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10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

1. Úvodné slovo starostu obce

Konsolidovaná výročná správa obce Stráňavy za rok 2016 je dokument, ktorý nielen formou
čísiel

a tabuliek hodnotí, ako obec nakladala s finančnými prostriedkami v roku 2016, ale

poskytuje aj základné informácie o majetkovej a
konsolidovaného celku,

finančnej

situácii, súhrn za všetky

analýzu príjmov a výdavkov konsolidovaného celku,

prehl'ad o prijatých, ale aj poskytnutých

zúčtovaných

transferoch v rámci konsolidovaného celku

a ostatné dôležité informácie o obci a jej organizáciách ako konsolidovanej

2.

Identifikačné

OBEC STRÁŇAVY

Sídlo:

013 25 Májová 336

IČO:

00321613

Štatutárny orgán obce:

starosta obce

Telefón:

041/5005674

Mail:

stranavy@stranavy.sk

Webová stránka:

www.stranavy.sk

Organizačná

štruktúra obce a identifikácia vedúcich

Starosta obce:

Ing. Jozef Papán

Zástupca starostu obce:

Ladislav Barošinec

Hlavný kontrolór obce:

Peter Lingeš

Obecné

účtovej

jednotky.

údaje obce

Názov:

3.

súčasti

zastupiteľstvo:

Pavol

predstaviteľov

Brodňan

Ing. Dušan Dmfo
Tomáš Kopl'iva
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Viera Kvetoľíová
Patrik Ondák
Kamil

Púček

Janka

Slezáčková

Branislav Štrba

- predseda: Tomáš Kopl'iva

Komisie: Bytová
Finančná

- predseda: Ing. Dušan Daľío

Kultúrna

- predseda: Jana

Ochrany verejného poriadku

- predseda: Ladislav Barošinec

Ochrany verejného záujmu

- predseda: Jana

Sociálno - zdravotná

- predseda: Viera Kvetoľíová

Špottová

- predseda: Patrik Ondák

Výstavby a územného plánovania

- predseda: Branislav Štrba

Slezáčková

Slezáčková

Životného prostredia ,lesného a vodného hospodárstva -predseda: Kamil Púček

Obecný úrad:
Ing. Marián

Duchoľí

- úsek miestnych daní ,CO,IT

Anna Jasenovcová -úsek účtovníctva, majetku a personalistiky
Marta Reitšpísová - úsek sociálnych služieb, pokladňa
Ing. Stanislava Berzáková - spolupráca so stavebným úradom, evidencie obyvateľov
Úradné hodiny Obce Stráňavy:
Pondelok: 7,30-12,30

13,00-15,30

Utorok:

7,30-12,30

13,00-15,30

Streda:

7,30-12,30

13,00-17,00

Štvrtok :

nestránkový deľí

Piatok:

7,30- 12,30

13,00- 14,00
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Rozpočtové

organizácie

Základná škola s materskou školou Stráňavy
1.

československého

armádneho zboru

013 25 Športovcov 342,
riaditeľka:

Mgr. Miroslava Brodňanová

základná činnosť: vzdelávanie
IČO: 37813382

telefón: 041/ 5966372
e-mail : zs@stranavy.sk
Základná činnosť: poskytuje predprimárne, primárne a sekundárne základné vzdelanie,
zabezpečuje

rozumovú ,mravnú, pracovnú, zdravú, telesnú a športovú výchovu žiakov,

umož!luje aj náboženskú výchovu, pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax, umožňuje
vedenie záujmových krúžkov. a zabezpečuje stravovanie žiakov a predškolákov v MŠ.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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.

Vízie obce:
Obec Stráňavy vďaka svojej polohe predstavuje priaznivú víziu do oblasti cestovného
ruchu žilinského regiónu, hlavne z dôvodu, že sa v katastri obce nachádza termálne kúpalisko
,ktoré spravuje Radoslav Prášek.
Obyvatelia majú vytvorené možnosti na realizáciu voľného času aj mimo letnej sezóny
športovými aktivitami . V obci je vybudované ihrisko, ihrisko s umelým trávnikom, oddychová
zóna pri kultúrnom dome , v areáli materskej školy detské preliezačky, možnosť turistiky na
vrch Polom kde je výhľad do celého okolia obce.
Demografický vývoj v obci je priaznivý.
Ciele obce:
- Zvýšenie schopnosti rozvoja obce .
- Zvýšenie kvality života občanov obce rozvojom služieb pre občanov .
- Skvalitňovanie životného prostredia v obci. Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v
rámci obce ako i regiónu, resp. mikroregiónu.
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5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec Stráňavy je materskou účtovnou jednotkou a pri konsolidácii eviduje nasledovnú
dcérsku

účtovnú jednotku:

Základná škola s materskou školu Stráií.avy.

