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1. Úvodné slovo starostu obce  
 

Výročná správa  predstavuje súhrn činností obce v hodnotovom vyjadrení za rok 2018. Našou 

snahou bolo zabezpečenie potrieb v prospech občanov obce a to pri dodrţiavaní rozpočtových 

pravidiel. Obecný úrad sa zameriava hlavne na plnenie potrieb pre obyvateľov, zabezpečuje 

kultúrne, športové a iné aktivity pre občanov. Stará sa o obecný majetok a zveľaďuje ho. 

Chcem sa pod'akovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce a všetkým 

občanom, ktorí sa aktívne zapojili do činnosti v obci, či uţ účasťou na brigádach, alebo 

kultúrnych a športových podujatiach. Zveľaďovanie verejných priestranstiev a udrţiavanie 

čistoty v obci je vizitkou nás všetkých a oprávnene môţeme byť na svoje územie hrdí.   

 

2. Identifikačné údaje obce  

 

Názov:    Obec Niţná Boca 

Sídlo:    Niţná Boca č. 3,032 34 Maluţiná 

Štatutárny zástupca:  Mgr.  Silvia Skusilová,  starostka  

IČO:    00315648 

DIČ:    2020581596 

Telefón:   044/5291240 

E-mail:   obec@niznaboca.sk,  starosta@niznaboca.sk 

Webová stránka:  www.niznaboca.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

  

Starostka obce:  Mgr. Silvia Skusilová 

Zástupca starostky obce: Ing. Eva Lániová 

Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Desana Stromková 

Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Michal Adamov 

Ing. Tomáš Hellebrandt 

Marcela Herichová 

    Ing. Eva Lániová 

Ing. Peter Matejko 

 

Vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 10. 11. 2018 boli zvolení: 

Starostka obce:  Mgr. Silvia Skusilová 

Obecné zastupiteľstvo: Ing. Milan Hromádka – zástupca starostky obce 

    Ing. Eva Lániová 

Martin Lichardus 

Vladimír Šak 

Mgr. Silvia Ţelonková 

 

Komisie:   komisia pre ochranu verejného záujmu 

 

Obecný úrad:   Zuzana Matejková – účtovníčka 

 

4. Poslanie, vízie, ciele 

 

Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a  obyvateľov ţijúcich na jej území. 

Vízie obce:  

mailto:obec@niznaboca.sk
mailto:starosta@niznaboca.sk
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- dobudovanie infraštruktúry v obci 

- zvýšená kvalita ţivota s vyuţitím prírodného, geografického potenciálu 

- rozvoj rekreácie a cestovného ruchu. 

Ciele obce: 

- podporiť rozvoj obce, vytvárať priaznivé ţivotné podmienky pre obyvateľov 

- zlepšiť kvalitu ţivota jej obyvateľov. 

 

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 Niţná Boca sa rozprestiera po obidvoch brehoch potoka 

Bocianka. Obklopujú ju svahy blízkych vrchov Oleškovej, Špíglovô, Solisko, Fišiarka, 

Pálenica, Plešina, Črchle, Chopec a  Rovná hoľa. Jej chotár sa rozprestiera v chránenej 

oblasti, v Národnom parku Nízke Tatry. 

Susedné mestá a obce: Obec Maluţiná, Obec Vyšná Boca 

Celková rozloha obce: 24,99 km
2
 

Nadmorská výška:  851 mnm 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov:  

Počet obyvateľov k 31.12.2018: 166 

 

Národnostná štruktúra: 

Slovenská národnosť  164 občanov 

Česká národnosť      1 občan 

Poľská národnosť               1 občan 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboţenského významu: 

Väčšina obyvateľov Niţnej Boce je členmi evanjelickej cirkvi augsburského  vyznania,  

druhou najpočetnejšou skupina je rímskokatolícka cirkev. 

