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1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE VAŽEC
Obec Važec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky. Obec je právnickou osobu, 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.

1.1 História
Obec bola osídlená od dávnoveku, čoho
dôkazom sú nálezy: kamenná sekera z lokality
Slamená, nálezy z doby kamennej pri výstavbe
diaľnice D-1, ale najmä bronzový nôž z obdobia
halštatskej kultúry r. 1500 pred Kristom, nájdený
na brehu Bieleho Váhu v strede obce. Chotárne názvy ako „Turie pole“ a ďalšie, svedčia
o starobylosti osídlenia tohto územia. Podľa vizitácie z roku 1222 bola údajne spoločná
farnosť Važca a Štrby, a tak možno predpokladať, že išlo o osadu Šoldovo, ktorú rozrumil
tatarský vpád. Po ňom, po roku 1241 nasleduje oživovanie krajiny udeľovaním donácií. Roku
1267 kráľ Belo IV. dáva donáciu šľachticovi Bohumírovi na územie od Hybice po spišské
hranice. Roku 1280 sa už Važec spomína ako obec. Pomenovanie je od rieky Váh (Važec,
Wasuch, Wasech, Vanych). Osadníci, občania Važca neboli poddaní ale slobodníci. Dostali
usadlosť do dedičnej držby. Na čele obce stál dedičný richtár – šoltýs. Ihneď po založení obce
si Važťania postavili kostol, ktorý bol pôvodne zasvätený sv. Antonovi Pustovníkovi. Ide
o najstaršiu
spojenú

so

stavbu
šírením

obce,

podľa

tradície

kresťanskej

kultúry

pôvodnej veľkomoravskej misie. V 15. storočí
prechádzajú Liptovom husitské vojská na Spiš
a tie vplývajú na obyvateľstvo. V roku 1545
celá obec prešla k reformácii. Ďalšie roky boli
poznamenané zápasom za rovnosť, slobodu
viery, proti poddanstvu. Tu zbíjal aj známy Juraj Jánošík – pri Bilanskej vode, na Hovaude
a miestnych salašoch zas važecký zbojník Šablik. Po vyhlásení slobody vyznania tolerančným
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patentom Jozefa II. roku 1783 evanjelici za jeden rok postavili drevený kostol na Piesku,
ktorý o sto rokov prebudovali na murovaný. Pôsobili tu miestny štúrovci, evanjelický farár
Michal Šoltýs a evanjelický učiteľ Daniel Ferienčik. Organizovali národné výstupy na Kriváň.
V cirkevnej škole sa vyučovalo v národnom duchu a tak občania s nadšením prijali vznik
ČSR. Po oslobodení nastalo kultúrne vzkriesenie. Vznik cirkevných spolkov, založenie
krojovanej skupiny, divadelného súboru, spevokolu, ktoré šírili kultúru doma aj v zahraničí. V
roku 1921 prichádza do obce maliar Jan Hála i ďalší kultúrny činitelia. Cez tvorbu Jana Hálu
a Karola Plicku sa Važec dostáva do povedomia národa. František Havránek sprístupňuje
Važeckú jaskyňu.
Tragickým dňom pre obec sa stal
17. júl 1931, kedy celá dedina
ľahla popolom. Mnoho rodín sa
odsťahovalo na Dolnú zem a do
Ameriky za chlebom a prácou.
Ihneď

po

ohni

si

Važťania

postavili novú cirkevnú meštiansku
školu

i verejný

vodovod.

Vo

vojnových rokoch sa celá obec
zapojila do boja. Podporovala partizánske oddiely, najmä oddiel Vysoké Tatry, ktorý na čas
pôsobil vo Važeckej chate pri Troch studničkách. Obec Važec bola známa aj ako
železničiarska obec. V roku 1947 bol zriadený TANAP bez súhlasu a vedomia liptovských
obcí. V reštitúcii sa nám zabraté územie nevrátilo, i keď bolo sľúbené. Výstavbu štát dovoľuje
i financuje v Starom Smokovci či Tatranskej Lomnici, ale na naše územie zavádza prísnu
rezerváciu. Opäť sa zabúda, že liptovské obce cez národné výstupy na hory kriesili duch
v národe, že naši otcovia hory zveľaďovali a mali k nim osobný vzťah. A tak važecké lúky
bez senníkov, krásne pasienky so starobylými názvami sú už len v histórii a v monografiách.
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1.2 Identifikačné údaje
Názov:

OBEC VAŽEC

Sídlo:

Na Harte 19, 032 61 Važec

Identifikačné číslo organizácie:

315842

Telefón:

044/5294121,

e-mail:

obecvazec@stonline.sk

web:

www.obecvazec.sk

okres:

Liptovský Mikuláš

kraj:

Žilinský

región:

Horný Liptov

Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

Názov rozpočtovej organizácie: Základná škola s materskou školou
Sídlo rozpočtovej organizácie: Školská 339, 032 61 Važec
Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:
Názov príspevkovej organizácie: Obecný podnik
Sídlo príspevkovej organizácie: Na Harte 19, 032 61 Važec

1.3 Geografické údaje
Obec Važec je najvýchodnejšou obcou Žilinského samosprávneho kraja a okresu Liptovský
Mikuláš. Leží vo východnej časti Liptovskej kotliny v nadmorskej výške 788 metrov nad
morom. Nad južným okrajom obce sa dvíha pahorkatina s označením
rozložený v priestore približne na
30 km2 . Tu sa geomorfologicky
utvorili krasové útvary, z ktorých
najvýraznejšia

je

Važecká

jaskyňa. Celková rozloha obce je
5968 ha. Územie obce patrí podľa
regionálneho geomorfologického
členenia do provincie Západné
Karpaty, subprovincie Vnútorné
Západné

Karpaty,

Fatransko-
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tatranskej oblasti, celku Podtatranská kotlina, podcelku Liptovská kotlina a časti Hybianska
pahorkatina. Druhým celkom sú Kozie chrbty a v rámci neho podcelkom Važecký chrbát
v južnej časti katastra. Výškové rozpätie katastra je asi od 750 metrov do 1106,1 metrov nad
morom na kóte Slamená.
Susedné katastre patria obciam: na západe obci Východná, na severe obci Vysoké
Tatry, na východe obci Štrba, na juhu obci Liptovská Teplička. Posledné tri obce patria do
Prešovského samosprávneho kraja.