5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Severné Slovensko - okres Žilina
Susedné mestá a obce : Mojšová Lúčka ,Strečno, Mojš, Trnové, Viš11ové
Celková rozloha obce : 1 O 871 757 1112
Nadmorská výška : od 400 111 až 1060 m. n. 111. vrchol Polom

5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov

Hustota: 185

k 31.12. 2016 : 1851

obyvateľov

na 1km2

Národnostná štrnktúra : slovenská národnosť
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina obyvateľov obce vyznáva
rímsko-katolícku vieru.
Vývoj

počtu obyvateľov

k 31 .12.2015 : 1862
k 31.12.2014 : 1887

5.3 Symboly obce
Erb obce:

Vlajka obce :

6

5,4 História obce
História obce Stráľíavy siaha hlboko do obdobia Veľkej Moravy, keď bolo územie okolo
Strečna

a Varína osídlené slovanskými kmeľími , čo dokladajú jednotlivé archeologické

vykopávky. Dôkazy
Počas

svedčia

o tom ,že základná sídelná sieť tu existovala už pred 13.

storočím.

vlády krajinského sudcu Mikuláša Séčiho, ktorý spravoval hrad Strečno, došlo k

rozširovaniu a zakladaniu nových sídelných osád.
Založenie obce
súčasťou

Stráľíavy

sa datuje do roku 1356,a to na základe žilinského -nemeckého práva,

ktorého bolo ustanovenie

dedičného

richtára, ktorým sa stal Peško ,syn Mikuláša zo

Žiliny.

5,5 Pamiatky
Pamätník na vrchu Polom- Javorina 1959-1961 Ing. arch.Kuzma a akad. sochárka Cvengrošová
Pamätník

Víťazstva

1.

československého

armádneho zboru

Pamätník Oslobodenia 26.4.1945 Ing. arch. Meliš a akad. sochár Bíroš
Pamätník Oslobodenia Obce

5.6 Významné osobnosti obce

Mgr. Jaroslav

Moravčík

nar.1961 - tanečník, choreografa vedúci tanca

SĽUK-u.

Disponovaný tanečník s výbornou technikou ľudového tanca.
Z choreografií : Čertoviny, Haravara, Zo srdca, Čarovné husle.
Popri SĽUK-u pôsobí aj v divadlách, napr. v Balete ŠD v Košiciach ( V rytme - Homeless)
V Balete DJGT v Prešove (P A.Dl.PA.RÉ) a i.
muzikál

Tisícročná včela,

rocková opera Peter a Lucia - choreograf a i.

Divadlo Moravskoslezké muzikál Quo Vadis - choreograf

Zeleno Majerčák nar.1953 sochár od 1984 žije a pracuje v USA je profesorom výtvarného
umenia Montgomery College v štáte Maryland v USA.
Za tvorbu získal mnoho významných ocenení :
1996 ART/OMI Omi, NZ- International Residenscy
1992 Fulbright Fellowship-Finland
1992 Millay Colony for the A1is-Resydency
1989 Pollock Grant

Roman Ondák nar.1966 výtvarník žije v Bratislave
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2004 výstava v kolínskom Kunstvereine
2006 v Londíne Tate Modem
2007 v Mníchove Pinakothek der Moderne
2008 v San Franciscu Wattis Institute for Contemporary Atts
2009 v New Yorku v Múzeu moderného umenia

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
V zmysle Ústavy Slovenskej republiky je obec základom územnej samosprávy.
Obec je samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na
jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Obce svoje potreby financujú predovšetkým z vlastných príjmov ,ako aJ zo štátnych
dotácií, poplatky a dane patria obci a sú jej príjmom ustanovuje zákon.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a starostlivosť o potreby jej obyvateľov. Úlohy obce sú vymedzené v samostatnom
právnom predpise ,a to v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
V prvom rade je potrebné rozlišovať dve základné funkcie obce, a to výkon vlastnej
samosprávy a výkon prenesenej štátnej správy. V rámci výkonu funkcie prenesenej štátnej
správy sú obce sú časťou miestnej štátnej správy. Obecný úrad plní túto funkciu v rozsahu
vymedzenom vyššie uvedeným zákonom o obecnom zriadení.

