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ÚVODNÉ SLOVO STAROSTU
Vážení spoluobčania,
Nájsť vhodný model na fungovanie samosprávy nie je úloha jednoduchá a dnes neexistuje
žiadny jednotný systém na jej správne fungovanie. Každá obec a mesto si vyžadujú osobitný
prístup a nastavenie pravidiel, ktoré posunú obec či mesto k rozvoju a zveľadeniu obecného
majetku. V roku 2015 sa podarilo postupne skrášliť a meniť našu obec. Okrem údržby a opráv
majetku obce od opráv na Dome smútku a plota na cintoríne, cez čistenie kanálov a priepustov a
množstva iných vecí sa v obci podarilo taktiež zaistiť bezpečnosť a orientáciu vďaka osadeniu
dopravných značiek a informačných tabúľ. Taktiež sa podarilo v obci obnoviť nie len pri deťoch
ale aj u dospelých záujem o rôzne športové aktivity. Dôkazom sú vynikajúce výsledky, ktoré v
jednotlivých športových kluboch dosahujú na čo sme všetci v obci nesmierne hrdí.
Konsolidovaná výročná správa obce Važec za rok 2015, ktorú Vám predkladám,
poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku.

Za všetko, čo sa v našej obci dokázalo urobiť sa chcem tak ako aj minulý rok
poďakovať obecnému zastupiteľstvu. Veľké vďaka taktiež patrí aktívnym občanom,
občianskym združeniam, miestnym organizáciám a klubom, zamestnancom obce a
pracovníkom menších obecných služieb a každému, kto priložil ruku k dielu a pomohol k
rozvoju, zveľadeniu a prezentovaniu našej obce, pretože aj malé krôčiky posúvajú obec vpred
k lepšiemu zajtrajšku.
Ing. Milan Lištiak – starosta obce Važec
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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 D1, 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
stavbu obce, podľa tradície spojenú so šírením
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
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poddanstvu. Tu zbíjal aj známy Juraj Jánošík – pri Bilanskej vode, na Hovaude a miestnych
salašoch zas važecký zbojník Šablik. Po vyhlásení slobody vyznania tolerančným 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:
1.

Názov rozpočtovej organizácie: Základná škola s materskou školou
Sídlo rozpočtovej organizácie: Školská 339, 032 61 Važec
2.
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

Važecký kras 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
7
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geomorfologického členenia do provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné
Karpaty, Fatransko-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 31.12.2015 bol 2323. Za rok 2015 sa na trvalý pobyt
nahlásilo 46 nových občanov, na prechodný pobyt 9 a odsťahovalo sa 35 občanov. Narodilo
sa 18 detí a zomrelo 24 obyvateľov.
Priemerný vek obyvateľov obce Važec k 31.12.2015 bolo 41,11 rokov

Rozdelenie obyvateľov Važca podľa veku.
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1.5 Ekonomické údaje

Na základe porovnania údajov z roku 2014 a 2015 môžeme konštatovať, že sa
nezamestnanosť v našom okrese znížila. Kým k 30.06.2014 mal okres Liptovský Mikuláš 12
– 15 % nezamestnanosť k 31.12.2015 bol zaradený do okresov s 9 – 12 % nezamestnanosťou.
Celková ekonomická kriminalita za rok 2015
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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
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.
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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.

ORGÁNY OBCE
Starosta obce Važec bol do 14. decembra 2014 Rastislav Profant. Po voľbách sa novým
starostom obce, na štvorročné funkčné obdobie, stal Ing. Milan Lištiak (SMER). Zástupca
starostu bol Ing. Zdeno Baráni PhD., ktorého na tomto poste 14. decembra nahradil Miroslav
Ilavský.

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

orgánom.
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Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce.
Poslanci obecného zastupiteľstvo Važca boli do 14. decembra 2014 nasledovní:
Ing. Zdenko Profant, Ing. Zdeno Baráni, PhD., Ján Jurčo, Peter Jacko, Rastislav Ilavský,
Daniel Šeďo, Eva Rysuľová, Mgr. Jana Šuleková a Ing. Martina Brezinová.
Po zložení sľubu dňa 14. decembra 2014 sa funkcie ujali nasledovní poslanci:
Ing. Zdenko Profant, Ing. Zdeno Baráni, PhD., Ján Jurčo, Peter Jacko, Ing. Martina
Brezinová, Miroslav Ilavský, Mgr. Peter Čupka, Ľubomír Čonka, Iveta Rysuľová.

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
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
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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

Hlavný kontrolór obce
Hlavným kontrolórom obce je Viera Brezinová, ktorá v roku 2015 obhájila svoju funkciu a bola na
ďalších 6 rokov zvolená za hlavného kontrolóra obce Važec. Hlavný kontrolór:

-

vykonáva kontrolu

-

predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v
obci obvyklým,

-

vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred
jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

-

predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadnutí,

-

predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60
dní po uplynutí kalendárneho roku,

-

spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

-

vybavuje sťažnosti, atak ustanovuje osobitný zákon,

-

je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

-

plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

-

hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s
hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným
zastupiteľstvom,

-

hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu
kontrolnej činnosti

-

hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol
poslancom alebo starostovi
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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 jej 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
15
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výške 784 m. V jaskyni je bohatá 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

podzemné

vôd
útvary

po

stáročia
Važeckého

vytvorili
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.
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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.

