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ÚVODNÉ SLOVO STAROSTU OBCE
Naša samospráva aj v roku 2016 úspešne plnila všetky povinnosti, ktoré boli na ňu zo štátu
prenesené. Popri týchto povinnostiach sme nezaostávali ani v samotnom rozvoji obce a ciele,
ktoré sme si stanovili sa nám podarilo naplniť, k čomu nám pomohli finančné dotácie vlády SR
a ďalších podporných subjektov. Získaním dotácie z Ministerstva školstva vo výške 60 tis. EUR
sa nám podarilo rozšíriť kapacitu Materskej školy o jednu triedu a zároveň zrekonštruovať
šatne spolu so sociálnymi zariadeniami. Z dotácie Ministerstva hospodárstva vo výške
240 629,35 EUR sme uskutočnili rekonštrukciu verejného osvetlenia vo všetkých častiach obce.
Dotáciou 5 tis. EUR z Enviromentálneho fondu sme odštartovali I. etapu revitalizácie námestia
v okolí Urbárneho domu. Finančné prostriedky získané z nadácie KIA Motors vo výške 1,75 tis.
EUR boli použité na výstavbu detského dopravného ihriska pri Materskej škole. Žilinský
samosprávny kraj podporil naše tradičné folklórne slávnosti Dolnej Oravy dotáciou 1,25 tis. EUR
a Ministerstvo kultúry SR zasa výskumy našej národnej kultúrnej pamiatky „Komposesorátneho
kaštieľa“ vo výške 8 tis. EUR. Nezabudli sme ani na rozvoj obce v oblasti výstavby. Rozhodnutím
o zámene pozemkov s COOP Jednota Trstená sme vytvorili podmienky pre vybudovanie nového
supermarketu potravín, v ktorom už môžu občania nakupovať. Parceláciou pozemkov a
Územným rozhodnutím na cestu a vodovod vo Veličnej v časti „Stred II“ sa nám podarilo túto
lokalitu pripraviť na výstavbu rodinných domov a občianskej vybavenosti. V závere by som chcel
poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva za prínos v oblasti stratégie rozvoja obce,
všetkým obecným zložkám za vzornú reprezentáciu obce a našim občanom za doterajšiu
podporu a spoluprácu.

Ing. Daniel Laura
starosta obce

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCE
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Deň vzniku:
Právna forma:

Obec Veličná
027 54 Veličná 162
00314960
2020561895
1.1.1990
samospráva
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE A IDENTIFIKÁCIA VEDÚCICH
PREDSTAVITEĽOV
OBČANIA OBCE
VELIČNÁ

OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO

STAROSTA OBCE

ZÁSTUPCA
STAROSTU

OBECNÝ ÚRAD

MATERSKÁ
ŠKOLA

KOMISIA

HLAVNÝ
KONTROLÓR

Komisia na ochranu
verejného záujmu pri
výkone funkcionárov
obce

Komisia správy majetku,
financií a ekonomiky

Komisia rozvoja kultúry,
tradícií a športu

Komisia výstavby,
infraštruktúry, územného
plánovania a životného
prostredia

Komisia ochrany
verejného poriadku,
občianskych vzťahov,
vzdelávania, sociálnych
vecí a rodiny

Individuálna výročná správa Obce Veličná za rok 2016
4/19

4

Orgány obce
a) obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Veličná zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce Veličná. Obecné zastupiteľstvo malo v roku 2015 9
poslancov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Veličná
a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
b) starosta obce
Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia
obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v
majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v
administratívnych vzťahoch je správnym orgánom ( § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov).

Predstavitelia orgánov obce
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Daniel Laura
RNDr. Peter Ištván
Mgr. Júlia Janotíková
Ing. Zuzana Stašová
Ing. Ján Šuvada
Bc. Ľudmila Smoleňová
Ing. Pavol Dibdiak
Ing. Zuzana Stašová
Anna Hrabalová
Milostava Škutová
RNDr. Peter Ištván
Štefan Vankúš