6.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytqje:
Základná škola

1.československého

armádneho zboru

V obci s deviatimi triedami, ktorú navštevujú aj deti z obce Mojšová Lúčka spolu v počte
detí 157.
Vyučovanie zabezpečuje

17 pracovníkov.
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Materská škola
Materskú školu v obci navštevuje 72 detí vo veku 3-6 rokov a pedagogických
zamestnancov 8.
Materská škola zabezpečuje stravovanie v jedálni pre deti Materskej školy, Základnej
školy.
Na mimoškolské aktivity je zriadené:
Školský klub detí, ktorý navštevuje 40 detí v čase od 11,00 hod. - do 16,00 hod.
Centrum voľného času, ktorý navštevuje 140 detí v 14. krúžkoch v čase od 13,30 - do
16,00hod.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa
bude orientovať na :
Zabezpečenie

kvalitnej

výučby

Zabezpečenie

mimoškolskej aktivity v

na všetkých
čase

stupňoch

vzdelávania.

od 13,30 hod. do 16,00 hod. denne.

Zabezpečenie kvalitného stravovania pre deti ZŠ a MŠ.

6.2. Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
Poliklinika KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1 ŽILINA
Fakultná nemocnica s poliklinikou ,V. Spanyola ,ŽILINA
Poliklinika ŽLPO s.r.o. Vysokoškolákov 31 ,ŽLINA
Železničná poliklinika MEDCENTRUM s.r.o. J .Milca 33 ŽLINA

sú vzdialené od obce Stráňav cca 10,5 km.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na :
Zabezpečenie

kvalitnej zdravotnej starostlivosti všetkým vekovým kategóriám.
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zabezpečenie

6.3. Sociálne

Sociálne služby v obci

zabezpečuje

:

Zariadenie sociálnych služieb nie je priamo v obci zriadené, ale

opatrovateľky

pomáhajú našim seniorom priamo v ich domácnostiach.
Domov dôchodcov a Zariadenie sociálnych služieb v okresnom meste Žilina.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno
bude

orientovať

Pomoc pri

očakávať,

že rozvoj sociálnych služieb sa

na :

umiestňovaní občanov

obce v domovoch a v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí

sú odkázaní na pomoc druhých v starobe a chorobe do zariadení v okolí obce.

6.4. Kultúra
Spoločenský

a kultúrny život v obci

zabezpečuje

:

Kino, divadlo, galérie, múzeum v okresnom meste Žilina.
Stráňavy

Obec

Kultúrny

život

prostredníctvom
v

obci

kultúrnej

napÍľíajú

komisie

detský

obecného

folklórny

zastupiteľstva

súbor

Hýrovček,

ženský spevácky súbor Dolinka, Dychová hudba, Hudobná kapela"

ŠOK".

Tieto hudobné telesá prezentujú svoju tvorbu na miestnych kultúrnych podujatiach ako
sú : Privítanie detí do života
Fašiangová zabíjačka a pochod masiek dedinou
Oslavy oslobodenia na Javorinách
Deľí

matiek

Oslavy SNP pred KD
Hody
Deľí

Stráľíavy

mesiaca úcty k starším

Posedenie jubilantov
Mikuláš - vianočné trhy

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno

očakávať,

že kultúrny a

spoločenský

život

sa bude orientovať na :
Doterajšie

kultúrne podujatia v rámci vlastnej réžie ,prípadne v rámci

rozvoja

v

spolupráci s družobnou obcou s Poľska Polanka Wielka a v rámci projektu EÚ „Spojme
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sa rýchlo a moderne" družba s mestom Budišov nad Budišovkou. Kultúrny a spoločenský
život sa kvalitatívne a žánrovo rozvíja a vytvárajú sa dobré podmienky v tomto roku.