4.1. Miestny odbor Matice Slovenskej
Rok 2015 bol bohatý najmä na
výročia

spájajúce

sa

s

narodením

významných osobností nie len našej obce
Važec. Jedným z týchto významných
výročí, bolo 125 rokov od narodenia
nášho maliara Jána Hálu, ktorého si obec
pripomenula rozhlasovou reláciou, ktorú
pripravila

predsedníčka

Miestneho

odboru Matice Slovenskej Mgr. Margita
Hybenová. O jeho živote a diele bol
taktiež v Slovenskej televízii odvysielaný dokumentárny film. Miestny odbor Matice
Slovenskej si taktiež pripomenul 70. výročie oslobodenia obce v spolupráci s Obecným
úradom, miestnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a v
spolupráci so Základnou školou s materskou školou. Pri tejto príležitosti bola obci Važec
udelená pamätná medaila gen. Ludvíka Svobodu. V marci miestny odbor zorganizoval akciu
pod názvom Jarné nápady, kde boli vystavené rôzne ikebany a zaujímavá jarná výzdoba
Program

obohatili

deti

svojím

vystúpením. Väčšie oslavy sa už
tradične konali na „Ducha“, v máji,
kedy sa konala vernisáž obrazov v
Galérii Jana Hálu a chorovod
Omilienci doplneným programom
na Námestí Slobody kde účinkoval
Folklórny súbor Hôra z Rejdovej,
Folklórne
Detský

združenie
folklórny

Stráne

a

súbor
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Podkrivánček. Matičiarky sa taktiež zúčastnili Slávností Gemera v obci Vlachovo kde bola
obec Važec reprezentovaná Folklórnym združením Stráne. V spolupráci s miestnym odborom
Slovenskej národnej strany bola v júli zapálená vatra zvrchovanosti ako pamiatka na
vyhorenie Važca. V spolupráci s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania miestny odbor
Matice Slovenskej pripravil významné výročia: 115 rokov narodenia spisovateľa Štefana
Rysuľu a 200 rokov narodenia Ľudovíta Štúra. Pri tejto príležitosti bola vytvorená busta
Štefana Rysuľu jeho vnukom Petrom Mesárošom, ktorá je umiestnená v Obecnom múzeu. Pri
200. výročí narodenia Ľudovíta Štúra sa členovia miestneho odboru taktiež zúčastnili
celonárodných osláv v jeho rodisku Uhrovci. Ďalším výročím bolo výročie založenia
cirkevného zboru kedy od roku 1545 ubehlo 470 rokov. Vďaka akcii pod názvom 470. rokov
reformácie sa podarilo v Evanjelickom kostole osadiť a odhaliť pamätnú tabuľu s menami
všetkých farárov, ktorí od tohto roku v obci pôsobili. Tri členky výboru sa taktiež v septembri
zúčastnili v Krompachoch inštalácie zborovej farárky Mgr. Moniky Vdovjákovej, rodáčky z
Važca. Počas roka sa miestny odbor staral o prostredie okolo Varvasu. V hospodárskej časti
drevenice Jana Hálu sa podarilo za pomoci Obecného úradu a Urbáru, pozemkového
spoločenstva položiť podlahu, čím vznikol priestor aj na regionálnu výchovu žiakov. Na záver
kalendárneho roka sa konala akcia pod názvom Vianočné perníčky, posedenie pri dobrej
kapustnici a rôznych dobrotách.

4.2 Dobrovoľný hasičský zbor obce
Rok 2015 hasiči už tradične
zahájili hasičským plesom, ktorý
sa

v

našej

populárnym

obci

stal

s hojnou

veľmi
účasťou

a výbornou atmosférou. Taktiež sa
organizoval tretí ročník halovej
súťaže

pre

hasičskú

mládež

a dorast v telocvični Základnej
školy. Na základe podnetu boli
členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Základnej škole s materskou školou vo Važci
predstaviť kúsok z ich práce. Dobrovoľný hasičský zbor sa v roku 2015 zúčastnil na 15
hodinovej súťaži v obci Zlaté, ktorá preverila zručnosti našich hasičov. O náročnosti súťaže
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svedčí aj fakt, že spomedzi 19 zúčastnených družstiev niektoré súťaž nedokončili.
Dobrovoľný hasičský zbor obce Važec sa umiestnil na krásnom 13. mieste.
27. júna Dobrovoľný hasičský zbor organizoval prvé
kolo Okresnej hasičskej ligy

a umiestnil sa na

vynikajúcom prvom mieste. Ženské družstvo skončilo v
hodnotení na druhom mieste. Okresná hasičská liga bola
ukončená 19. septembra a v konečnom hodnotení
skončili dievčatá na druhom a chlapci aj napriek
úspešnému odštartovaniu sezóny na celkovom siedmom
mieste. Stále sa dokazuje, že preventívne protipožiarne
kontroly sú v našej obci užitočné o čom svedčí aj skutočnosť, že v roku 2015 sa v našej obci
nevyskytol žiadny požiar rodinného domu či hospodárskej budovy. Dobrovoľný hasičský
zbor v spolupráci s Urbárom, pozemkovým spoločenstvom Važec, aj v roku 2015 vykonávali
protipožiarne hliadky v katastri obce, pretláčali priepusty a udržiavali prejazdnosť požiarnych
ciest. Dobrovoľný hasičský zbor obce uskutočnil v roku 2015 celkovo 16 výjazdov. K
povodni v našej obci s nočnou pohotovosťou
a následne k odstraňovaniu škôd po povodni,
k 6 požiarom z ktorých dva boli mimo obce
(Štrba a Hybe) a zvyšné k požiarom na
Dúbrave a v okolí železničnej trate. Zbor
taktiež absolvoval 8 technických výjazdov v
obci, ktoré sa týkali hlavne čistenia kanálov
a Varvasu.