Uznesením OZ č. 04/2015 Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie obecného zastupiteľstva a
Uznesením OZ č. 05/2015 Obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedov a členov komisií obecného
zastupiteľstva.
a) komisia správy obecného majetku, financií a ekonomiky
Predseda: Ing. Zuzana Stašová
Členovia: Ing. Monika Habiňáková, Miroslav Orolím
b) komisia rozvoja kultúry, tradícií a športu
Predseda: Ing. Ján Šuvada
Členovia: Ing. Marcela Čižmárová, Štefan Vankúš, Miloslava Škutová
d) komisia výstavby, infraštruktúry, územného plánovania a životného prostredia
Predseda: Ing. Pavol Dibdiak
Členovia: Ing. Ján Staš, Ing. Milan Mikuláš
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e) komisia ochrany verejného poriadku, občianskych vzťahov, vzdelávania, sociálnych vecí
a rodiny
Predseda: RNDr. Peter Ištván
Členovia: Bc. Ľudmila Smoleňová, Anna Hrabalová, Patrícia Brisudová
f) komisia na ochranu na ochranu verejného záujmu pro výkone funkcií funkcionárov obce
Predseda: Ing. Zuzana Stašová
Členovia: RNDr. Peter Ištván, Ing. Pavol Dibdiak

Obecný úrad
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Je zložený z
pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné činnosti obecného zastupiteľstva
a starostu obce, najmä písomnú agendu. Je podateľňou a výpravňou obecných písomností,
zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva,
vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obecnej samosprávy aj správnych konaní, vykonáva
nariadenia obce a uznesenia obecnej samosprávy.
Obecný úrad vo Veličnej je umiestnený v budove Obecného úradu vo Veličnej. Obec samostatne
rozhoduje a uskutočňuje úkony súvisiace so správou obce a jej majetku. Vykonáva aj
samosprávne funkcie vymedzené zákonom SNR č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších zmien a
doplnkov.
Pracovníci obecného úradu zabezpečujú účtovné a finančné operácie s majetkom obce,
finančnými prostriedkami v bankách, inventarizáciu majetku, účtovné, majetkové práva, ich
ochranu, vydávajú správne povolenia na verejné kultúrne a športové podujatia. Administrujú
správne poplatky a tiež uskutočňujú informácie v miestnom rozhlase. Ďalej vykonávajú poštové
a telekomunikačné služby, správu administratívnych úkonov a ich zhotovovanie, povoľovanie
predajného času prevádzok v obci, výherných prístrojov, zvláštneho užívania verejných
priestranstiev a miestnych komunikácií, organizačné záležitosti, výkon rozhodnutí orgánov
obecnej samosprávy a informačné činnosti. Vykonávajú aj všetky činnosti spojené s daňou z
nehnuteľností a miestnymi poplatkami na území obce, administratívnu správu cintorína,
informačné služby v uvedenom rozsahu a prehľady o vlastníctve prípadne užívaní nehnuteľného
majetku oprávneným žiadateľom o informácie, ktoré však nie sú podkladom pre právne úkony.
Samosprávu obce Veličná vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom
• orgánov obce,
• hlasovaním obyvateľov obce,
• verejným zhromaždením obyvateľov obce.
Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecné záväzné
nariadenia, ktoré nesmú odporovať ústave ani zákonom. Zákonom č. 302/2001 bol zriadený
vyšší územný celok SR – samosprávny kraj. Obec Veličná patrí do Žilinského samosprávneho
kraja, ktorý má sídlo v Žiline. Obec poskytuje samosprávnemu kraju na plnenie jeho úloh údaje z
evidencií, ktoré vedie, poskytuje súčinnosť pri zabezpečení umiestnenia jeho orgánov.
Samosprávny kraj zasiela každej obci výtlačky všetkých nariadení, ktoré boli nimi prijaté.
Opatrovateľská služba:
1 . 1. 2003
Sociálna pomoc občanom v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. – opatrovateľská služba.
V roku 2016 nevyužil opatrovateľskú službu ani jeden občan..
Územné plánovanie a stavebný poriadok:
1. 7.2002 administratívne vykonáva Spoločný obecný úrad v Dolnom Kubíne.
Článok IX. Zákon č. 416/2001 mení a dopĺňa zákon č. 50/1976.
Hlavná činnosť:
• vydávanie stavebného povolenia,
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• vydávanie územných rozhodnutí,
• vydávanie kolaudačných rozhodnutí.
Matričný úsek:
1. 1. 2002
Vedie matričné knihy:
• kniha narodení,
• kniha o uzavretí manželstiev,
• kniha o úmrtí.
Matričný úsek vykonáva:
• uzatváranie manželstiev,
• vydávanie osvedčení o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
• vydávanie rodných listov, sobášnych listov, úmrtných listov,
• overovanie listín, podpisov,
• vedenie evidencie občanov,
• vydávanie dokladov pre osobitnú matriku,
• vydávanie matričných dokladov pre zahraničie.
Ochrana prírody a úsek vodného hospodárstva: 1. 7. 2002
Činnosť ochrany prírody:
• vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,
• ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny,
• vydávanie rozhodnutí o výrube drevín,
• zabezpečenie úloh na úseku náhradnej výsadby.
Činnosť na úseku vodného hospodárstva:
• rozhodovanie o používaní vôd bez náhrady, o zákaze nakladania s vodami, o ochrane
rybárstva,
• vydávanie rybárskych lístkov,
• vydávanie povolení na niektoré činnosti,
• vydávanie súhlasu na stavby a zariadenia, na ktoré nie je potrebné povolenie,
• určenie zátopových území,
• schvaľovanie kanalizačných poriadkov,
• vydávanie povolení na vypúšťanie vôd,
• rozhodovanie o pripojení vodovodnej prípojky.

