dňa 09.08.2017 uznesením č. 73/2017
štrnásta zmena schválená dňa 31.08.2017 starostkou obce Ovčiarsko
pätnásta zmena schválená dňa 11.10.2017 uznesením č. 91/2017
šestnásta zmena schválená dňa 30.10.2017 starostkou obce Ovčiarsko
sedemnásta zmena schválená dňa 06.11.2017 uznesením č. 99/2017
osemnásta zmena schválená dňa 07.12.2017 starostkou obce Ovčiarsko
devätnásta zmena schválená dňa 15.12.2017 uznesením č. 110/2017
dvadsiata zmena schválená dňa 29.12.2017 starostkou obce Ovčiarsko

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

173 900,00

267 569,00

268 915,46

101 %

173 900,00
0,00
0,00
157 812,00

267 569,00
0,00
0,00
221 641,00

268 915,46
0,00
0,00
204 692,05

101 %
0%
0%
92 %

149 312,00
8 500,00
0,00
16 088,00

214 021,00
7 620,00
0,00
45 928,00

197 492,05
7 200,00
0,00
64 223,41

92 %
94 %
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 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2017

268 915,46

z toho: bežné príjmy obce

268 915.46

bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

197 492,05

z toho: bežné výdavky obce

197 492,05

bežné výdavky RO

0,00

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

71 423,41
0,00

z toho: kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

0,00
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Kapitálové výdavky spolu

7 200,00

z toho: kapitálové výdavky obce

7 200,00

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-7 200,00
64 223,41
0,00
64 223,41

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

0,00

Výdavky z finančných operácií

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

0,00
268 915,46
204 692,05
64 223,41
0,00
64 223,41

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 64 223,41 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 64 223,41 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 0,00 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 0,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
64 223,41 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020
Skutočnosť
k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

268 915,46

184 335,00

205 085,00

205 085,00

268 915,46
0,00
0,00

184 335,00
0,00
0,00

205 085,00
0,00
0,00

205 085,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2017

Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

204 692,05

165 587,00

164 060,00

164 060,00

197 492,05
7 200,00
0,00

164 487,00
1 100,00
0,00

164 060,00
0,00
0,00

164 060,00
0,00
0,00

12

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

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Majetok spolu

469 697,08

521 561,15

Neobežný majetok spolu

352 068,83

339 637,54

0,00

12 400,00

Dlhodobý hmotný majetok

275 897,78

251 066,49

Dlhodobý finančný majetok

76 171,05

76 171,05

117 036,41

181 320,93

559,02

402,92

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

3 695,99

3 951,61

112 781,40

176 966,40

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

591,84

602,68

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

469 697,08

521 561,15

Vlastné imanie

451 516,46

500 314,89

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

451 516,46

500 314,89

2 425,77

9 890,65

Rezervy

670,00

4 057,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

466,89

971,10

Dlhodobé záväzky

136,03

67,22

1 152,85

4 795,33

z toho:

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:

Krátkodobé záväzky
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Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0,00

0,00

15 754,85

11 355,61

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2 319,87

371,09

Pohľadávky po lehote splatnosti

1 376,12

3 580,52

Pohľadávky do lehoty splatnosti tvoria pohľadávky z preplatku faktúr za rok 2017 vo výške
371,09 EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti tvoria pohľadávky z nedaňových príjmov obcí
vo výške 522,01 €, pohľadávky z daňových príjmov obcí vo výške 1 897,51 EUR a iné
pohľadávky – zo spáchania priestupku vo výške 1 161,00 EUR.
8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

2 425,77

9 890,65

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 4 057,00 EUR, zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
s obcou Strečno, ktorá spravuje Spoločný obecný úrad vo výške 971,10 EUR, záväzky zo
sociálneho fondu vo výške 67,22 EUR, dodávatelia vo výške 4 445,33 EUR a ostatné
zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy – nepoužitý dar vo výške 350,00 EUR.