4.3 Jednota dôchodcov vo Važci
V roku 2015 si členovia Jednoty dôchodcov pripomenuli niekoľko výročí na základe
čoho sa konali spomienkové slávnosti. Pri príležitostí 70. výročia oslobodenia našej obce sa
konala spomienková slávnosť v hale Základnej školy vo Važci, na ktorej sa zúčastnili aj
členovia Jednoty dôchodcov. V marci boli tri členky pozvané na slávnostnú schôdzu Jednoty
dôchodcov v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. V mesiaci marec
sa konala aj výročná členská schôdza v obci Važec, na ktorej bola zvolená nová predsedníčka
Jednoty dôchodcov a to pani Kvetoslava Lištiaková. Členky sa zúčastňovali aj rôznych
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exkurzií, v apríli sa boli v Trenčíne
pozrieť na výstavu pod názvom „Kvety
a záhrada“ a v máji na výstave pod
názvom „Torty a svet pečenia, Región
tour – cestovné kancelárie a jarmok
remesiel.“ Začiatkom júna sa členky
taktiež zúčastnili „Dňa matiek“, ktorý
organizovala

Základná

škola

s

materskou školou vo Važci a sviatkov
vítania jari v obci Važec a výročia SNP uskutočnenej na nádvorí obecného úradu. Na
pozvanie koordinátorky pani Šeďovej sa taktiež členky zúčastnili besedy s priateľmi z
Ameriky. Z vlastnej iniciatívy sa členky podujali vyčistiť kvetinový záhon na miestnom
cintoríne a okolie pamätníka. V roku 2015 bola uzatvorená družba s klubom žien z Jamníka,
ktoré navštívili našu obec aj Važeckú jaskyňu. V mesiaci október obec zorganizovala
slávnosť pre dôchodcov pri príležitosti „Úcty k starším“, na ktorej sa zúčastnila nemalá
skupina našich občanov. Už pravidelne pred koncom roka Jednota dôchodcov organizuje
akciu pod názvom „Pod jedličkou“, na ktorú sa pozývajú hostia aj členovia jednoty
dôchodcov. Pri tejto príležitosti starosta obce odovzdal všetkým prítomným milé darčeky.

4.4 Poľovnícke združenie Kriváň
Poľovnícke združenie je v našej obci veľmi
aktívne. Sezónu 2014/2015 môžu naši poľovníci
označiť za jednu z najvydarenejších vôbec. Bolo to
najmä z dôvodu, že ich trofeje sa umiestňovali na
najvyšších priečkach v celooblastnom hodnotení.
Strelec Zdenko Profant sa umiestnil so svojou
trofejou na prvom mieste v tabuľke medzi
šesťdesiatimi ďalšími jeleními trofejami a získal
zlatú medailu. Važeckí poľovníci taktiež obsadili
dve miesta v kategórii srnčej zveri kde na prvom
mieste sa umiestnili srnčie parohy ako úhyn a na
treťom mieste parožie strelca Daniela Šeďa
20
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mladšieho čím získal bronzovú medailu. Na prvej priečke sa taktiež umiestnil vlk, ktorého
ulovil Martin Lehotský. Rok poľovníci zakončili už tradične a to Štefanskou poľovačkou, na
ktorú važeckí poľovníci pozývajú aj hostí z iných poľovníckych združení. V roku 2015 sa jej
zúčastnilo približne 60 poľovníkov.