POSLANIE, VÍZIE, CIELE
Jedným z rozhodujúcich cieľov v roku 2017 bude ukončenie procesu prípravy Domu smútku
a cesty do cintorína vrátane výkupu pozemkov a výstavba chodníka od hlavnej cesty smerom do
Revišného v dĺžke takmer 500 m. Zameriame sa aj na projekty spojené s výstavbou v lokalite IBV
II. v Revišnom, vybudovaním vodovodu z Mrzáčky na Banisko a popri ceste I/70 smerom na
Roveň, kde je plánovaná výstavba priemyselného parku. Pripravujeme revitalizáciu detského
ihriska v Revišnom a úpravu verejného priestranstva oproti Materskej škole. Pokračovať
mienime v ďalšej etape zveľaďovania námestia.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Veličná je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci
občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Veličná tvoria dva katastrálne
územia k. ú Veličná a k. ú. Revišné.
Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi
finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami
obce.
Obec má právo na svoje obecné symboly.
Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.
Individuálna výročná správa Obce Veličná za rok 2016
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Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne právnymi
predpismi.
Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne
záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.
Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Geografické údaje
Obec leží v Oravskej vrchovine na juhovýchodných svahoch Oravskej Magury, vo Veličianskej
kotline. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1272.
zemepisná šírka:
49°12'18.72" S
zemepisná dĺžka:
19°14'42.36" V
Celková rozloha obce: 29,302347 km2
Nadmorská výška:
462 m n. m.
Hustota:
29,52 obyv./km2
Kód obce:
510165

Demografické údaje
Národnostná štruktúra: Prevažujúca národnosť slovenská
Počet obyvateľov: k 31.12.2016 – 1239 obyvateľov

Zdroj: vlastné spracovanie z interných zdrojov obce Veličná
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Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese:

Symboly obce
Erb obce: V modrom štíte strieborný zlatovlasý anjel v zlatom plášti, trúbiaci na
veľkú zlatú trúbu
Vlajka obce: pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/7), modrej (1/7), bielej
(3/7), modrej (1/7) a žltej (1/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j.
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.
Pečať obce: je okrúhla uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC VELIČNÁ.
Symboly Veličnej sú zaevidované do Heraldického registra SR pod signatúrou HR V-34/94.

Logo obce
Obec Veličná nemá logo.