9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

166 521,95

224 161,22

50 – Spotrebované nákupy

19 560,33

24 272,46

51 – Služby

29 738,07

78 370,70

52 – Osobné náklady

90 234,08

86 884,99

95,68

63,68

1 873,85

1 631,00

20 433,80

23 688,29

1 173,10

1 135,98

0,00

0,00

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
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58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov

3 408,69

8 103,31

4,35

10,81

203 687,88

272 959,65

1 472,01

1 359,15

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

0,00

0,00

62 – Aktivácia

0,00

0,00

180 675,99

195 613,49

12 775,27

14 298,80

500,00

670,00

23,29

57,01

0,00

0,00

8 241,32

60 961,20

37 165,93

48 798,43

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 48 798,43 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:
51 – Služby – nárast v účtovej skupine je spôsobený uskutočnením diela „Sanácia miesta
s nezákonne umiestneným odpadom – lokalita Ovčiarsko“ financovaného formou dotácie
z Environmentálneho fondu. Celková cena diela bola výsledkom procesu verejného
obstarávania v sume 52 773,72 EUR.
58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov – nárast v účtovej skupine je spôsobený
poskytnutím dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce. Dotácia bola poskytnutá prijímateľovi dotácie Občianske združenie Ovčiarsko výlučne za
účelom rozvoja telovýchovy a športu v sume 3 878,11 EUR.
69 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených
obcou alebo VÚC – nárast v účtovej skupine je spôsobený zúčtovaním prijatého bežného
transferu na projekt „Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom – lokalita Ovčiarsko“
vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné transfery:
15

Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MV SR

Spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie
Sanácia miesta s nezákonne umiestneným
odpadom – lokalita Ovčiarsko
Hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
Register adries

MŽP SR

Starostlivosť o životné prostredie

MŠVVaŠ SR

Výchova a vzdelávanie 5-ročných detí
materských škôl
Príprava, vykonanie a zisťovanie
výsledkov volieb
Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu
pre miestne komunikácie
Stavebný poriadok

MDaV SR
EF
MV SR

MV SR
MDaV SR
MDaV SR

MV SR - Okresný Výkon povodňových záchranných prác
úrad Žilina

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
3 120,00
50 000,00
206,58
38,80
58,50
1 141,00
616,35
27,04
582,18
1 336,32

Popis najvýznamnejších prijatých transferov:
-

-

Obec Ovčiarsko prijala dotáciu v sume 3 120,00 EUR zo štátneho rozpočtu za účelom
spracovania územnoplánovacej dokumentácie. Dotácia sa poskytla ako refundácia
oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie podľa zmluvy.
Obec Ovčiarsko uzatvorila v roku 2017 zmluvu s Environmentálnym fondom
o poskytnutí podpory formou dotácie. Dotácia vo výške 50 000,00 EUR bola účelovo
poskytnutá na projekt - Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom – lokalita
Ovčiarsko. Poskytnutá dotácia bola obcou Ovčiarsko použitá na účel realizácie
projektu a spôsobom a za podmienok dohodnutých v zmluve.

Poskytnuté transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom použitia.
Obec prijala aj granty vo výške 3 080,00 EUR, ktoré boli použité v súlade s ich účelom
použitia definovaného darcom. Grant v celkovej sume 300,00 EUR bol poskytnutý na účely
zakúpenia multifunkčného kopírovacieho zariadenia CANON. Grant v sume 2 780,00 EUR bol
poskytnutý za účelom spolufinancovania projektu Sanácia miesta s nezákonne umiestneným
odpadom – lokalita Ovčiarsko.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
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Prijímateľ dotácie

Občianske združenie Ovčiarsko

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Rozvoj telovýchovy a športu

3 878,11

V roku 2017 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ovčiarsko na
obdobie od 1.6.2017 do 31.12.2017 s prijímateľom dotácie Občianske združenie Ovčiarsko.
Výška dotácie bola upravená Dodatkom č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce
Ovčiarsko na celkovú sumu 4 335,00 EUR. Dotácia bola poskytnutá výlučne na rozvoj
telovýchovy a športu. Občianske združenie Ovčiarsko použitie poskytnutej dotácie riadne
a včas vyúčtovalo. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie bol poukázaný
v lehote na účet obce Ovčiarsko.
K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2017
o dotáciách.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
- Obstarávanie nového Územného plánu obce
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- Modernizácia verejného osvetlenia a vybudovanie kamerového systému v obci
- Využitie obnoviteľných zdrojov energie a zníženie energetickej náročnosti budovy
kultúrneho domu
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, súd v predmetnej veci zatiaľ nerozhodol.

Vypracoval:
Ing. Ivana Knappová

Schválil:
Darina Ninisová, starostka obce

V Ovčiarsku dňa 30.05.2018
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
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