4.5 Športový klub Kriváň Važec
Športový klub Kriváň Važec zastrešuje niekoľko oddielov, ktoré s vynikajúcimi
výsledkami reprezentujú našu obec. Medzi tie najaktívnejšie a najúspešnejšie oddiely patrí
nohejbalový oddiel, oddiel vytrvalostných športov a futbalový oddiel.
4.5.1 Nohejbal
Vo februári sa nohejbalisti zúčastnili turnaja v Kokave nad Rimavicou kde do súťaže postavili
dve mužstvá, z ktorých jedno sa umiestnilo na treťom a druhé na ôsmom mieste. V
augustovom turnaji v Hradišti a v septembrovom turnaji vo Vinodole si vybojovali poháre za
krásne druhé miesto. Koncom novembra zorganizovali naši nohejbalisti turnaj v Základnej
škole s Materskou školou. Zúčastnilo sa celkovo 10 mužstiev. Domáce mužstvo obsadili
siedmu priečku.
4.5.2 Vytrvalostné športy
Reprezentantom v behu na lyžiach sa darilo v sezóne
dosahovať veľmi pekné výsledky. K pretekárom zo
staršej generácie sa postupne pridali aj mladší nadšenci
(na fotografii zľava Tomáš Bartko st., Tomáš Bartko
ml., Roman Hyben ) a v zime začali trénovať aj deti,
ktorým sa venuje Tomáš Bartko a učiteľ zo základnej
školy Marek Baláž. Obec Važec sa môže pochváliť
niekoľkonásobným majstrom Slovenska desaťročným
Sebastiánom Ilavským. Okrem Majstrovstiev vyhral aj
Tatranskú ligu, Viessmannov pohár a mnoho ďalších
pretekov. V sezóne sa výborne darilo aj naším už stálym pretekárom Vladimírovi Bartkovi a
Danielovi Bartkovi, ktorí sa vo väčšine pretekov umiestnili na víťazných stupienkoch a do ich
zbierky tak pribudli zlaté, strieborné aj bronzové ocenenia. Po úspešnej zimnej sezóne našim
lyžiarom pribudli do zbierky ešte ďalšie ocenenia. Na slávnostnom vyhodnotení Slovenského
pohára v behu na lyžiach za sezónu 2014/2015 si priniesli najvyššie ocenenia Vladimír Bartko
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a Sebastián Ilavský. Vladimír Bartko sa stal celkovým víťazom Slovenského pohára v
kategórii veteránov a Sebastián Ilavský v kategórii žiaci (10-11-roční). Sebastián taktiež
získal za celkové víťazstvo v biatlone – Viessmannnov pohár v kategórii žiaci. Členovia
oddielu poctivo trénovali aj mimo sezóny a zúčastňovali sa rôznych pretekov v rámci prípravy
na zimnú sezónu, z ktorých si priniesli množstvo ocenení a trofejí.

4.5.3 Futbal

Futbalistom sa v sezóne 2014/2015 darilo
aj keď pred zimnou prestávkou skončili v
tabuľke na štvrtom mieste v jarnej časti
futbalovej ligy ťahali futbalisti sériu
víťazstiev. Nakoniec svoju prvú súťažnú
sezónu

v

umiestnením
trinástich.

liptovskej
na
Vo

lige

štvrtom
futbalovej

zakončili
mieste

z

sezóne

2015/2016 sa k družstvu mužov pridalo aj
detské družstvo, ktoré odohralo svoj prvý zápas v septembri. V jesennej časti okresnej
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futbalovej ligy obidve družstvá predviedli divákom vynikajúci futbal. Muži neprehrali ani
jediný zápas a obsadili prvé miesto v tabuľke. Deti sa umiestnili na treťom mieste.
Športový klub Kriváň Važec v roku 2015 v spolupráci s obcou, školou a prevádzkovateľmi
lyžiarskeho vleku zorganizoval aj zimné športové hry s hojnou účasťou. Na štart sa postavilo
51 pretekárov v zjazdovom lyžovaní a 15 bežcov na lyžiach. Víťazí kategórií boli odmenení
medailami a diplomami. Po úspechu a záujme o zimné športov hry Športový klub Kriváň
Važec v spolupráci s obcou taktiež pripravil obecné športové hry kde si 63 účastníkov meralo
sily v päťboji. Po skončení oficiálnych disciplín sa zábavne súťažilo v skoku vo vreci a
penaltovom turnaji. Škôlkari spolu s rodičmi súťažili v špeciálnych disciplínach, ktoré
pripravili učiteľky Materskej školy.

4.6 Folklórne združenie Stráne

Folklórne združenie Stráne je veľmi aktívnym nie len v prezentovaní obce po
Slovensku ale taktiež v kultúrnom dianí obce. Ich príspevky a obohatenie programu možno
vidieť skoro v každom kultúrnom podujatí organizovanom v obci Važec. Zúčastnili sa
napríklad na tradičnom podujatí – Jar vo Važci – Otváraní studničiek, na pripomenutí
Deklarácie o zvrchovanosti a výročí vyhorenia Važca, na pripomenutí 115. výročia narodenia
spisovateľa Štefana Rysuľu a 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra a taktiež na 71. výročí
SNP a Vianočnej akadémii, ktorá sa stáva tradičnou súčasťou podujatí v našej obci a
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množstva iných udalostí organizovaných obcou, obecnými združeniami. Taktiež sa zúčastnili
na množstve iných mimoobecných folklórnych podujatiach.
Folklórne združenie Stráne sa taktiež zúčastnili nahrávania važeckých tancov, aby tieto
zostali zachované aj pre ďalšie generácie v spolupráci s pracovníkmi Múzea SNP z Banskej
Bystrice Liptovského osvetového strediska.
Združenie sa taktiež zúčastnilo na regionálnej súťažnej prehliadke pod názvom Nositelia
tradícií v Liptovských Sliačoch. Vo vystúpeniach mali folklórne skupiny priblížiť zvyky a
tradície svojich obcí, ktoré sa viažu k rôznym životným udalostiam či obdobiam roka.
Folklórne združenie Stráne na pódiu predviedli priadky vďaka čomu si vyslúžili umiestnenie
v zlatom pásme a tým si
zabezpečili postup na krajskú
prehliadku, na ktorej sa taktiež
umiestnili v zlatom pásme na
priamy postup to ale nestačilo.
Záver roka Folklórne združenie
ukončilo
koledovaním

štedrovečerným
popod

obloky,

ktoré hlavne starším generáciám
spríjemňuje vianočné sviatky a
pripomínajú

im

už

takmer

zabudnuté tradície.