 

Vývoj počtu obyvateľov k 31.12. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   2018   

158 154 159 156 161 165 163 163 163 166 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : nezamestnanosť v obci sa pohybuje v r. 2018 na úrovni  1,2

                         - 1,5 % z celkového počtu obyvateľov 

Nezamestnanosť v okrese: nezamestnanosť v okrese Lipt. Mikuláš sa pohybuje na úrovni 

    5,10 – 5,32 % 

Vývoj nezamestnanosti :  priemerný počet dlhodobo nezamestnaných v kalendárnom 

    mesiaci - 1 

    percento nezamestnaných sa nezmenilo oproti  roku 2017 

 



5 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce: V červenom štíte skríţené strieborné banícke kladivká, rozpájacie a bicie, na  

  dvoch dlhých zlatých rukovätiach sprevádzané hore zlatým slnkom s tvárou, no  

  bez lúčov, po bokoch striebornými poloţenými hviezdami  konvexných cípov 

  a dolu obráteným strieborným polmesiacom 

Vlajka obce: Vlajku obce tvorí šesť pozdĺţnych pruhov vo farbách ţltá 2/8, červená 1/8,  

  ţltá 1/8, biela 1/8, červená 1/8  a biela 2/8. Vlajka má pomer strán 2:3, 

  ukončená troma cípmi. 

5.5. Logo obce 

Obec nemá vytvorené svoje logo. 

 

5.6. História obce  

Prvá zmienka o obci je z roku 1285. V tomto období bola dolina osídlovaná nemeckými 

prisťahovalcami zo Saska, ktorí sa venovali hlavne ťaţbe zlata, striebra, ţeleza a medi. 

Postupne ťaţba klesala aţ do roku 1860, keď bola úplne zastavená.  V čase valašskej 

kolonizácie, keď zanikla banícka činnosť, obyvatelia obce sa preorientovali na chov dobytka, 

oviec, súkenníctvo a prácu v lesoch. Obyvatelia sa tieţ venovali spracovaniu ovčej vlny. 

Uţ v roku 1540 tu existoval evanjelický zbor. V roku 1844 bol v obci postavený evanjelický 

kostol bez veţe, ktorá bola dostavaná aţ v roku 1939. V roku 1632 bola zriadená ľudová 

evanjelická škola a nepretrţite fungovala aţ do roku  1972.  

V roku 1926 vznikla z dolnej časti Kráľovskej a Svätojánskej Boce Niţná Boca a z horných 

častí obidvoch obcí Vyšná Boca. V tomto období sa obyvateľstvo zaoberalo hlavne chvom 

dobytka a oviec. Zvláštnosťou, aţ raritou je skutočnosť, ţe obyvatelia mali dobytok ustajnený 

a zazimovaný priamo na lúkach, a nie pri svojich obydliach. Dodnes môţeme vidieť v celej 

doline roztrúsených niekoľko lúčnych maštalí. 

 

5.7. Pamiatky  

Časť Niţnej Boce je vyhlásená za Chránenú pamiatkovú zónu ľudovej architektúry. Najstarší 

zachovaný dom je z roku 1710 s popisným číslom 130 a miestnym názvom Od Jakobusky. 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

 

6.1. Výchova a vzdelávanie, športové aktivity 

Obec nie je zriaďovateľom ţiadnej školy ani školského zariadenia. 

V súčasnosti  výchovu a vzdelávanie detí poskytujú: 

Predškolskú výchovu: 

- Materská škola Kráľova Lehota 

- Materská škola v Liptovskom Hrádku 

Povinnú školskú dochádzku a mimoškolské aktivity si ţiaci plnia v: 

- Základnej škole v Hybiach 

- Základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Hrádok 

- Centrum voľného času v Liptovskom Hrádku 

 

6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť občanom poskytuje: 

- Poliknika n.o. Liptovský Hrádok v pôsobnosti ŢSK  

- Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši 

- Ústredná vojenská nemocnica SNP Ruţomberok 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 
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Sociálne sluţby pre občanov obce sa vybavujú individuálne. Administratívnu časť obec 

zabezpečuje dodávateľsky. 

Najbliţšie zariadenia sociálnych sluţieb sú v Liptovskom Hrádku a Liptovskom Mikuláši. 

 

6.4. Kultúra  

Kniţnica : 

Obec má vlastnú kniţnicu, ktorá sídli v Obecnom dome Niţná Boca č. 74 – je otvorená kaţdý 

druhý štvrtok od 16.00 – 18.00 hod. Kniţný fond je kaţdý rok dopĺňaný.  