1.4 Demografické údaje
Počet obyvateľov obce Važec k 31.12.2019 bol 2 359. Za rok 2019 sa na trvalý pobyt
nahlásilo 24 nových občanov, na prechodný pobyt 0 a odsťahovalo sa 16 občanov. Narodilo
sa 18 detí a zomrelo 11 obyvateľov.
Priemerný vek obyvateľov obce Važec k 31.12.2019 bolo 42,29 rokov.
Rozdelenie obyvateľov Važca podľa veku.
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1.5 Ekonomické údaje

Na základe porovnania údajov z roku 2018 a 2019 môžeme konštatovať, že sa
nezamestnanosť v našom okrese znížila. Kým k 31.12.2018 mal okres Liptovský Mikuláš 5 –
8 % nezamestnanosť k 31.12.2019 bol zaradený do okresov so

4,5 – 5,28 %

nezamestnanosťou.

1.6 Symboly obce
ERB OBCE
„V modrom štíte nad zvlneným úpätím strieborný masív Kriváň, v strede tri
zvonce“.
Zvlnené úpätie predstavuje rozvodie riek, ležiacich v chotári obce, i nárečovú
obmenu názvu rieky, pretože Važec je prvá obec na riečke Biely Váh. Jej
prameň vyviera pod Kriváňom, ktorého svahy ležia v pôvodnom katastrálnom
území obce a tvorí neodmysliteľne kulisu spolu s ďalšími hrebeňmi Vysokých Tatier strážiacu
zo severnej strany jej obyvateľov celé veky. Jeden z troch zvoncov sa viaže na prvok
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z historickej pečate ako atribút Antona – pustovníka, ďalšie dva zvonce sú prepojením na
novšiu históriu a vyjadrujú ovčiarstvo a pastierstvo ako základ živobytia obyvateľov
podkriváňskych strání. Zvonec vyjadruje zároveň tradíciu, znamenajúcu spev, slovo,
posolstvo a prvé osídlenie.
Farby obce – biela, červená, modrá – sú charakteristické pre ľudový textil s typickou bieločervenou kombináciou a tradičnou modrotlačou domácej výroby.

VLAJKA OBCE
Vlajka obce Važec pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách
modrej, bielej a červenej. Je ukončená troma cípmi, t.j. troma zástrihmi
siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami
obecného erbu.

PEČAŤ OBCE
Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC VAŹEC.
Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s predpismi o používaní pečiatok
s obecnými symbolmi.

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
2.1 Samospráva obce
Obec Važec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou
obce a jej majetku, všetko záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný
zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo
fyzická osoba.
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a.) orgánmi obce,
b.) hlasovaním obyvateľov obce,
c.) verejným zhromaždením obyvateľov obce.
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ORGÁNY OBCE
Starosta obce Važec :

Ing. Milan Lištiak (SMER)

Zástupca starostu:

Miroslav Ilavský

Hlavný kontrolór obce: Ing. Ľudovít Budzák

Starosta obce
Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším
výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia.
Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,
k právnickým a fyzickým osobám. Starosta rozhoduje vo
všetkých veciach správy obce.
Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch
obce

a v pracovnoprávnych

vzťahoch

zamestnancov

obce,

v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Peter Jacko, Ľudovít Renko, Ľubomír Čupka, Martina Kleinová, Miroslav Ilavský, Miroslav
Ivan, Andrej Halčin, Ing. Martina Šeďová, Rastislav Ilavský.

Obecný úrad
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad
zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.
Obecný úrad zabezpečuje najmä písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného
zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, odborné podklady a iné
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písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia
všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia
obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
Obecný úrad má vytvorené nasledovné úseky činnosti:
a) úsek vnútornej správy,
b) úsek sekretariátu starostu,
c) úsek miestnych daní a poplatkov a životného prostredia,
d) úsek ekonomický,
e) úsek stavebný, územného plánovania a civilnej ochrany
f) úsek investičnej činnosti, údržby, opráv, odpadového hospodárstva, správy cintorína,
malých obecných služieb a obecnej logistiky
g) úsek sociálny,
h) úsek poriadkový,
i) úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku.

Sídlo:

Na Harte 19, 032 61 Važec

IČO:

315842

Telefón:

044/5294121,

e-mail:

obecvazec@stonline.sk

web:

www.obecvazec.sk

Bankové spojenie:

VÚB, Liptovský Hrádok

Číslo účtu:

23923-342/0200
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2.2. Organizačná schéma obce Važec
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3. KULTÚRNE A PRÍRODNÉ PAMIATKY V OBCI
3.1 Dom Jána Hálu
Galéria Jana Hálu vo Važci je vysunutou
expozíciou Liptovskej galérie Petra Michala
Bohúňa. Nachádza sa v najvýchodnejšej obci
regiónu Liptova, na úpätí Vysokých Tatier.
V areáli sú dva objekty. Dom, kde žil a tvoril
Jan Hála, umelec známy najmä ako maliar
rázovitej slovenskej dediny a života važeckého
ľudu, funguje počas letnej sezóny na dočasné výstavy.
Druhým objektom je drevenica, v ktorej sa nachádza etnografická expozícia pôvodného
važeckého obydlia, jedného z mála dochovaných po rozsiahlom požiari obce v roku 1931.
Drevenica je národnou kultúrnou pamiatkou.