4.8 MS Slovenský červený kríž
V roku 2015 Miestny spolok Slovenského červeného kríža ocenil darcov krvi. Tento
rok si pamätný list a malý darček ako poďakovanie za ušľachtilý čin prevzalo 33 darcov.
Taktiež spolok opäť zorganizoval súťaž o
najkrajšiu záhradku, ktorú vyhrala Základná škola
s Materskou školou. Predsedníčka MS SČK Anna
Lučanská zdôraznila, že v obci nachádzajú veľa
pekných záhradiek a tú školskú sa rozhodli
vyzdvihnúť aj z motivačného hľadiska. Pri
príležitosti dňa učiteľov zorganizoval Miestny
spolok slávnosť venovanú pedagógom kde ich potešili programom deti zo súboru
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Podkrivánček a dievčatá z krúžku aerobik. Poďakovaním učiteľov za ich prácu bol kvietok a
malou odmenou pozvanie na obed a príjemné posedenie. Spolok sa taktiež aktívne zapojil do
rozdávania balíčkov deťom na Mikuláša. Okrem balíčkov pripravili v spolupráci s
Rodičovským združením ZŠsMŠ

program, na ktorom sa predstavili deti z Detského

folklórneho súboru Podkrivánček a deti z krúžku aerobiku.

4.9 Občianske združenie JEKH DROM
V obci funguje taktiež občianske združenie, ktoré sa venuje najmä pomoci rodinám z málo
podnetného prostredia. V roku 2015, v mesiacoch marec až júl, zorganizovalo spolu s
nadáciou Cooperative Baptist Fellowship vzdelávacie aktivity spojené s hrami najmä pre deti
z tohto prostredia. Deti sa zábavnou formou učili anglický jazyk a základy hygieny. Konala sa
taktiež prednáška o škodlivosti fajčenia, ktorej sa zúčastnili staršie deti. Občianske združenie
taktiež na Mikuláša pripravilo pre deti zo sociálne slabších rodín balíčky sladkostí, ktoré im
prišli rozdať priamo do ich príbytkov.

5. OBECNÉ AKTIVITY A ŽIVOT V OBCI
5.1 Udalosti v obci
Rok 2015 mal svoje
svetlé

ale

aj

tmavé

stránky. Za nepríjemnú
udalosť, ktorú je určite
potrebné spomenúť sú
záplavy, ktoré našu obec
postihli 26. mája 2015.
Povodeň

zaplavila

pivnice, suterénny, izby,
dvory a polia niekoľko
desiatok domácností v
našej obci. Takúto spúšť sa podarilo urobiť dvom zvyčajne nenápadným potôčikom v našej
obci, Mlyničnému potoku a Teplému jarku. Nik z občanov by nepovedal, že z chvíľkového
dažďa môže dôjsť k takej veľkej katastrofe. Obec Važec dostala hlásenia o problémoch
približne hodinu od poludnia. Asi hodinu po hláseniach starosta obce vyhlásil tretí stupeň
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povodňovej aktivity a bol povolaný hasičský zbor z Liptovského Mikuláša, Liptovského
Hrádku,obecný dobrovoľný hasiči a zamestnanci odboru krízového riadenia okresného úradu
z Liptovského Mikuláša, ktorí tvorili krízový štáb. Situácia sa upokojila až tesne pred
večerom keď konečne prestalo pršať. Dobrovoľní hasiči obce monitorovali situáciu celú noc
ak by opäť začalo pršať. Našťastie sa tak nestalo a hneď na druhý deň sa začali
zabezpečovacie a čistiace práce korýt vyliatych potokov.
V roku 2015 sa v obci podarilo osadiť dopravné značky, orientačno-navigačné tabuľky v obci
a orientačné tabule na cintoríne. Dopravnými značkami obec zabezpečila najmä bezpečnosť v
obci. Osadením orientačných tabúľ obec pomohla najmä návštevníkom, pretože naša obec ja
turisticky zaujímavá a v dnešnej dobe je informačno-navigačný systém v obci doslova
nutnosťou.
Od októbra roku 2015 má obec taktiež k dispozícii aj nové viacúčelové vozidlo Peugeot
Boxer, ktoré sa využíva najmä na údržbu verejnej zelene, odvoz trávy a lístia, zabezpečenie
údržby a čistoty v našej obci a tiež na zabezpečenie čistoty a údržby nemeckého cintorína.