 

6.5. Hospodárstvo 

Najvýznamnejší poskytovatelia sluţieb v obci : 

COOP Jednota SD Lipt. Mikuláš – predajňa potraviny-mix 

Penzión „Bocorka“ – reštauračné a ubytovacie sluţby 

 

 Najvýznamnejšie právnické osoby, ktoré platia daň znehnuteľností : 

        Lesy SR,  š.p. , OZ Liptovský Hrádok  

        Urbársky spolok obce Niţná Boca pozemkové spoločenstvo 

        Agria Liptovský Ondrej a.s., Liptovský Ondrej 

        Jihomoravský kraj, Brno 

        STU v Bratislave 

        COOP Jednota SD, Liptovský Mikuláš 

 

7. Rozpočet obce na rok 2018 a jeho plnenie 

Základným  nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.      Obec 

zostavila rozpočet v súlade s ustanovením § 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 sa vnútorne člení na beţné príjmy a beţné výdavky (ďalej len beţný rozpočet), 

kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.  

Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný 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. 

62/2017. 

 

Zmeny rozpočtu:  
- Rozp. opatrenie č. 1 – starostka obce 29.03.2018 uznesenie OZ 11/2018 zobraté na vedomie 

- Rozp. opatrenie č. 2 – starostka obce 29.03.2018 uznesenie OZ 11/2018 zobraté na vedomie 

- Rozp. opatrenie č. 3 – starostka obce 25.05.2018 uznesenie OZ 20/2018 zobraté na vedomie 

- Rozp. opatrenie č. 4 – účelovo určené prostriedky 25.05.2018 uznesenie OZ 20/2018 zobraté 

na vedomie 

- Rozp. opatrenie č. 5 – starostka obce 25.05.2018 uznesenie OZ 20/2018 zobraté na vedomie 

- Rozp. opatrenie č. 6 – starostka obce 27.07.2018 uznesenie OZ 29/2018 zobraté na vedomie 

- Rozp. opatrenie č. 7 – starostka obce 27.07.2018 uznesenie OZ 29/2018 zobraté na vedomie 

- Rozp. opatrenie č. 8 – účelový transfer zo ŚR 27.07.2018 uznesenie OZ 29/2018 zobraté na 

vedomie 

- Rozp. opatrenie č. 9 – schválené  - uznesenie OZ č. 28/2018 27.07.2018   

- Rozp. opatrenie č. 10 – starostka obce 05.10.2018 uznesenie OZ 39/2018 zobraté na vedomie 

- Rozp. opatrenie č. 11 – starostka obce 05.10.2018 uznesenie OZ 39/2018 zobraté na vedomie 

- Rozp. opatrenie č. 12 – starostka obce 05.10.2018 uznesenie OZ 39/2018 zobraté na vedomie 
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- Rozp. opatrenie č. 13 – starostka obce 26.10.2018 uznesenie OZ 47/2018 zobrané na vedomie 

- Rozp. opatrenie č. 14 – starostka obce 26.10.2018 uznesenie OZ 47/2018 zobraté na vedomie 

- Rozp. opatrenie č. 15 – schválené - uznesenie OZ č. 49/2018  26.10.2018  

- Rozp. opatrenie č. 16 – účelovo určené prostriedky zo ŠR 14.12.2018 uznesenie OZ 60/2018 

zobraté na vedomie   

- Rozp. opatrenie č. 17 – starostka obce 14.12.2018 uznesenie OZ 60/2018 zobraté na vedomie 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 12. 2018 v  eurách: 

 

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné plnenie 

príjmov/čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2018  

% plnenia 

príjmov/ 

%čerpania 

výdavkov 

Príjmy celkom 101 950 117 507 117 353,64  99,87 

z toho :     

Beţné príjmy 96 450  100 349 101 395,94 101,04 

Kapitálové príjmy 0     4 250     4 249,40 99,99 

Finančné príjmy 5 500   12 908   11 708,30 90,71 

Výdavky celkom 101 950 117 507   97 189,26 82,71 

z toho :     

Beţné výdavky 91 450   90 936 75 984,34 83,56 

Kapitálové výdavky 10 500   26 571 21 204,92 79,80 

Finančné výdavky 0  0  0 0 

Rozpočet obce 0 0 0 0 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

Hospodárenie obce 
Skutočnosť k 31.12.2018 

v EUR 

  

 Beţné príjmy obce             101 395,94 

 Beţné výdavky  obce             75 984,34 

 Bežný rozpočet         + 25 411,60 

 Kapitálové  príjmy obce                4 249,40 

 Kapitálové  výdavky  obce             21 204,92 

Kapitálový rozpočet  - 16 955,52 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                         +   8 456,08 