3.2 Múzeum ľudových tradícií
Expozícia

poľnohospodárskeho

náradia

a ľudových

tradícií Važca. Múzeum má dokumentovať život, bývanie,
prácu, zvyky a obyčaje našich važeckých ľudí. Nie menej
významné

je

poznať

prekrásny,

nenapodobniteľný

važecký kroj, mužský i ženský, v plnej jeho nádhere.

3.3 Važecká jaskyňa
Nachádza sa vo Važeckom krase na styku Kozích chrbtov
s Liptovskou kotlinou, na západnom okraji obce Važec.
Vchod do jaskyne, ležiaci 8 m nad údolnou nivou Bieleho
Váhu, je v nadmorskej výške 784 m. V jaskyni je bohatá
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snehobiela sintrová výzdoba, malé jazierka a významné paleontologické nálezisko kostí
jaskynných medveďov, ktorí celoročne obývali jaskyne, kde tiež odchovávali mláďatá.
Pozostatky kostier sa nachádzajú takmer výhradne v jaskyniach. Bol prevažne bylinožravec.
Živil sa rastlinami a bobuľami, veľmi zriedkavo menšími živočíchmi. Podzemné priestory
dekorujú najmä stalaktity, stalagmity a sintrové jazierka. Značná časť jaskyne je vyplnená
jemnými sedimentmi naplavenými bývalými najmä povodňovými vodami Bieleho Váhu,
údajne aj vodami z ponorného toku z poloslepej doliny v Priepadlách.

3.4 Varvas
Jedinečný chránený úkaz prírody na brehu Váhu
pri Važeckej jaskyni.

Východne od obce

v lokalite Priepadlá, podzemné vody s hukotom
padajú do hlbín a tak prúdy vôd po stáročia
vytvorili podzemné útvary Važeckého krasu
s Važeckou jaskyňou. Pred Jaskyňou vynára sa
z hlbín vyvieračka a prudko vteká do Váhu ako teplý prítok, ktorý i v zime poháňal píly
a mlyny. Slovenský polyhistor Matej Bel tento prírodný klenot opísal v spise Notitia roku
1735. Vedecké pojednanie podal miestny speleológ František Havránek.

4. MIESTNE ORGANIZÁCIE A KULTÚRA
V obci Važec pôsobí množstvo občianskych združení, spoločenských organizácií
a klubov, ktoré sa zúčastňujú rôznych podujatí v obci, regióne aj na Slovensku. Medzi tie
najaktívnejšie patrí Miestny odbor Matice Slovenskej, Klub jednoty dôchodcov, Dobrovoľný
hasičský zbor obce, Folklórne združenie Stráne, Športový klub Kriváň Važec a iné.
V roku boli miestnym organizáciám z rozpočtu obce poskytnuté finančné prostriedky vo
výške:

Miestny odbor Matice Slovenskej

2.200,00 EUR

Jednota dôchodcov vo Važci

1.979,95 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

10.583,60 EUR

MS Slovenský červený kríž

500,00 EUR
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ŠK Kriváň Važec

16.000,00 EUR

Folklórne združenie Stráne

4.500,00 EUR

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze

500,00 EUR

Rímskokat.cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

2.436,00 EUR

Diecézne centrum voľného času

300,00 EUR

Vivien

1.500,00 EUR

Jekh Drom

1.000,00 EUR

5. OBECNÝ PODNIK
Obecný podnik, príspevková organizácia obecného úradu bol zriadený 01.07.1997.
Predmet činnosti :

Hlavná činnosť
Podnikateľská činnosť

.1 Hlavná činnosť
spočíva :

- v zabezpečení zberu a vývozu TKO obce
- údržba verejného osvetlenia
- údržba miestneho rozhlasu
- údržba verejnej zelene
- údržba miestnych komunikácii
- prevádzka Domu smútku

Vývoz TKO – obecný podnik zabezpečuje dodávateľským spôsobom. Na zabezpečenie
vývozu TKO boli za rok 2019 výdavky vo výške 60.370,95 EUR.
Údržba verejného osvetlenia – zabezpečuje výmenu výbojok, opravy elektrického vedenia
a prípadne aj výmenu komplet svietidiel. Na túto činnosť je zamestnaný na dohodu 1
pracovník. Na prevádzku verejného osvetlenia boli za rok 2019 vynaložené finančné
prostriedky vo výške 14.285,03 EUR.
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Údržba miestneho rozhlasu – spočíva hlavne v oprave vedenia, ktoré je prerušené a výmene
tlakových reproduktorov. Túto činnosť zabezpečujú pracovníci verejno-prospešných prác. Na
údržbu miestneho rozhlasu v roku 2019 boli vynaložené prostriedky vo výške 316,59 EUR.
Údržba verejnej zelene – vykonáva sa kosenie trávnatých plôch, odvoz trávy na obecnom
priestranstve, námestie a krajnice miestnych komunikácií. Ďalej sa vykonáva kosenie
cintorína v období mesiacov máj – október. Na túto činnosť využíva pracovníkov verejnoprospešných prác a odvoz zelene zabezpečuje vlastným nákladným automobilom. Na údržbu
verejnej zelene boli použité finančné prostriedky vo výške 2.847,51 EUR.
Údržba miestnych komunikácií – údržba miestnych komunikácií zahŕňa zimnú a letnú
údržbu. Pod zimnú údržbu patrí pluhovanie ciest. Letná údržba zahŕňa vysprávky, čistenie
a opravu miestnych komunikácií. Na údržbu bolo v roku 2019 použitých 16.889,10.€.
Prevádzka Domu smútku – Fungovanie Domu smútku zabezpečuje 1 zamestnanec na
Dohodu o pracovnej činnosti. Prevádzka zahŕňa všetky činnosti spojené s pohrebným aktom a
upratovanie Domu smútku a jeho okolia. Na jeho prevádzku boli v roku 2019

použité

finančné prostriedky vo výške 3.434,10 EUR.