5.2 Miestna knižnica
Adresa:
Miestne kultúrne stredisko
Fodorova 769
032 61 Važec
Otvorená:
pre verejnosť
Pondelok:
15:00 – 18:0
Piatok:
15:00 – 18:00
Nedeľa:
15:00 – 17:00
pre Základnú školu s materskou školou
Streda:
09:00 – 11:00
Obecná knižnica je umiestnená v samostatných priestoroch Miestneho kultúrneho
strediska. O knižničný fond a materiálovo-technické zabezpečenie sa stará obec. Knižnicu sa
snaží oživiť rôznymi aktivitami nová knihovníčka, ktorá v nej organizuje rôzne akcie. Jednou
z usporiadaných akcií bolo zoznámenie detí základnej školy s knižnicou a jej poriadkom. Pre
tých starších so zameraním najmä pre ženy knihovníčka pripravila výstavku ručných prác s
motívom Vianoc, kde sa ženy mohli naučiť háčkovať rôzne vzory.
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5. FARSKÉ ÚRADY
5.1 Evanjelický a.v. cirkevný zbor vo Važci
Hlavné Služby Božie sú nosnou aktivitou a živou
pulzujúcou tepnou každého cirkevného zboru. Kde
sa oni konajú pravidelne, cirkevný zbor žije.
Hlavných Služieb Božích v roku 2015 sa v obci
konalo spolu 65. Priemerná účasť z tohto počtu
vychádza na jedny Služby Božie 114 účastníkov.
Sviatosti
KRST Svätý je prvou evanjelickou sviatosťou.
Prvou hovoríme aj preto, lebo sa udeľuje človeku
ako prvé dobrodenie cirkvi - neraz už krátko po
narodení. Sviatosť SVÄTÉHO KRSTU bola v
našom Chráme Božom v roku 2015 udelená spolu 6
krát. Z počtu 6 krstov boli pokrstení dvaja chlapci a
4 dievčatá, všetko deti do 7 rokov.
Sviatosť VEČERE PÁNOVEJ je druhá sviatosť, a zároveň aj posledná, ktorú ustanovil Pán
Cirkvi – Ježiš Kristus. Večera pánova sa už zaužívane konala pravidelne vždy raz mesačne.
Taktiež sa v roku 2015 dvakrát konala večera pánova pre starších, chorých a nevládnych. O
večeru pánovu je taktiež záujem pred sobášom.
V roku 2015 k večeri pánovej pristúpilo spolu 527 veriacich. Z tohto počtu bolo 125 mužov a
402 žien. V kostole to bolo 517 veriacich a v súkromí (domácnosti) to bolo 10 veriacich.
Slávnosť KONFIRMÁCIE sa v evanjelickom cirkevnom zbore v roku 2015 konala dňa
07.júna, 1. nedeľu po Sv. Trojici. Konfirmovaných bolo spolu 8 mladých ľudí, z toho počtu
boli 3 chlapci a 5 dievčat.
Cirkevné úkony
Sobáš - v evanjelickom cirkevnom zbore sa v roku 2015 konali spolu 3 sobáše. Z tohto sa v
našom kostole konali 2 sobáše, a 1 sobáš bol vykonaný v Evanjelickom kostole v Liptovskom
Jáne.
Pohreb - v uplynulom roku 2015 bolo všetkých, domácich a aj ostatných, spolu 23 pohrebov.
Z domácich pohrebov boli pochovaní 2 muži a 18 žien. 3 pohreby veriacich z iných
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cirkevných zborov boli nasledovné: jeden muž bol pochovaný ako člen CZ Poprad, jedna
žena ako členka CZ Liptovský Hrádok a jedeného ako člena CZ Liptovský Mikuláš.
Spevokol
Aj

toho

pôsobil,
cirkevný
Účinkoval

roku
ako

2015
aj

roky

Evanjelický
pod

požehnane
predošlé,
spevokol.

vedením

sestry

zborovej kantorky Vierky Rysulovej.
Celkový počet jeho členov bol v
uplynulom roku spolu 21. Z tohto
sumárneho počtu bolo 6 mužov a 15
žien.
To,

že

požehnane

pôsobil

v

cirkevnom zbore je pravda doslovne,
pretože účinkoval takmer na všetkých
vnútro-zborových (pohreby, sobáše, sviatky), ale aj mimo-zborových (ekumenická
pobožnosť, koncert spevokolov Liptove a iné.) podujatiach, kde to bolo potrebné a možné.
Detské služby božie
V živote detskej besiedky sú zapísané mená 10 detí. Priemerný počet na stretnutiach v roku
2015 bol 7 detí.
Plány do budúcnosti na rok 2016
V blízkej i vzdialenejšej dobe plánujeme uskutočniť NAJMÄ nasledovné:
- nový chodník okolo kostola + odizolovanie stien kostola
- rekonštrukcia zborového domu,
- rekonštrukcia altánku vo dvore, pre potreby stretania sa.
Podujatia a akcie na ktorých sa zúčastnili členovia Evanjelického cirkevného zboru
Členovia evanjelického cirkevného zboru sa 20. júna 2015 zúčastnili Dňa Liptovskooravského seniorátu v Pribyline kde si vypočuli organový koncert mladého virtuóza zo
Srbska, navštívili Skanzen, vypočuli si rôzne prednášky, semináre a zúčastnili sa na výstavách
a prezentáciách. Tohto dňa sa zúčastnili aj deti z detskej besiedky, pre ktoré bol taktiež
pripravený program. Cirkevný zbor ECAV Važec taktiež v spolupráci s Občianskym
združením Kresťan Brezno pripravil letný svätojánsky koncert UBI CARITAS v
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evanjelickom kostole. Účinkoval Slovenský kresťanský zbor KREDO – VIRUJÚ z Telgártu,
domáci spevokol a spevokol cirkevného zboru ECAV z Kežmarku.
V roku 2015 bola v evanjelickom kostole
odhalená a posvätená pamätná tabuľa s
menami kňazov, ktorí v obci do teraz
pôsobili, taktiež sa na evanjelickom
kostole podarilo vymeniť strešnú krytinu
(hliníkový plech), zvody, dosky, žľaby,
odkvapy, a hromozvod.