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Slovenská pošta a.s. - Pošta Stráľíavy
Predajľía

potravín COOP Jednota

Predajľía

potravín B&B

Pohostinstvo Polomárik
Pohostinstvo Holboj Peter
Kvetinárstvo Katka
Penzión Prášek Radoslav
Al! Service s.r.o.- silážne jamy
Kúpalisko - Radoslav Prášek

Najvýznamnejší priemysel v obci :
Dolvap s.r.o.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
V obci nie je poľnohospodárska výroba . O poľnohospodársku pôdu sa starajú a jej úrodu
využívajú v rámci svojich poľnohospodárskych aktivít subjekty pôsobiace mimo obce
Stráľíavy.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať hlavne na ,služby občanom , cestovný ruch.

7.Informácia o vývoji obce z
Základným

pohľadu rozpočtovníctva

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

2016. Obec zostavila rozpočet

podľa

rozpočet

obce

na rok

ustanovenia § 1O 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

Bežný

obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový.

rozpočet

bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Po poslednej úprave bol bežný rozpočet prebytkový a kapitálový rozpočet schodkový.
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet

obce bol schválený obecným zastupiteľstvom

Rozpočet

bol zmenený trikrát :

dňa

11.12.2015 uznesením č.75/2015

prvá zmena schválená dňa 19.02.2016 uznesením č.5/2016
druhá zmena schválená dľfa 12.08.2016 uznesením č.28/2016
tretia zmena schválená d11a 09 .12. O16 uznesením č.56/2016

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Skutočné
Rozpočet

Rozpočet

po zmenách

Prí.imy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

V:fdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Rozpočet

obce

plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/

%

čerpania

vvdavkov

1131 393

1 531 063,10

1 507 684,31

98,47

1 131 393

1 402 906,89
110 408,05

1 379 528,1 O
110 408,05

101 ,69
100

17748,16

100

o
o
o

o
17 748,16

918 714,85

1281 315,93

1281315,93

100

556 943,85
38 OOO,323 771,-

771 244,86
6 845,172 468,07
330 758,-

711 064,19
6 845,172 777,08
390 629,66

92,19
100
100,17
118, 1O

212 678,15

249 747,17

226 368,38

90,63

o
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7.2 Prebytok/schodok

rozpočtového

hospodárenia za rok 2016

.

.

.

Hospodárenie obce
.·

Skutočnosť
.

.

.

~eŽ!jt PriJmJšµi/lil

< ·· ·.· r

.. •· .
z toho : bežné príjmy obce

.· •· •· • .x

><

k 31.12.2016
.

.

<• >

1 393 461,11
1379528,/1
13 933,01

bežné príjmy RO

~~žtié yýdavky ŠJi.olu>

•:
-,.
> . /><

i(--,·.,:c.:.:'~I.>::<>:::_,-:,.;_
••
T<
., ..

1 285 925,78
711 064,1'
574 861,5 1

z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

Bež11ý rozpočet

·.
..

< > T< . .·

KapitáÍôÝ.é prfj,hýspô!µ

.

/ · •··••··.•· · · • •·.•.· · · · ·

110 408,05

z toho : kapitálové príjmy obce

o

kapitálové príjmyRO

>• · · ·•· i..

<.äpitá16viíNÝélávk.ysµÔtti.
.
.
.
z toho : kapitálové výdavky obce
'

"""'

>

.J )/
.

.

11 295,00
6 845,00
4 450,-

kapitálové výdavky RO

Kapitálol'Ý rozpočet
--. : ,:.·
,:_:-";,·,-::::"•
;,,,;·:·-·:--:.-':"·,·_:-···.. ::' --·""·'·
~reb;ii1JJ;lsi:J,i]{fok bežného·" kapitd/óyé110,rozpočt11 ·· ·.••· ··• ...·.· < •. . ··
Vyltíčenie z prebytku
•...
··,-:_""'_:·,c::.,-:··· -;-_:-·,---:>·-'-''.·.·;': .. : -_" ,·. -_-.-----,-, -: _,-.. ,-,-_,·.
Vpr~ve11ý. prebytok/sclú11/ok.hež11ého•9 lf11pitál(!i•éll.il mzpočt11 ?..
Prljmy z finančných operácií
.·:'

•,..'

•;c' .