5.2 Podnikateľská činnosť
V období mesiacov apríl až november sa
Obecný podnik podieľa na kompletnej
údržbe

areálu

Nemeckého

vojenského

cintorína vo Važci v lokalite Na Petrovskej.
Jedná

sa

predovšetkým

o kosenie

a zozbieranie trávy, údržbu krovín, čistenie
chodníkov, náhrobných krížov a epitaxných
tabúľ. Na túto činnosť zamestnáva Obecný podnik 1 pracovníka. Nemecký vojenský cintorín
vo Važci je najväčší zo šiestich cintorínov z druhej svetovej vojny na Slovensku. Pod
Vysokými Tatrami spočíva vyše 8100 padlých nemeckých vojakov.
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6. VÝCHOVA A VZDELÁVANIE
Názov rozpočtovej organizácie: Základná škola s materskou
školou
Sídlo rozpočtovej organizácie: Školská 339, 032 61 Važec
Telefón: 044/52 94 126, mobil 0918469242
E-mail: zs.vazec@stonline.sk
Zriaďovateľ: Obec Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec

Školský rok 2019/2020
6.1 Orgány školy
Vedúci zamestnanci školy:
Riaditeľ: Mgr. Agáta Ilavská
Zástupkyňa riaditeľa školy pre Základnú školu: Mgr. Viera Jakúbeková
Zástupkyňa riaditeľa školy pre Materskú školu: Daša Zubajová
Organizačnými zložkami sú materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.
Základnú školu navštevuje celkom 257 detí, z toho 198 základnú školu a materskú školu 59
detí. Základná škola s materskou školou hospodári s majetkom obce samostatne
a s výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet zriaďovateľa.
V roku 2019 boli škole pridelené prostriedky na originálne kompetencie vo výške
193.944,01 EUR. Normatívne a nenormatívne prostriedky v celkovej výške 528.129,00 EUR.
Nenormatívne bežné výdavky vo výške 36.855,00 EUR.

Z toho na:
-

vzdelávacie poukazy 1.958,00 EUR,

-

príspevok na výchovu a vzdelávanie predškolákov v materskej škole 3.341,00 EUR,

-

žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 2.100,00 EUR,

-

asistent učiteľa 25.465,00 EUR,

-

škola v prírode 2.000,00 EUR,

-

lyžiarsky kurz 1.278,00 EUR a

-

učebnice 713,00 EUR.
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7. ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2019.
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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový s prebytkom vo výške 75.604,00 EUR a kapitálový rozpočet ako schodkový
so schodkom 456.786,00 EUR a finančné operácie prebytkové s prebytkom 579.197,00
EUR.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2018, uznesením č.
504/2018.
Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka 2019 upravovaný šestnásťkrát:
Rozpočtové opatrenia schválené obecným zastupiteľstvom a starostom obce :
Porad. dátum
Číslo
zmeny

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Číslo uznesenia OZ

12.3.2019 27/2019
12.3.2019 oznám. č. 1 rozpis pr.ŠR
uzn. č. 28/2019
25.4.2019 38/2019
25.6.2019 oznám. č.2 rozpis pr. ŠR
uzn.č. 65/2019
25.6.2019 oznám. č.2 rozpis pr. ŠR
uzn č. 67/2018
19.7.2019 89/2019 kompetencia
starostu
26.9.2019 oznám. č.3 rozpis pr. ŠR
uzn. č. 87/2019
26.9.2019 90/2019
26.9.2019 91/2019

10.
11.

24.10.2019 99/2019
24.10.2019 100/2019

12.

24.10.2019

oznám č. 4 rozpis pr. ŠR
uzn. č. 98/2019
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zmena
zmena rozpočtu
rozpočtu
vo výdavkoch
v príjmoch
v€
v€
+ 18.510,00
+ 18.510,00
+ 190.554,00
+ 190.554,00
+ 54.546,00
- 5.461,00

+ 54.546,00
- 5.461,00

+ 102.158,00

+ 102.158,00

+ 0,00

+ 0,00

+ 11.139,00

+ 11.139,00

+ 17.380,00
+ 0,00

+17.380,00
+ 0,00

+ 29.479,00
+ 0,00

+ 29.479,00
+ 0,00

+ 18.036,00

+ 18.036,00
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13.
14.
15.
16.

5.12.2019

119/2019

-104.484,00

-104.484,00

5.12.2019 oznám. č.5 rozpis pr. ŠR
uzn. č.117/2019
30.12.2019 138/2019 kompetencia
starostu
30.12.2019 oznám. č. 6 rozpis pr. ŠR
uzn. 139/2019

+ 1.527,50

+ 1.527,50

+ 1.180,00

+ 1.1800,00

-

472,00

-

472,00

Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený
rozpočet
v €
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy
RO
s právnou
subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Hospodárenie za rok 2019

Rozpočet
po zmenách v
€

Skutočnosť
rozpočtu k
31. 12. 2019

%
plnenia

1.925.207,00

2.259.299,50

1.914.821,09

84,35

1.376.791,00
136.434,00
407.450,00
4.532,00

1.648.181,00
25.483,00
535.203,00
50.432,50

1.744.320,06
25.482,73
104.053,00
40.965,30

102,97
100,00
41,05
60,33

1.925.207,00

2.259.299,50

1.830.697,19

82,51

643.087,00
593.220,00
30.800,00
658.100,00

754.639,50
597.836,00
30.800,00
876.024,00

636.712,93
310.718,03
30.789,31
852.476,92

96,40
57,36
103,50
98,30

0,00

0,00

+ 84.123,90 €

Rozpočty na roky 2019 -2021
Schválený rozpočet príjmov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021
(spolu s rozpočtovou organizáciou )
rozpočet