5.2 Rímsko-katolícka farnosť Važec

Farníci z Rímsko-katolíckej farnosti vo Važci podnikli v
roku 2015 niekoľko výletov. Spolu s farníkmi z obce
Východná sa vybrali po stopách kňaza Janka Kováča.
Navštívili piaristický kostol v Prievidzi s podzemnou
kryptou s chodbami ukončenými rázcestím a školu kde
kňaz študoval. Taktiež navštívili jeho rodisko.
V roku 2015 došlo rozhodnutím a dekrétom diecézneho
biskupa Štefana Sečku, že doterajší farár Mgr. Cyril
Hamrák zmenil svoje pastoračné pôsobisko a začal slúžiť v
Zákamennom. Do farnosti Važec bol menovaný za
farského administrátora Mgr. Roman Šemrák. Na žiadosť
veriacich preto cirkev zorganizovala púť do Zákamenného
na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 50. výročia od smrti biskupa Jána Vojtaššáka.
12. septembra sa konal farský deň, ktorý sa konal v spolupráci s Farnosťou sv.
Maximiliána Kolbeho v Rogoznici (Poľsko). V rámci akcie navštívili farníci z Rogoznice
Važeckú farnosť. Táto návšteva bola opätovaná a koncom októbra veriaci z važeckej farnosti
navštívili Rogoznicu. V rámci tejto návštevy farníci navštívili kostol sv. Vojtecha a Sv.
Stanislava, diecézne rádio Rzšovskej diecézy – Rádio VIVA a množstvo iných zaujímavosti.
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Na záver roka farníci spolu s farníkmi z
Východnej zorganizovali duchovno-poznávací
výlet. Navštívili Starú Ľubovňu kde sa
zúčastnili prehliadky Ľubovnianskeho hradu,
Vyšnú Šebestovú a v nej ružencovú záhradu a
Markušovce. Rímsko-katolicka
taktiež

v

spolupráci

so

farnosť
Združením

kresťanských spoločenstiev mládeže, Komisiou pre mládež v Spišskej diecéze a Obecným
úradom vo Važci zorganizoval projekt Spišnet pomáha hneď. Vďaka tomuto projektu obci
mladí dobrovoľníci pomohli vymaľovať plot na obecnom cintoríne za čo im je obec veľmi
vďačná.
Pri príležitosti 31. výročia úmrtia Janka Silana sa v kostole konala Svätá omša,
následne na cintoríne odznela modlitba, piesne a na jeho hrob boli položené kvety.
5.2.1 Diecézne centrum voľného času
Diecézne centrum voľného času vo Važci bolo zriadené 1. septembra 2004
Rímskokatolíckou Cirkvou Biskupstvo Spišské Podhradie, aby poskytovalo služby na
uspokojenie potrieb detí a mládeže v oblasti záujmového vzdelávania realizované
v kresťanskom duchu. Pomáhalo vytvárať podmienky pre užitočné trávenie voľného času detí
a mládeže. V školskom roku 2014/2015 fungovali v Diecéznom centre voľného času vo Važci
tieto krúžky ktoré navštevovali deti a mládež z Važca:
- počítačový krúžok, ktorý pracoval v pondelky popoludní, s počtom detí: 24 z toho do 15
rokov 23.
- voľný klub vo štvrtky večer 14
detí z toho do 15 rokov 8 členov
- piatok popoludní to bol krúžok
Škola hrou: 11 detí do 15 rokov
- v piatok podvečer

Detské

stretko: 15 detí do 15 rokov
- v soboty večer sa stretávala
Evanjelická mládež: 8 členov z
toho 3 do 15 rokov
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- cez víkendy prebiehala v DCVČ v spolupráci s Komisiou pre mládež v Spišskej diecéze:
Diecézna animátorská škola 1. ročník a Diecézna animátorská škola 2. ročník spolu viac ako
100 mladých z Liptova, Oravy a Spiša i ďalších slovenských miest a obcí.
V 1. polroku bolo centrum otvorené pre hudobné skúšky mladších i starších v dohodnutých
termínoch. Mladší i starší mohli navštíviť herňu s prístupom na internet, kde si pripravovali
projekty do školy alebo iné informácie vyhľadávali na internete.
V 2. polroku za pomoci Obce Važec sme realizovali projekt Šport za stolom.
Celoročne je verejnosti prístupný areál DCVČ s lezeckou stenou a plocha s prírodným
trávnikom, kde plánujeme pripraviť ihrisko.
Diecézne centrum poskytovalo priestory podujatiam Kultúrneho roku Janka Silana, ktorý
trval do konca novembra 2014, taktiež priestorovo vypomohlo pri podujatí obce Važec
Vítanie jari.

5.3 Spolupráca ECAV a Rímsko-katolíckej farnosti vo Važci
Evanjelická cirkev augsburského vyznania raz ročne spolu s Rímsko-katolíckou farnosťou
spolupracuje a organizuje Ekumenickú pobožnosť. Ekumenická bohoslužba sa už tradične
konala v rámci kampane modlitieb za jednotu kresťanov.