.,-,.::·_-_·:--_:··--:·:::

· · ·•. > ;; .· .
:

•

ď'"

:·_·:·:

17 748,16
172 777,0,

-155 028,92
1 521 617,3:
1 469 997,81

opertícif

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

lliJspdíl4re1,1i(}hce <
Vyltíčenie

<. . > •.•• •

z prebytku

Upmi>e11él10spolfďre11ie

obce

····· ·••·>······

<--

99 113,05
2Q6648,38
8 788,04
•.•.........•••.• lý786Q;34

> u .cr.···

!Výdavky z finančných operácii
IJ/oztlielji111111č11ých

107 535,33
110 408,05

'1: --·)

>> .·">;.-;-.
••.•· ; · • st~l.9,4,

.. :--:_-- "" ·:·_:

8 788,04
42 831,42

Schodok rozpočtu v sume 206 648,38 EUR zistený podľa ustanovenia § 1O ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa upravuje o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 8 788,04 EUR. Vznikne prebytok rozpočtu v sume 197 860,34
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 §1O ods,3 písm.
a)a b)citovaného zákona, z toho prebytku vylučujú :
v' nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na základnú školu poskytnuté v
rozpočtovom roku v sume 8 718,04 EUR, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku
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2017 v súlade s ustanovením §8 odsek 4a5 zákona č.523/2004 Z.z o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov .
./ Nevyčerpané prostriedky z projektu pre obec Budišov nad Budišovkou, ČR- projekt
,,Spoločne za kultúrou „vo výške 70,-EUR.
Prebytok rozpočtu v sume 197 860,34 bol použitý na výdavkové finančné operácie vo
výške 155 028,92EUR.Vznikol prebytok hospodárenia vo výške 42 831,42EUR.

Na základe uvedených skutočností bol schválený rezervný fond za rok 2016 vo výške
42 831,42 EUR.
7.3

Rozpočet

na roky 2017 - 2019
Skutočnosť

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

1110422,44
11 439,30
200 189,73
18 462,23

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Skutočnosť

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet

k 31.12.2016
1318718,03

Rozpočet

na rok.2018
1117 442

na rok 2019
1117 542

1100 277

1110 553

1120 120

14 OOO

14 OOO

14 OOO

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

na
rok2017
1113 690,14

na rok 2018
1077057,95

na rok.2019
1093264,86

606 223,39
123 040,00

1 075 690,14

1039057,95

1055264,86

85 264,71
504 077,73

38 OOO

38 OOO

38 OOO

k 31.12.2016
1145 286,10

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet

na
rok2017
1131393

S.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.lMajetok

a) za materskú

účtovnú

jednotku

14

'

1

> }. \•.•+
· ...j.. . .·..CX!'.
Č
•·~-,
1iazor>

Majefok spolu
.

Sk1(tôÍ!i1Ôst' ·•.
•·k31{12'20t5····
4119 687,23

.

Neobežný majefok spolu

. §Jfot/icpôst'·•
·. kJi.tt2ot6
..

3 905 362,74
.

.

3 494 187,17

3 034 840,12

o

o

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

3 174 297,37

2 714 950,32

Dlhodobý finančný majetok

319 889,80

319 889,80

Obežný majetok spolu

624 926,33

869 948,89

Dlhodobý hmotný majetok

z toho:

o

Zásoby
Zúčtovanie

488 683,21

medzi subjektami VS

o

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé

pohľadávky

Finančné účty

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

o
18 63,03

114 965,52

141 913,36

573,73

Casové rozlíšenie

709 672,50

21 277,60

o
o

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

o

o
o
573,73

b) za konsolidovaný celok

·············\\iL

Sk11fočnôšt\ · šky;ť9čn.ô~t'

/····iď!"
. . . ,}· ·
..• ,..._... y. . ••i·. ··>•··.

k3i.li.iôt5· ··.·k3hU:ŽÔ16
.
.

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

4166 504,48

3 963 341,64

3 982 204,42

3 743,412,06

713,67

713,67

3 662 314,62

3 423 522,26

319 889,80

319 889,80

182 674,81

218 193,65

53,21

58,96

665,96

o

o
o

21 556,04

23 560,99

160 399,60

194 573,70

o
o

o
o

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.