Bežný
kapitálový
FO príjmové
Príjmy RO
CELKOM

skutočnosť
roku 2018 v €
1.560.949,00
196.765,00
286.829,00
26.094,00
2.070.637,00

schválený
plán
plán
rozpočet
na rok 2020 v € na rok 2021 v €
na rok 2019 v €
1.376.791,00
1.386.565,00
1.408.530,00
136.434,00
350,00
350,00
407.450,00
0,00
0,00
4.532,00
4.532,00
4.532,00
1.925.207,00
1.391.447,00
1.413.412,00
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Schválený rozpočet výdavkov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021
(spolu s rozpočtovou organizáciou )
rozpočet

Skutočnosť
roku 2018 v €

Bežný
kapitálový
FO výdavkové
Výdavky RO
CELKOM

768.687,00
525.590,00
30.012,00
701.167,00
2.025.456,00

schválený
plán
Plán
rozpočet
na rok 2020 v € na rok 2021 v €
na rok 2019 v €
643.087,00
529.111,00
539.586,00
593.220,00
173.736,00
183.326,00
30.800,00
29.000,00
29.000,00
658.100,00
659.600,00
661.500,00
1.925.207,00
1.391.447,00
1.413.412,00

7.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Členenie podľa druhu príjmov :
Bežné príjmy
Rozpočet po zmenách
k 31.12.2019 v €
daňové príjmy
862.423,00
nedaňové príjmy
83.154,00
iné nedaňové príjmy
10.428,00
transfery a granty
692.176,00
Spolu
1.648.181,00
Kapitálové príjmy

predaj kapit. majetku LVS
predaj pozemkov
predaj budov
Slovenský futbalový zväz
Ministerstvo vnútra SR
Spolu
Príjmové finančné operácie

Zostatok prostriedkov z
predch,rokov – ZŠ s MŠ
Prevod z RF
Spolu

Skutočnosť plnenia
%
k 31.12.2019
Plnenia
957.445,22
111,01
87.592,22
105,33
10.869,10
104,22
688.413,52
99,46
1.744.320,06
105,83

Rozpočet po
zmenách
k 31.12.2019 v €
350,00
3.817,00
4.316,00
10.000,00
7.000,00
25.483,00

Skutočnosť plnenia
k 31.12.2019

Rozpočet po
zmenách
k 31.12.2019 v €
4.053,00

Skutočnosť plnenia
k 31.12.2019

% plnenia

350,00
3.817,35
4.315,38
10.000,00
7.000,00
25.482,73

531.150,00
535.203,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

% plnenia

4.053,00

100,00

100.000,00
104.053,00

18,83
19,43

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
50.432,50

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

40.965,30

81,23
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Bežný príjem rozpočtovej organizácie predstavuje príjmy z :
-

prenájmu priestorov, poplatky za materskú školu, školský klub detí, dary (okresná
prokuratúra Liptovský Mikuláš), ročné zúčtovanie zdravotnej poisťovne preplatok,
stravovanie v ŠJ a prevádzková réžia ŠJ

7.2 Čerpanie výdavkov za rok 2019
Bežné výdavky
Funkčná
klasif.
01.1.1
Výkonné a zákonodarné
orgány
01.1.2
Finančné a rozpočtové
záležitosti
01.3.1
Všeobecné a personálne
služby
01.3.3
Iné všeobecné služby
01.6.0
Všeobecné verejné služby
inde neklasifikované
01.7.0
Transakcie verejného dlhu
03.2.0
Ochrana pred požiarmi
04.2.1
Poľnohospodárstvo
04.5.1
Cestná doprava
05.1.0
Nakladanie s odpadmi
05.4.0
Ochrana prírody a krajiny
06.2.0
Rozvoj obcí
06.3.0
Zásobovanie vodou
06.4.0
Verejné osvetlenie
08.1.0
Rekreačné a športové
služby
08.2.0
Kultúrne služby
08.4.0
Náboženské a iné
spoločenské služby
09.5.0
Vzdelávanie nedefinované
podľa úrovne
10.2.0
Staroba
10.4.0
Rodina a deti
10.7.0
Sociálna pomoc občanom
v hmotnej a sociálnej núdzi
Transfer ZŠ s MŠ
Bežný výdaj celkom

Rozpočet po
zmenách
960.750,05

Skutočnosť
k 31.12.2019
617.910,02

181.512,00

175.967,93

96,94

6.468,00

6.234,77

96,39

3.680,00
3.248,00

3.679,19
3.248,06

99,97
100,00

44.800,00
12.300,00
0,00
45.578,00
5.000,00
220,00
13.000,00
6.000,00
1.500,00
16.000,00

43.497,60
10.583,60
0,00
22.931,76
4.393,80
222,11
8.226,80
4.260,49
756,57
16.000,00

97,09
86,04
0,00
50,31
87,87
100,95
63,28
71,00
50,44
100,00

31.090,00
8.652,00

30.348,44
4.228,37

97,61
48,87

7.477,00

6.476,40

86,62

2.500,00
10.000,00
23.500,00

2.479,95
3.314,01
13.460,40

99,20
33,14
57,28

876.024,00
2.259.299,50

852.476,92
1.830.697,19

97,31
81,03 %
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Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou

Základná škola
Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň
Spolu

Rozpočet
Schválený
455.000,00
92.000,00
25.500,00
85.600,00
658.100,00

Rozpočet po
zmenách
624.559,65
98.626,63
23.373,37
129.464,35
876.024,00

Skutočnosť čerpania
k 31.12.2019
622.538,47
98.626,63
21.999,84
109.311,98
852.476,92

%
99,67
100,00
94,12
84,43
97,31

Kapitálový výdaj rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
Rozpočet
schválený
ZŠ s MŠ