Vylúčenie z prebytku zostatok účelového daru               4 100,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 

                        +   4 356,08 

Príjmy z finančných operácií            11 708,30 

Výdavky z finančných operácií                     0,00  

Rozdiel  finančných  operácií                          + 11 708,30 

PRÍJMY SPOLU             117 353,64 

VÝDAVKY SPOLU              97 189,26 

Hospodárenie  obce  +          20 164,38 

Vylúčenie z prebytku                4 100,00 

Upravené  hospodárenie  obce +          16 064,38 
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Prebytok rozpočtu 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 z.n.p, upravený – znížený o sumu 4 100,00 Eur - nevyčerpané prostriedky 

z účelovo určenej dotácie zo ŠR na modernizáciu budovy obecného úradu podľa ustanovenia 

§ 5 ods. 3  zákona č. 583/2004 Z.z. vznp.,  

ďalej upravený – znížený  o sumu 17,35 EUR – rozdiel medzi povinným prídelom do 

sociálneho fondu a príspevkom  na stravné lístky z účtu sociálneho fondu za rok 2018,   ktorý 

nebol v priebehu roka zapojený do plnenia rozpočtu, sumy v jednotlivých mesiacoch boli 

prevedené internými  dokladmi  na beţný účet. Obec nemá zaloţený účet sociálneho fondu na 

samostatnom bankovom účte, je odčlenený od beţného účtu v účtovníctve analytikou,  

na sumu 4 338,73 EUR  navrhujeme pouţiťna : 
  

- Tvorbu rezervného fondu      4 338,73 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  

z.n.p.v sume 4 948,12 EUR navrhujeme pouţiť na: 
  

- Tvorbu rezervného fondu   11 708,30 EUR 
 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu  rezervného  fondu  za 

rok  2018 vo výške        16 047,03 EUR      

 

    

7.3. Rozpočet na roky 2019-2021 

      

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Príjmy celkom 117 353,64 306 528,00 106 420,00 108 420,00 

z toho :     

Beţné príjmy 101 395,94 102 920,00 106 420,00 108 420,00 

Kapitálové príjmy 4 249,40 94 754,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 11 708,30 108 854,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Výdavky celkom 97 189,26 306 528,00 106 420,00 108 420,00 

z toho :     

Beţné výdavky 75 984,34 102 920,00 106 420,00 108 420,00 
Kapitálové výdavky 21 204,92 108 854,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 94 754,00 0,00 0,00 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 

8.1 Majetok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

  

Majetok spolu 986 561,57 982 057,03   

Neobeţný majetok spolu 956 224,65 942 801,81   

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok      1 488,60      0,00   
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Dlhodobý hmotný majetok 908 687,65 896 753,41   

Dlhodobý finančný majetok   46 048,40   46 048,40   

Obežný majetok spolu   28 471,08   36 945,83   

z toho :     

Zásoby     

Zúčtovanie medzi subjektami 

VS 

    

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky        616,61       439,28   

Finančné účty   27 854,47  36 506,55   

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci dlh. 

    

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci krát. 

    

Časové rozlíšenie    1 865,84   2 309,39   

 

8.2 Zdroje krytia 
 

Názov Skutočnosť 

k  31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12. 2018 

  

Vlastné imanie a záväzky 

spolu 

986 561,57 982 057,03   

Vlastné imanie  294 195,50    312 670,79   

z toho :     

Oceňovacie rozdiely      

Nevysporiadanývýsl.hosp. 

z minulých rokov 

281 342,65     294 195,50   

Výsledok hospodárenia  12 852,85         18 475,29   

Záväzky 5 677,23       10 021,03   

z toho :     

Rezervy  560,00            560,00   

Zúčtovanie medzi subjektami 

VS 

 4 100,00   

Dlhodobé záväzky 536,80           244,15   

Krátkodobé záväzky 4 580,43         5 116,88   

Bankové úvery a výpomoci          0,00   

Časové rozlíšenie 686 688,84     659 365,21   

 

Obec k 31.12.2018 nemá ţiadny úver. 