História obce
Prvý písomný doklad o Veličnej je z roku 1272 - vtedy sa spomína ako "Magna Villa" v
donačnej listine z roku 1272, ktorou panovník Ladislav udelil vernému Hocymerovi "zem zvanú
Revišné". V roku 1420 sa objavuje prvýkrát pomaďarčený názov obce "Nag Flaw". Domáci názov
"Welkeg Wsy" teda Veľká Ves z roku 1595 (pretrvával ešte v 19. storočí), hovorí že obec už
vtedy vynikala svojou veľkosťou. Rímskokatolícka farnosť vznikla v roku 1351 a slúžila všetkým
obciam od Kraľovian po Oravský Podzámok. Veličná bola mestečkom už od 14. storočia. V listine
z roku 1370 sa Orava spomína ako stolica (župa) so sídlom vo Veličnej. Mestečko prekvitalo a
postupne sa rozrastalo - Zábrež vznikla presídlením veličňanov za breh rieky, Oravská Poruba
vznikla vyrúbaním lesa, ktorý užívali Veličňania.
Hospodárske zázemie v tomto čase tvorilo poľnohospodárstvo, remeslá a obchod s
poľskými trhovými strediskami. Obyvatelia Veličnej nakupovali hlavne poľskú soľ. Toto potvrdil
v roku 1525 panovník Ľudovít II. a tiež Ferdinand I. v roku 1548. Rudolf II. v roku 1583 potvrdil
predchádzajúce privilégiá a povolil mestečku soľný sklad. Ferdinand II. v roku 1635 udelil
Veličnej výsadu, podľa ktorej každý týždeň v pondelok sa konal slobodný trh na
poľnohospodárske produkty, dobytok a mohli konať päť jarmokov do roka. Podľa daňových
súpisov z roku 1547 - 1548 patrila Veličná k Oravskému hradu a mala 55 domov. Okolo roku
1640 Veličňania postavili nemocnicu s útulkom. 17. storočie však prinieslo mnoho zmien. Okrem
stavovských nepokojov , Thökölyho, Pikovho povstania najväčšia pohroma prišla v roku 1683,
keď Veličnú vypálili poľsko-litovské vojská Jána Sobieskeho, ktoré tiahli dolu Oravou na pomoc
Viedni proti Turkom. Pri požiari zhorel aj kostol v ktorom bol mestský aj župný archív. Po
požiari sa sídlo župy natrvalo presťahovalo do Dolného Kubína, ktorý bol v tom čase maličkou
obcou.
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Pamiatky
MIESTNA
ČASŤ

PAMIATKOVÝ OBJEKT

BLIŽŠIE
URČENIE

ZAUŽÍVANÝ NÁZOV

Revišné

KÚRIA

Veličná

ARCHEOLOGICKÁ
LOKALITA

neskúmané

Kóta 570 - J od obce 0

Veličná

DOM ĽUDOVÝ

zrubový

Rínok 167

Veličná

DOM ĽUDOVÝ

zrubový

Rynok 0

Veličná

DOM ĽUDOVÝ

zrubový

Rynok 19

Veličná

DOM ĽUDOVÝ

zrubový

vedľa ev.a.v.kostola
167

Veličná

DOM ŽUPNÝ

Veličná

FARA A PAM.TAB.

Veličná

KAŠTIEĽ

Pri hlavnej ceste 1

Veličná

KOSTOL

ev.a.v.tolerančný V strede obce 166

Veličná

KOSTOL

r.k.sv.Michala

ULICA

Revišné 3

Námestie 183
Bohúň P.M.

Veličná 108

Veličná 80

Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Významné osobnosti obce
Mikuláš Baticius ( - 1635) - ev. farár, básnik.
Peter Michal Bohúň (29.9.1822 - 20.5.1879) - učiteľ, akademický maliar, národovec.
Ján Cimrák (14.11.1859 - 1.6.1926) - ev. farár. Písal pod pseudonymom Bralský a
Dolský.
Ján Čaplovič (15.5.1905 - 21.2.1979) - profesor, historik.
Pavol Čaplovič (7.3.1917 - 5.6.1994) - učiteľ, archeológ.
Štefan Dzian (29.12.1695 - 11.5.1779) - kňaz - jezuita.
Peter Faltin (12.7.1924 - 4.4.1981) - hudobný pedagóg, muzikológ.
JUDr. Ing. Peter Halaša (14.7.1919 - 24.11.1981) - vysokoškolský profesor.
Mikuláš Huba (26.5.1891 - 6.2.1981) - štátny úradník (okresný náčelník, vládny radca)
priekopník turistiky a fotografie.
Anna Hroboňová (5.3.1883 - 3.4.1949) - rodená Kňazovičová, ľudová spisovateľka.
Ing. Juraj Chorvát (23.4.1895 - 21.9.1955) - architekt, riaditeľ priemyselnej školy
stavebnej v Bratislave.
Daniel Janovic (1807) - správca zichiovského panstva, národný pracovník, bratanec
Ctibora Zocha.
Oľga Jurkovičová (15.1.1895 - 20.12.1973) - rodená Kleinová - učiteľka, poetka. Písala
pod pseudonymami O. Oravská, teta Oravská.
Ondrej Kalina (24.11.1867 - 19.4.1953) - vlastným menom Ján Smetanay PhDr,
archivár, spisovateľ.
Ján Muknay (13.7.1820 - 6.3.1890) - kat. farár, publicista.
Dr. Ján Seberíni (1.1.1780 - 10.2.1857) - ev. kňaz, historik, spisovateľ.
Michal Šulek (5.4.1745 - 1809) - čižmár, učiteľ, veršovník.
Matej Šulek (30.7.1784 - 28.7.1815) - ev. kňaz, historik.
Michal Staník (8.9.1767) - historik, šíriteľ ovocinárstva.
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Ctibor Zoch (17.3.1815 - 15.12.1865) - Pôvodným menom Timoteus Cochius, ev. farár,
spisovateľ, jazykovedec.