Rozpočet po
zmenách

0,00

0,00

Skutočnosť
čerpania
k 31.12.2019
0,00

%

100,00

Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok
2019
po zmenách v €

% čerpania

Skutočnosť
k 31.12.2019
v€

MK Pastierske
Územný plán
Rekonštrukcia
verejného osvetlenia
Výmena strešnej
krytiny strecha
požiarna zbrojnica
VZ
Zvýšenie energ.
Efektívnosti budovy
MKS prostr. EÚ
Zvýšenie energ.
Efektívnosti budovy
MKS prostr. EÚ
Zvýšenie energ.
Efektívnosti budovy
MKS VZ
Trhovisko

249.940,00
6.000,00
44.097,00

722,00
2.500,00
44.096,63

0,28
41,66
99,99

55,00

54,68

99,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.136,00

0,00

0,00

68.053,00

68.052,73

99,99

Autobusová zastávka
VIOLET
Rozšírenie vodovodu
a kanalizácie ul.
Vyšná a SNP

1.426,00

13,90

0,97

4.260,00

4.208,87

98,80

21

Konsolidovaná výročná správa obce Važec za rok 2019
Tribúna na
futbalovom ihrisku
v areáli ZŠ s MŠ
cudzí zdroj
Tribúna na
futbalovom ihrisku
v areáli ZŠ s MŠ
vlastný zdroj
Výstavba chodníka
ul. Hlavná
Kanalizácia chodník
ul. Hlavná
Zo ŠR kamerový
systém
kamerový systém
PD oporný múr
Važecký potok
Štúdia zariadenia
sociálnych služieb
Parkovacia plocha
pri budove OÚ
Kapitálový výdaj
celkom

10.000,00

10.000,00

100,00

7.424,00

7.423,22

99,98

86.000,00

83.379,62

96,95

17.500,00

17.322,63

98,98

7.000,00

0,00

0,00

15.000,00
45.858,00

0,00
45.857,65

0,00
99,99

5.000,00

3.000,00

60,00

24.087,00

24.086,10

99,99

597.836,00

310.718,03

52,00

Výdavkové finančné operácie
Činnosť

rozpočet
schválený

Splátka úverov ŠFRB 8bj,
16 bj
Finančné operácie
celkom

rozpočet

€
30.800,00

upravený
€
30.800,00

30.800,00

30.800,00

Splátka istiny za rok
2019

čerpanie
k 31.12.2019
€
30.789,31

100,00

30.789,31

100,00

Splátka ŠFRB 8 bj

12.993,46

Splátka úrokov za
rok 2019
€
8.517,74

Splátka ŠFRB 16
bj

18.445,99

3.540,41

€

22

% plnenia

Celkom
€
21.511,20
21.986,40
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7.3 Hospodárenie príspevkovej organizácie
Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácie Obecný podnik Važec. Na zabezpečenie
hlavnej činnosti Obecného podniku bol v roku 2019 poskytnutý z rozpočtu obce transfer vo
výške 98.801,95 €.
Čerpanie transferu na verejnoprospešné služby:
a)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

bankové poplatky
údržba miestnych komunikácií
vývoz TKO
verejné osvetlenie
verejná zeleň
prevádzka domu smútku
miestny rozhlas

146,00 €
18.057,00 €
58.243,69 €
16.257,06 €
2.847,51 €
3.434,10 €
316,59 €

Analýza čerpania nákladov a výnosov
Hlavná činnosť
Náklady:
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné prevádzkové náklady
Odpisy, rezervy
Finančné náklady
Daň z príjmov
Náklady spolu
Výnosy:
Tržby za vlastné výkony
Ostatné výnosy z prev.činn.
Zúčtovanie rezerv
Finančné výnosy
Výnosy z transferov
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
Výsledok hospodárenia po
zdanení

Podnikateľská činnosť

11.745,11
70.972,16
9.416,76
5.869,15
0
0
140,10
0,00
98.143,28

3.206,12
4.225,28
21.760,79
275,28
0,00
4.830,68
420,84
1.963,09
36.682,08

518,00
0,00
0,00
0,00
98.801,95
99.319,95
1.176,67

41.683,65
400,00
1.799,00
0,00
0,00
43.882,65
9.822,33

1.176,67

6.682,57

7.4 Rozpočet obce za rok 2019 podľa programov

1
2

Program
plánovanie
propagácia

Rozpočet
schválený
15.980,00
13.000,00

rozpočet
upravený
16.680,00
13.000,00
23

čerpanie
k 31.12.2019
14.676,41
7.509,75

%
Plnenia
87,98
57,76
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3
4
5
6.
7
8
9
10
11
12
13
14

interné služby
služby občanom
bezpečnosť
odpad.
hospodárstvo
pozemné komunik.
kultúra
vzdelávanie
šport
prostredie pre
život
sociálne služby
dlhová služba
podporná činnosť

Celkom

11.600,00
8.500,00
12.300,00
5.000,00

14.325,13
9.332,00
12.300,00
5.000,00

12.114,61
6.699,75
10.583,60
4.393,80

84,57
71,80
86,04
87,87

60.000,00
24.950,00
658.100,00
16.000,00
1500,00

45.578,00
31.090,00
876.024,00
16.000,00
1.500,00

22.931,76
30.348,44
852.476,92
16.000,00
756,57

50,31
97,61
97,31
100,00
50,43

12.500,00
44.800,00
1.040.977,00

12.500,00
44.800,00
1.161.170,37

5.793,96
43.497,60
802.913,92

46,35
97,09
69,15

1.925.207,00

2.259.299,50

1.830.697,09

81,02

7.5 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

1.785.285,36
1.744.320,06
40.965,30
1.489.189,85
636.712,93
852.476,92
+296.095,51
25.482,73
25.482,73

z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
43Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
2.