Casové rozlíšenie

1 625,25

1 735,93
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8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku

+>···<\
.
.
.
.
.
.
·
•.. •······ .... ) \

. ·.

>•. . .<

Vlastné
imanie a záväzky spolu
.

ľ·

.· šk11toč110$t'.

sk,it<ičriost'
.. ",;',
·O:<':"/•
C _',,.'',,,'\,'

•. ··.k3:h12,2015 . . k;::11át2016
4119 687,23 3 905 362,74
.

Vlastné imanie

.

1 447 177,85

1417 856,28

z toho:

o
o

o
o

Oceiíovacie rozdiely
Fondy

1 447 177,85

Výsledok hospodárenia

1007118,13

1 201 599,40

Záväzky

1 417 856,28

z toho:

o

o

17 816,68

8 788,04

1 008 752,48

939 426,39

Krátkodobé záväzky

40 562,17

58 903,70

Bankové úvery a výpomoci

134 468,07

o

Rezervy
Zúčtovanie

medzi subjektami VS

Dlhodobé záväzky

Časové

1 470 909,98

rozlíšenie

1 480 388,33

b) za konsolidovaný celok

,... , ._, ·- :·--::. --:\;<;; ·>:-'-~á_-:··
.· zov:- :·.:;_..:--::-:::-::_:,/
.....

.. ..
1

.

'_, . .:_

.....·.• ....... ··•· ·••···.· • . i C •• ...•..
Vlastné imanie. a záväzky spolu
.

Vlastné imanie

.,..... Sk1if9č11ô~t'./
1

.·.:$(,tjt?ČJIC>Sť

k31'12.2()15 .. 1{31;12.2016
4166 504,48 3 963 341,64
1447111,63

1 417 037,10

z toho:
Oceiíovacie rozdiely
Fondy

o
o

o
o

Výsledok hospodárenia

1 447 111,63

1 417 037,10

Záväzky

1 247 441,65

1 060 772,31

z toho:
Rezervy
Zúčtovanie

medzi subjektami VS

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci

Casové rozlíšenie

o

o

17 816,68

8 788,04

1 009 261,19

940 278,21

85 895,71

111 706,06

134 468,07

o

1 471 951,20

1 485 532,23
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8.3

Pohľadávky

a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k31.12 2015

Zostatok
k31.12 2016

Pohľadávky

do lehoty splatnosti

21 227,60

18 363,03

Pohľadávky

po lehote splatnosti

o

o

Zostatok
k31,12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

b) za konsolidovaný celok
.

Pohľadávky
Pohľadávky

do lehoty splatnosti

21 556,04

23 560,99

Pohľadávky

po lehote splatnosti

o

o

Zostatok
k31.122015

Zostatok
k31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

1049314,65

998 330,09

Záväzky po lehote splatnosti

o

o

Zostatok
k31,12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

1 095 156,90

1 051 984,27

Záväzky po lehote splatnosti

o

o

8.4 Záväzky
a) za materskú

účtovnú

jednotku

Záväzky
.·

b) za konsolidovaný celok
.

.

Záväzky

..

9. Hospodársky výsledok
materskú
a) za materskú

účtovnú
účtovnú

za 2016 - vývoj nákladov a výnosov za

jednotku a konsolidovaný celok

jednotku
Sk11točň!>sťr •. SI<úfočnošt'
k31.12. 2015 . k3f.12.zo1,6

Náklady
50 - Spotrebované nákupy

113 912,34

101 966,58

51 - Služby

208 062,00

196 303,93

52 - Osobné náklady

206 050,51

221 03748

53 - Dane a poplatky

o

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

21 461,18

3 329,64

238 510,46

223 345,31

14 565,95

14 524,69

57 - Mimoriadne náklady

o

o

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

234 972,94

271 565,78

o

o

Výnosy

.

7 351,15

16 933,93

o

o

o

o

63 - Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 - Ostatné výnosy

650 260,70

717 302,49

91 538,20

93 131,50

65 - Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 - Finančné výnosy

o

o

108,97

41,90

120 004,24

174 345,02

-168289,60

-30 323,91

60 - Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 - Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 - Aktivácia

67 - Mimoriadne výnosy
69 - Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach
Hospodársky výsledok
+ kladný HV, - záporný HV

.