PLNENIE FUNKCIÍ OBCE
Výchova a vzdelávanie
V obci Veličná sa nachádza materská škola bez právnej subjektivity. Základná škola sa v obci
nenachádza a deti z obce dochádzajú do škôl v Dolnom Kubín alebo v Istebnom.

Zdravotníctvo
V obci sa nachádza ambulancia obvodnej lekárky MUDr. Anny Machajovej. V prípade ťažkého
poranenia alebo zdravotných problémov je v meste Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou.

Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci Veličná zabezpečuje obec prostredníctvom opatrovateľskej služby.
Opatrovateľskú službu v roku 2016 nevyužíval žiadny občan.

Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad a spoločenské organizácie,
predovšetkým Veličianske ochotnícke divadlo, FS Studnička, FS Čečina. Obec prevádzkuje
kultúrny dom, obecnú knižnicu a miestny rozhlas.
.

Hospodárstvo
V obci sa nachádzajú tieto podnikateľské subjekty:
• PD Veličná
• Pohostinstvo Veličná
• Pavol Bosík – cukrárenská výroba
• Slovenská pošta, a. s.
• eLKaa, s.r.o. - pohostinstvo
• Atipic, s.r.o.
• COOP Jednota spotrebné družstvo
• Urbárni spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Veličná
• ELVISDK, s. r. o.
• GRESPO, stolárska výroba
• ORAKOR, s.r.o.
• PTV priemyselná televízia
• CMV Cameramont, s. r. o.
• Marian Babinský, autoservis
• Michal Šuriňák, výroba korbáčikov
• Mgr. Lenka Dyrcová, kaderníctvo
• Marta Smolková, záhradkárske potreby
• ARBET, s. r. o.
Individuálna výročná správa Obce Veličná za rok 2016
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INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ROZPOČTOVNÍCTVA
ROZPOČET OBCE NA ROK 2016
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 Veličná 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 15. 12. 2015, uznesením č.
97/2015.
Rozpočet bol zmenený sedem krát:
- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č 1/2016, dňa 18.01. 2016, uznesením
č. 10/2016
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2016, dňa 11.04.2016, uznesením
č. 33/2016
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2016, dňa 17.05.2016, uznesením
č. 39/2016
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2016, dňa 20.06.2016, uznesením
č. 47/2016
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5/2016, dňa 12.09.2016, uznesením
č. 53/2016
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 6/2016, dňa 24.10.2016, uznesením
č. 59/2016
- siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 7/2016, dňa 12.12.2016,
uznesením č. 70/2016
- bežná zmena k 31.12.2016
Rozpočet obce k 31.12.2016

Príjmy celkom
Bežné príjmy

Schválený
rozpočet
v EUR
357518,89

Schválený rozpočet Skutočnosť k 31.12.
po poslednej zmene
2016
v EUR
v EUR
777719,26
735612,44

357518,89

429916,73

426483,09

Kapitálové príjmy

0,00

240829,35

240829,35

Finančné príjmy

0,00

106973,18

68300,00

Výdavky celkom

347401,00

774175,71

720590,17

Bežné výdavky

288201,00

345720,52

316009,44

59200,00

170830,16

146955,70

0,00

257625,03

257625,03

10117,89

3543,55

21055,85

Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozdiel medzi
príjmami a
výdavkami
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PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12. 2016 v EUR