 

8.3. Pohľadávky 

 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2017 

Zostatok 

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   524,83 114,22 

Pohľadávky po lehote splatnosti   482,88 736,33 

Preplatok na dani z nehnuteľností   
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Obec eviduje k 31.12.2018 pohľadávky vo výške  850,55 Eur: 

V tom – nedaňové pohľadávky : 

          Poplatky za komunálny odpad             284,09 Eur 

          Preplatok SSE a.s., Ţilina    114,22 Eur 

                     Nájomné TJ Tatran      58,09 Eur 

 -  daňové pohľadávky   -   Daň z nehnuteľností              394,15 Eur 

 

K nedaňovým pohľadávkam – poplatok za komunálny odpad bola zaúčtovaná opravná 

poloţka na účte 391 vo výške  109,19 Eur a k daňovým pohľadávkam bola zaúčtovaná 

opravná poloţka vo výške 302,08 Eur. 

Pohľadávky – netto – 439,28 Eur. 

Pohľadávky po lehote splatnosti tvoria nezaplatené dane z nehnuteľností od obyvateľov. 

 

8.4.  Záväzky 

 

Záväzky Stav 

k 31.12 2017 

Stav 

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti bez rezerv a SF  4 580,43 9 216,88 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 
Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2018 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 1 114,87 1 114,87  

- zamestnancom   2 210,45   2 210,45  

- poisťovniam  1 395,66 1 395,66  

- daňovému úradu 330,76 330,76  

- štátnemu rozpočtu – nevyčerpaná 

dotácia 

4 100,00 4 100,00  

- bankám    

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 65,14 65,14  

Záväzky spolu k 31.12.2016 9 216,88 9 216,88  

 

Obec dostala v r. 2018 dotáciu na modernizáciu budovy obecného úradu  vo výške 4 100,00 

Eur, v roku 2018 ju nevyčerpala. Dotáciu je moţné čerpať do konca roka 2020. 

 

9. Hospodársky výsledok za rok 2018 – vývoj nákladov a výnosov eurách 

 

Názov Skutočnosť k 

31.12.2017 

Skutočnosť k 

31.12.2018 

  

Náklady 116 781,65 109 619,72   

50 – Spotrebované nákupy 13 706,90 11 183,37   

51 – Sluţby 23 481,26 16 198,19   

52 – Osobné náklady 36 269,24 40 865,88   

53 – Dane a poplatky 230,17 721,27   

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 4 869,60 2 393,32   

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozl. 

37 407,17 35 399,93   

56 – Finančné náklady 660,54 1 072,43   

57 – Mimoriadne náklady     

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 156,77 1 785,33   
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príjmov 

Výnosy 129 636,28 128 100,37   

60 – Trţby za vlastné výkony a tovar 772,66 448,37   

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných sluţieb     

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 

93 097,67 97 924,15   

64 – Ostatné výnosy 1 866,95 1 315,90   

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

3049,54    

66 – Finančné výnosy 11,41 28,40   

67 – Mimoriadne výnosy     

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

30 838,05 28 383,55   

59 – splatná daň z príjmov 1,78 5,36   

Výsledok hospodárenia po zdanení 

/ + kladný VH, - záporný VH / 

+12 852,85 + 18 475,29   

 

Výsledok hospodárenia  + 18 475,29 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov. 

 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov. 

Náklady boli v roku 2018 niţšie oproti r. 2017 o 7 161,93 Eur, výnosy boli tieţ niţšie o 

1 535,91 Eur. 

Náklady: 

Zníţenie na účtoch skupiny 50 – spotrebované nákupy – v r. 2018 – obec kúpila 1100 l 

kontajnery 818,07 Eur, materiál – oprava WC kultúrny dom – 334,74 Eur, kalendáre – 508,20 

Eur. 

Účtová skupina 51 – sluţby – najvyššiu  poloţku tvorí – 5 922,71 Eur – odvoz a uloţenie 

odpadu, aktualizácia softvéru – 916,80 Eur, auditorské sluţby 800,00 Eur, vyraďovacie 

konanie archív, škartácia – 841,34 Eur., vypracovanie komunitného plánu sociálnych sluţieb 

– 350,00 Eur. 

Nárast na účtoch skupiny 52 – osobné náklady – zvýšenie platu starostky zo zákona, 

valorizácia platov vo verejnej správe, z toho vyplývajúce zvýšené odvody do poisťovní.  