•

b) za konsolidovaný celok
_,-- ... -- -··:N·;·.,-:.:-,,._-.:- ,,,
'-::--,_" ... S~i1t(lČllOSť<
..
... azov
(
..
kJl.12,2015
.... · •.•
. ...
.· ... . .···· ....... .....
.
.
Náklady
·

.

·.

:",

··
k3J;12.2016··
.SJuítôčnost'

·:.:

50 - Spotrebované nákupy

197 479,11

206 673,90

51 - Služby

223 994,54

220 497,19

52 - Osobné náklady

642 765,35

699 544,03

53 -Dane a poplatky

o

o

54 - Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť

21461,18

3 329,64
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55 - Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
či1mosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 - Finančné náklady

258 864,46

248 984,31

15 787,30

15 845,08

57 - Mimoriadne náklady

o

o

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

33 506,15

32 021,41

o

o

55 239,88

65 745,78

o

o

o

o

63 - Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 - Ostatné výnosy

650 260,70

717 302,49

91538,20

94 434,56

65 - Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 - Finančné výnosy

o

o

113,77

41,90

67 - Mimoriadne výnosy

o

o

69- Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, a v RO zriadených
obcou
Hospodársky výsledok
+ kladný HV, - záporný HV

428 367,81

518 299,35

-168 355,82

-31 076,87

Výnosy

60 - Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 - Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 - Aktivácia

IO.Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2016 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

OU Žilina

ZS prenesené kompetencie

MVSR

Vojnový hrob

MDVaRR

Stavebný úrad

MVSR

Voľby

OR Žilina

Register obyvateľov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
351 933,07

9 OOO,Strečno

NRSR 2016

1 815,02

835,85
653,25
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ÚPSVR

Transfer rodinné prídavky

524,-

UPSVR

Strava vHN

154,-

DHZSR

DHZ -píla, pracovná obuv

700,-

OÚ Žilina

OchranaŽP

174,44

OU Zilina

Skladník CO

82,67

VUCZilina

DHZ oprava AVIA 30

ŠRBP

Projekt

Spoločne

za kultúrou

2 779,54

ERDFBP

Projekt

Spoločne

za kultúrou

23 626,10

ERDFBP

Projekt Spoločne za kultúrou

85 728,33

ŠRBP

Projekt IKT Spojme sa rýchlo a moderne

2 324,27

SRKP

Projekt IKT Spojme sa rýchlo a moderne

10 921,90

ERDFKP

Projekt IKT Spojme sa rýchlo a moderne

92836,15

ERDFBP

Projekt IKT Spojme sa rýchlo a moderne

19 756,25

ERDFBP

Projekt IKT Spojme sa rýchlo a moderne

37 575,-

KŠUKV

Dotácia ZS imobilný výťah- schodolez

300,-

6 650,-

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- Javorina -Vojnový hrob
Projekt ERDF Spoločne za kultúrou
Projekt ERDF IKT Spojme sa rýchlo a moderne
Stavebný úrad Strečno
b) rozpočtová organizácia
Dotácia na prenesený výkon štátnej správy- školstvo
Schodolez - imobilný výťah do ZŠ
10.2 Poskytnuté dotácie

rozpočtu

V roku 2016 obec poskytla zo svojho

dotácie v zmysle VZN

č.14/2012

o poskytovaní

dotácií z rozpočtu obce:
Účelové určenie dotácie

Prijímateľ

.

dotácie

.

Suma poskytnutých
nrostriedkov v EUR

24 OOO,-

OŠKBaník

Bežné výdavky klubu

ZŤP občania

výpomoc ZŤP občanom

1 500,-

organizácie

na činnosť

6 186,90
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10.3 Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
a) obec
Obec nerealizovala žiadne investičné akcie
b) rozpočtová organizácia
ZŠ nerealizovala žiadne investičné akcie

10.4 Predpokladaný budúci vývoj
Predpokladané

investičné

Obec nepredpokladá

činnosti

akcie realizované v budúcich rokoch:

investičné

akcie v roku 2017.

10.5 Udalosti osobitného významu po

skončení účtovného

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po

Vypracoval: Jasenovcová Anna

obdobia

skončení účtovného

obdobia.

Schválil: Ing. Jozef Papán
starosta obce

V

Stráňavách dňa

11.7.2017

Prílohy:
•
•
•
•

Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a st rát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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