Bežné príjmy spolu

430669,34

Bežné výdavky spolu

316009,44

Bežný rozpočet

114659,90

Kapitálové príjmy spolu

240829,35

Kapitálové výdavky spolu

146955,70

Kapitálový rozpočet

93873,65

Prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu

208533,55

Vylúčenie z prebytku

5200,00

Výkonová zábezpeka pri zmluve

5000,00

Sponzorský dar MŠ – účelovo viazaný
Upravený prebytok bežného
a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

200,00
203333,55
70147,33

Výdavky z finančných operácií

257625,03

Rozdiel finančných operácií

-187477,70

PRÍJMY SPOLU

741646,02

VÝDAVKY SPOLU

720590,17

Hospodárenie obce

21055,85

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

5200,00
15855,85

Prebytok rozpočtu v sume 203333,55 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 z. n. p. navrhujeme použiť na krytie
- Schodku finančných operácií vo výške 187477,70 EUR
Zostatok prebytku rozpočtu vo výške v sume 15855,85 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 14050,07 EUR
Individuálna výročná správa Obce Veličná za rok 2016
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-

tvorbu účelového fondu vo výške 1805,78 EUR - rozdiel medzi príjmami
(17375,69 EUR) za komunálny odpad a výdavkami (15569,91 EUR) za
komunálny odpad

Rozpočet na roky 2016 -2018
Skutočnosť
k 31.12.2016
Príjmy celkom

Rozpočet na
rok 2016

Rozpočet na
rok 2017

Rozpočet na
rok 2018

741646,02

357518,89

357518,89

357518,89

Bežné príjmy

430669,34

357518,89

357518,89

357518,89

Kapitálové
príjmy

240829,35

0,00

0,00

0,00

70147,33

0,00

0,00

0,00

Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2016
Výdavky
celkom

Rozpočet na
rok 2016

Rozpočet na
rok 2017

Rozpočet na
rok 2018

720590,17

347401,00

288201,00

288201,00

316009,44

288201,00

288201,00

288201,00

146955,70

69317,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
výdavky

INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA
Majetok
NÁZOV

SKUTOČNOSŤ
K 31.12.2015

SKUTOČNOSŤ
K 31.12.2016

Majetok spolu

1266485,11

1346268,99

Neobežný majetok spolu

1091374,31

1245432,03

9600,00

9111,87

Dlhodobý hmotný majetok

974843,42

1129,389,27

Dlhodobý finančný majetok

106930,89

106930,89

Obežný majetok spolu

175110,80

100243,29

766,43

1044,25

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

42843,30

30757,82

131501,07

68441,22

Dlhodobý nehmotný majetok

Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

0,00

593,67

Zdroje krytia
NÁZOV
Vlastné imanie a záväzky spolu

SKUTOČNOSŤ
K 31.12.2015

SKUTOČNOSŤ
K 31.12.2016

1266485,11

1346268,99

611474,31

725833,08

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

611474,31

725833,08

Záväzky

340295,89

34475,10

600,00

600,00

60000,00

0,00

1527,62

6092,11

20543,24

27782,99

Bankové úvery a výpomoci

257625,03

0,00

Časové rozlíšenie

314714,91

585960,81

Vlastné imanie
Z toho:

Z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Pohľadávky
POHĽADÁVKY
Pohľadávky do lehoty splatnosti

ZOSTATOK
K 31.12.2015
42843,30

ZOSTATOK
K 31.12.2016
30757,82

Pohľadávky po lehote splatnosti

Záväzky
ZÁVÄZKY
Záväzky do lehoty splatnosti

ZOSTATOK
K 31.12.2015
20543,24

ZOSTATOK
K 31.12.2016
27782,99

Pohľadávky po lehote splatnosti
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Prehľad o vývoji dlhu k 31. 12. 2016
Obec splatila krátkodobý investičný úver 31.12.2016.
DRUH
BANKOVÉHO
ÚVERU
PODĽA
SPLATNOSTI
/KRÁTKODOBÝ,
DLHODOBÝ/

Krátkodobý

CHARAKTER
BANKOVÉHO
ÚVERU
/INVESTIČNÝ,
PREVÁDZKOVÝ
A POD./

investičný

MENA

ÚROKOVÁ
SADZBA
V%

DÁTUM
SPLATNOSTI

VÝŠKA
V EUR
K 31.12.
2015

POPIS
ZABEZPEČENIA
ÚVERU

€

0,99

31.12.2016

257625,03

Záložné právo

Spolu

257625,03

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ROK 2016 – VÝVOJ NÁKLADOV A
VÝNOSOV
NÁZOV