bežné výdavky RO

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

310.718,03
310.718,03
0,00
- 285.235,30
+ 10.860,21

z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Prevod z rezervného fondu
Nevyčerpané prostriedky ZŠ s MŠ
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0,00
0,00

+ 10.860,21
104.053,00
100.000,00
4.053,00
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Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku – nevyčerpaná dotácia „kamerový systém
v obci Važec“
Vylúčenie z prebytku – preddavky na zmeny a doplnky územného
plánu obce č.2
Nevyčerpané prostriedky dotácia strava
Upravené hospodárenie obce

30.789,31
+73.263,69
1.914.821,09
1.830.697,19
+ 84.123,90
-7.000,00
-

4.000,00

12.324,00
+ 60.799,90

Na samostatný bankový účet rezervného fondu navrhujeme previesť tvorbu rezervného
fondu vo výške 60.799,90 EUR

7.6 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
Materská účtovná jednotka
AKTÍVA
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

6.010.810,53
3.497.701,43

6.148.372,71
3.732.445,24

12.154,25
2.863.777,58
621.769,60
2.508.762,75

13.673,25
3.097.002,39
621.769,60
2.410.482,30

148,00
1.629.664,62
0,00
30.590,45
848.359,68
0
0
4.346,35

659,50
1.544.246,68
0,00
36.783,66
828.792,46
0
0
5.445,17

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

ZS k 1.1.2018 v EUR
KZ k 31.12.2018 v EUR
6.010.810,53
6.148.372,71
4.176.248,62
4.306.774,09
0,00
0,00
4.176.248,62
671.497,25
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0,00
0,00
4.306.774,09
651.878,25
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z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

2.500,00
349,44
579.285,82
58.572.68
30.789,31
1.163.064,66

3.000,00
15.974,52
548.062,11
84.841,62
0,00
1.189.720,37

7.6.1 Vývoj pohľadávok a záväzkov
Pohľadávky:
- pohľadávky z nedaňových príjmov

17.852,03 €

- pohľadávky z nedaňových príjmov (dobropisy)

5.211,67 €

- pohľadávky z daňových príjmov

6.602,55 €

- iné pohľadávky ( služby z prenajatých bytových a nebytových priestorov)

7.117,41 €

Finančné účty:
-

pokladnica

-

ceniny(stravné lístky)

-

bankové účty

4.520,45 €
456,00 €
823.816,01 €

Záväzky:
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

Druh záväzkov voči:
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
- dodávateľom
- zamestnancom mzdy 12/2019
- poisťovniam odvody poistného
12/2019
- daňovému úradu
- záväzky z finančnej zábezpeky
nájomníci bytových domov
- záväzky z prijatej zálohy na
vypracovanie zmien a doplnkov
územného plánu obce Važec
- ostatné záväzky – zrážky zo mzdy
- záväzky splátky mobilného telefónu
- záväzky splátky hodinky GARMIN
FENIX
- záväzky z prijatej zábezpeky
chodník miestny cintorín
- záväzky krátkodobá časť ŠFRB –
splátky na rok 2020
Krátkodobé záväzky spolu
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
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z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

2.698,37
9.261,69
6.115,62

2.698,37
9.261,69
6.115,62

0,00
0,00
0,00

1.122,06
28.233,55

1.122,06
28.233,55

0,00
0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

73,30
190,40
195,80

73,30
190,40
195,80

0,00
0,00
0,00

1.511,38

1.511,38

0,00

31.439,45

31.439,45

0,00

84.841,62

84.841,62

0,00
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záväzky z dlhodobého úveru
ŠFRB
- záväzky zo sociálneho fondu
Dlhodobé záväzky spolu
-

547.492,13

547.492,13

0,00

569,98
548.062,11

569,98
548.062,11

0,00

Prehľad o stave a vývoji dlhu
Úver
ŠFRB – výstavba 16 bytov.domu
ŠFRB – výstavba 2 x 8 byt.domu

Zostatok k 31.12.2019
Splatnosť úveru
357.618,11
rok 2032
221.313,47
rok 2037

7.7 Výsledok hospodárenia
materská jednotka - vývoj nákladov a výnosov za rok 2018-2019
Názov
Náklady

skutočnosť
k 31.12.2017
1.069.411,51

skutočnosť
k 31.12.2018
1.100.796,79

96.680,62
284.363,50
167.696,09
1.335,11
8.043,24
141.469,69
20.903,21
0,00
348.920,05
13,87
1.085.684,47

88.637,53
151.252,35
194.898,72
1.336,05
64.506,95
167.773,83
20.025,21
0,00
412.366,15
0,00
1.231.322,26

4.609,00
0,00
877.864,44
69.501,77
1.800,00
167,90
131.741,36
+16.259,09

2.758,12
0,00
973.762,31
106.210,41
13.926,63
129,05
134.535,74
+ 130.525,47

50 – spotrebované nákupy
51 – služby
52 – osobné náklady
53 – dane a poplatky
54 – ost.náklady na prevádzkovú činnosť
55 – odpisy ,rezervy a opravné položky
56 – finančné náklady
57 – mimoriadne náklady
58 – náklady na transfery
59 – dane z príjmov
Výnosy
60 – tržby za vlastné výkony a tovar
62- aktivácia
63 – daňové a colné výnosy
64 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
65 – zúčtovanie rezerv a OP
66 – finančné výnosy
69 – výnosy z transferov
Výsledok hospodárenia