Nárast na účtoch skupiny 54 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť –  najväčšia suma je 

odvod stavebných správnych poplatkov spoločnej úradovni v Lipt. Hrádku 1 180,00 Eur. 

Účtovná skupina 56 – finfančné náklady – najväčšiu poloţku tvorí poistné majetku obce a 

nákladného automobilu V3S – 992,51 Eur. 

Účtovná skupina 58 – náklady na transfery – transfer na SocÚ stavebný poriadok – 624,00 

Eur, na príspevok na autobusový spoj – 738,10 Eur. 

 

Výnosy: 

Nárast na účtoch skupiny 63 – daňové a colné výnosy  a výnosy z poplatkov – zvýšila sa 

suma z prerozdelenia daní PFO zo štátu – 40 988,17 Eur.. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1 Prijaté granty a transfery  
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V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 

finančných 

prostriedkov EUR 

 

- 3 - 

MV SR Beţné výdavky – voľby 2018      526,86 

MV SR Beţné výdavky – REGOB a register 

adries 

     79,79 

OÚ CDaPK  Beţné výdavky -Pren.výkon MK          7,04 

MDVaRR SR Beţné výdavky - Pren.výkon stavebný 

poriadok 

    180,93 

OÚ ŢP Beţné výdavky - Pren.výkon ŢP        15,30 

MV SR Beţné výdavky - Sklad CO odmena       66,22 

Fyzické osoby  Akcie pre deti 50,00 

PO Propagácia obce 200,00 

FO Zostatok dotácie z r. 2017 – údrţba 

infromačnej tabule 

208,30 

MF SR Kapitálový transfer  4 100,00 

 

Dotácie boli poskytnuté zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy. 

Kapitálový transfer je určený na modernizáciu budovy obecného úradu – môţe byť pouţitý do 

konca roku 2020. 

 

10.2 Poskytnuté dotácie  

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v EUR 

Mesto Liptovský 

Hrádok - CVČ 

Záujmová krúţková činnosť detí 240,73 

Obec Kráľova 

Lehota 

Materská škola 182,50 

 

V roku 2018 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotáciu fyzickej osobe - podnikateľovi  

v zmysle VZN č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce v platnom znení. 

Obec poskytla Mestu Liptovský Hrádok na CVČ, ktoré navštevujú aj deti z našej obce dotáciu 

na záujmovú činnosť v súlade  s VZN.  

Spolu  s  obcami  Maluţiná, Vyšná Boca uzavrela zmluvu  o zdruţení finančných 

prostriedkov s obcou Kráľova Lehota za účelom podpory činnosti Materskej školy 

v zriaďovacej pôsobnosti obce Kráľova Lehota.  

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2018 

Investičné akcie realizované v roku 2018: 

Investičné akcie  realizovala so svojich finančných prostriedkov: 

Obstaranie PD – rozšírenie vodovodu – 10 841,89 Eur, 

Obstaranie – PD dobudovanie kanalizácie a vodovodu – 6 000,00 Eur. 

Obstaranie – drobné stavby při viacúčelovom ihrisku – 4 181,00 Eur, stavby sa v celkovej 

hodnote 16 218,37 Eur zaradili do majetku obce. 



13 

 

Obec v roku 2018 podpísala zmluvu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku na zmenu vykurovania v kultúrnom dome vo výške 

94 754,09 Eur. Investičná akcia sa bude realizovať v r. 2019. 

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činností 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

Modernizácia kultúrneho domu – zmena vykurovania v kultúrnom dome, obec poţiadala aj o 

nenávratný finančný príspevok na zateplenie kultúrneho domu. 

Dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie. 

Výstavba vodovodu – ďalšie vetvy. 

Výstavba ČOV a kanalizácie – dokončenie.   

Rekonštrukcia domu smútku. 

Obec kaţdoročne ţiada o dotácie na dostavbu ČOV a kanalizácie, vodovodu. Zapojí sa do 

výziev – získanie finančných prostriedkov na ďalšie investičné akcie. 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

10.6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec vedie súdny spor s fyzickými osobami o určenie vlastníctva k pozemkom. 

 

 

 

 

Vypracovala:  Matejková Zuzana         Schválil: Mgr. Silvia Skusilová      

            starostka                                                                     

 

V Niţnej Boci  dňa   28. 05. 2018 

 

 

Prílohy: 

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

●Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