SKUTOČNOSŤ K 31.12.2015

SKUTOČNOSŤ K 31.12.2016

349657,05

396391,98

50 – Spotrebované nákupy

65987,98

71761,87

51 – Služby

67436,15

63295,54

52 – Osobné náklady

154128,43

181374,95

53 – dane a poplatky

16,00

726,00

2933,37

12155,29

50288,31

62647,51

1520,18

4430,82

0,00

0,00

7346,63

0,00

1,49

5,30

404756,08

510756,05

60 – Tržby za vlastné výkony

6962,34

8495,00

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb

0,00

0,00

62 - Aktivácia

0,00

12143,38

Náklady

54 – ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy, a OP
z prevádzkovej 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
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63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov

292632,67

336352,04

59315,51

90907,49

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia

200,00

0,00

66 – Finančné výnosy

609,16

28,74

0,00

0,00

45036,40

62829,40

55097,54

114358,77

64 – ostatné 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)

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Prijaté granty a transfery
ÚČELOVÉ URČENIE GRANTU,
TRANSFERU
- BEŽNÉ VÝDAVKY (BV)
- KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
(KV)

POSKYTOVATEĽ

Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR

SUMA
POSKYTNUTÝCH
FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV

SUMA
SKUTOČNE
POUŽITÝCH
FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV

Matrika (BV)

4103,17

4103,17

0,00

REGOB (BV)

391,88

291,88

0,00

Voľby (BV)

854,41

854,41

0,00

49,08

49,08

0,00

106,26

106,26

0,00

183,00

183,00

0,00

1465,00

1465,00

0,00

9722,15

9722,15

0,00

60000,00

60000,00

0,00

Miestne a účelové
komunikácie (BV)

Okresný úrad Žilina
Okresný úrad D.
Kubín
Okresný úrad Žilina
UPSVaR D. Kubín
Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu SR

Starostlivosť o životné
prostredie (BV)
Ošetrovanie materiálu CO
(BV)
Príspevok predškoláci
(BV)
Podpora zamestnávania
(BV)
Rozšírenie a udržanie
kapacít MŠ na rok 2015
(KV)
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Environmentálny
fond

Revitalizácia námestia

5000,00

5000,00

0,00

Recyklačný fond

Separovaný zber

1161,00

1161,00

0,00

ŽSK

Folklórne slávnosti

1250,00

1250,00

0,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

na rozšírenie kapacity MŠ vo výške 60000 EUR.

Poskytnuté dotácie
Obec
v roku
2016
poskytla
dotácie
v súlade
o podmienkach
poskytovania
dotácií
a návratných
právnickým a fyzickým osobám na území obce Veličná.
ŽIADATEĽ DOTÁCIE
ÚČELOVÉ URČENIE DOTÁCIE
- BEŽNÉ VÝDAVKY (BV)
- KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KV)

SUMA
POSKYTNUTÝCH
FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV
V EUR

Telovýchovná jednota (BV)
Veličianske ochotnícke divadlo a spevácka
skupina Studnička (BV)
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Veličná
(BV)
Rimskokatolícka cirkev – farnosť Veličná
(BV)
Čečina – spevácka skupina (BV)
CVČ Laura
CVČ cirkevná škola

so

VZN
č.
5/2008
finančných
výpomocí

SUMA
SKUTOČNE
POUŽITÝCH
FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV
V EUR

ROZDIEL
(STĹ.2 STĹ.3 )
V EUR

2400,00

2400,00

0,00

600,00

600,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

400,00

400,00

0,00

150,00

150,00

0,00

1200,00

1200,00

0,00

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2008
o podmienkach
poskytovanie
dotácií
a návratných
finančných
výpomocí
právnickým a fyzickým osobám na území obce Veličná.

Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
- rozšírenie kapacity MŠ
- revitalizácia námestia

Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
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-

Výstavba domu smútku
Odkanalizovanie obce
Čiastočná rekonštrukcia komposesorátneho kaštieľa
Výstavba zberného dvora

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
Obec nie je vystavená rizikám.
Vypracoval: Ing. Eva Hrabalová

Schválil: Ing. Daniel Laura

Vo Veličnej, dňa 30.03.2017

Prílohy
•
•

Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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