7.8 Konsolidovaná účtovná závierka
Údaje o konsolidovanom celku :
a) Obec Važec , Na Harte 19,
IČO 00315842
b )Obecný podnik, Na Harte 19, IČO 36137693
c) ZŠ s MŠ , Školská 339,
IČO 37810600
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Obec pri konsolidácii postupovala metódou úplnej konsolidácie .
Údaje konsolidovanej súvahy uvádzame v nasledujúcej tabuľke .
AKTÍVA
Názov

skutočnosť
k 31.12.2018

skutočnosť
k 31.12.2018

Spolu majetok

6.117.757,18

6.301.597,21

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

5.131.542,93

5.131.542,93

12.154,25
4.497.619,08
621.769,60
980.789,51

13.673,25
4.641.455,29
621.769,60
1.018.137,06

512,29
577,02
7,10
30.590,45
949.102,65
5.424,74

1.202,81
0,00
0,00
38.384,66
978.549,59
6.562,01

PASÍVA
skutočnosť
k 31.12.2018

Názov

skutočnosť
k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

6.117.757,18

6.301.597,21

Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

4.218.423,48

4.357.014,10

4.218.423,48
736.269,04

4.357.014,10
754.862,74

4.779,00
349,44
580.811,74
119.539,55
30.789,31
1.163.064,66

3.283,00
16.125,41
549.021,09
186.433,24
0,00
1.189.720,37

Okrem konsolidácie majetku a záväzkov obec konsolidovala tiež náklady a výnosy.
Prehľad konsolidovaných nákladov a výnosov uvádzame v nasledujúcej tabuľke .
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skutočnosť
k 31.12.2018

Spolu náklady
50- spotrebované nákupy
51 - služby
52 – osobné náklady
53 – dane a poplatky
54 – ostatné náklady
55- odpisy,rezervy,OP
56- finančné náklady
58 – náklady na transfery
59 – dane z príjmov

1.682.708,87
228.167,65
362.936,43
790.501,08
4.421,70
9.347,89
239.531,74
22.601,25
25.201,13
122,50
1.700.012,99

1.794.972,45
229.950,76
242.652,70
933.131,66
7.480,48
65.438,33
257.445,43
22.130,46
34.779,27
1.963,36
1.933.563,07

71.803.57
0,00
877.864,44
78.040,59
2.578,00
167,90
669.558,49

80.107,07
0,00
973.762,31
115.468,36
16.565,63
136,40
747.523,30

+ 17.304,12

138.590,62

Spolu výnosy
60 – tržby za tovar
62- aktivácia
63- daňové výnosy
64 – ostatné výnosy
65 – zúčtovanie rezerv,OP
66 – finančné výnosy
69 – výnosy z transferov
Výsledok hospodárenia

skutočnosť
k 31.12.2019

Pohľadávky a záväzky za konsolidovaný celok

stav k 31.12.2018
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

13.770,43
16.827,12

stav k 31.12.2018
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

700.351,29
0,00
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stav k 31.12.2019
28.394,39
9.990,27

stav k 31.12.2019
735.454,33
0,00
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7.9 Ostatné dôležité informácie
V roku 2019 obec prijala nasledovné transfery :

Poskytovateľ

MPSVaR SR
DPO SR
MPSVaR SR
Úrad vlády SR
MV SR
ÚPSVaR
MPC
MŠVVaŠ
MŠVVaŠ
MV SR
MDVaRR
MDVaRR
MŽP SR
MV SR

Účelové určenie grantu

podpora zamestnanosti – bežný
výdaj
transfer DHZ – bežný výdaj
hmotná núdza- bežný výdaj
výzva rekonštrukcia palubovky
telocvične – bežný výdaj
voľby – bežný výdaj
dotácia na učebné pomôckybežný výdaj
projekt MRK – bežný výdaj
školstvo normatívne prostriedky
bežný výdaj
školstvo nenormatívne
prostriedky -bežný výdaj
Matrika – bežný výdaj
Doprava a komunikácie – bežný
výdaj
Stavebný úrad – bežný výdaj
Životné prostredie- bežný výdaj
Evidencia obyvateľov- bežný
výdaj

Suma
Suma
Nevyčerpané
poskytnutých
skutočne
prostriedky v
finančných
použitých
€
prostriedkov finančných
v€
prostriedkov
v€
4.221,56
4.221,56
0,00
3.000,00
31.237,00
11.000,00

3.000,00
18.913,00
11.000,00

0,00
12.324,00
0,00

3.470,13
929,60

3.248,06
929,60

222,07
0,00

59.086,00
528.129,00

59.086,00
525.875,00

0,00
2.254,00

38.177,00

36.855,00

1.322,00

3.679,19
102,64

3.679,19
102,64

0,00
0,00

3.103,06
220,11
819,68

3.103,06
222,11
819,68

0,00
0,00
0,00

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2015 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
V€

ŠK Kriváň Važec
(náklady na činnosť jednotlivých oddielov
športového klubu)
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze
(zakúpenie hudobného nástroja)
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské
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Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
V€

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

16.000,00

16.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

2.436,00

2.436,00

0,00
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Podhradie ( náklady na prevádzku centra
voľného času)
Diecézne centrum voľného času
(zážitková pedagogika)
Folklórne združenie Stráne
(príspevok na vydanie hudobného CD nosiča,
príspevok na činnosť a nákup krojov)
Vivien
(knižná publikácia „Ján Ilavský Podkrivánsky
život s poéziou“)
Jekh Drom (prevádzkové náklady centra)
Spolu

300,00

300,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

1.000,00
26.236,00

1.000,00
26.236,00

0,00
0,00

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Obec k dátumu zostavenia konsolidovanej výročnej správy posúdila špecifické významné
riziká a neistoty, osobitne zvážila všetky potenciálne dopady pandémie COVID – 19 od 13.
marca 2020 na rozpočtové hospodárenie obce a dospela k záveru, že by nemali významne
ovplyvniť schopnosť obce pokračovať nepretržite v činnosti.

Vypracovala: Ing. Kristína Ilavská
referent ekonomického úseku

Schválil: Ing. Milan Lištiak
starosta obce

Vo Važci: 4.8.2020
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