31

Konsolidovaná výročná správa obce Važec za rok 2015

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

Hlavná činnosť
Podnikateľská činnosť

6.1 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 2015 výdavky vo výške 51 462 €.
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 2015 vynaložené finančné
prostriedky vo výške 23 078 €.
Údržba miestneho rozhlasu – spočíva hlavne v oprave vedenia, ktoré je prerušené a výmene
tlakových reproduktorov. Túto činnosť zabezpečujú pracovníci verejno-prospešných prác.
V roku 2015 boli nakúpené reproduktory v sume 234 €.
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 na dohodu s jedným zamestnancom, ktorý má
k dispozícii vlastné vozidlo. Po kúpe nákladného automobilu bude túto službu zabezpečovať
Obecný podnik. Na údržbu verejnej zelene boli použité finančné prostriedky vo výške 2 271
€.
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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 2015 vyčlenených 9 897 €.
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 2015

použité

finančné prostriedky vo výške 3 130 €.

6.2 Podnikateľská činosť
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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7. 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 2015/2016
7.1 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
Rada školy:
Predseda:
Pedagogickí zamestnanci:
Ostatní zamestnanci:
Zástupcovia rodičov:
Zástupca zriaďovateľa:

Ing. Zdenka Ilavská – za zariaďovateľa
Mgr. Ivana Gočová, Martina Kleinová
Michal Ilavský
Ján Jurčo ml., Ing. Zdenko Profant, Ing. Andrea Michalková,
Drahuš Lukáč
Ján Jurčo st., Mgr. Mária Cholvádová, Adriana Ilavská

7.2 Počet tried a žiakov
Ročník:
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7.3 Aktivity školy
Škola podniká mnohé aktivity, vďaka ktorým sa
prezentuje na verejnosti. Okrem rôznych koncertov,
predstavení a Obecných akcií, na ktorých sa zúčastňujú
deti sú to aj rôzne tvorivé dielne, ktoré sa organizujú pri
príležitostí rôznych sviatkov ako napríklad Vianočné,
Veľkonočné alebo Hallowen tvorivé dielne. Škola
taktiež
spolupracuje s rôznymi organizáciami a štátnymi
inštitúciami, ktoré organizujú v Základnej škole
rôzne prednášky. V školskom roku 2015/2016 to
boli prednášky pod názvom Eko týždeň, Deň
Zeme,

Deň

mlieka,

NAPANT,

Prevencia

kyberšikany, a iné. Škola organizuje už tradične
lyžiarsky a plavecký výcvik. Okrem týchto akcií
sa organizujú aj rôzne iné aktivity ako: Zber papiera – recyklácia, Deň Zeme – úprava okolia
školy s projektami ďalej týždeň zdravej výživy – príprava zdravých jedál spojená
s výstavkou, Karneval pre žiakov ZŠsMŠ, Športové dni, Deň narcisov, zážitkové aktivity ako
Faraónovo tajomstvo a množstvo iných. Škola vydáva tiež vlastný školský časopis pod
názvom „Pod lavicou“.

7.4 Projekty
A) Dlhodobé
Recyklohry - projekt zameraný na ochranu životného prostredia, Neseparujte sa, separujte
s nami - projekt zameraný na triedenie odpadu a environmentálnu výchovu, Poznávaj jazyk
a život susedov - projekt s partnerskou školou J.A.Komenského Blatná – ČR, Mliečny
program - projekt podporuje a propaguje zdravé stravovacie návyky založené na konzumácii
mlieka a mliečnych výrobkov, Zdravá škola - projekt podporuje zdravý životný štýl, Ovocie
do škôl – projekt podporuje zdravé stravovacie návyky založené na konzumácii ovocia a
zeleniny, DO Fenix – podporuje tvorivé projektov aktivity žiakov, športovú a kultúrnu
činnosť.
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B) Krátkodobé
Zariadenie telocvične športovým náradním – získanie učebných pomôcok na hodiny
Telesnej výchovy a mimoškolské športové aktivity, MRK2 - ukončenie MRK1, Klub
COOPáčik - projekt zameraný na trávenie voľného času športovými aktivitami, Jednota
futbal cup - projekt zameraný na športové aktivity – futbal, získanie futbalových lôpt,
Hovorme o jedle – projekt zameraný na zdravú výživu
C) V školskom roku 2015/2016 bol školou vypracovaný projekt MŠ SR na vybavenie
telocvične športovým náradím, ktorý škole prešiel a bude zrealizovaný do konca roka 2016.
V uvedenom školskom roku sa škola taktiež zapojila do projektu Škola otvorená všetkým,
výsledok zaradenia do projektu bude škole oznámený september – október 2016.

7.5 Materiálno-technické podmienky
Škola je umiestnená v budove pavilónového typu (4 pavilóny). Jeden pavilón nemá
dokončené druhé poschodie, kde by mala byť školská knižnica a učebne. V roku 2012/2013
prešla škola rekonštrukciou. Vybudoval sa bezbariérový vstup a sociálne zariadenie pre
imobilných, zateplili sa dva pavilóny, na ktorých boli vymenené i okná. V tejto časti budovy
sa nachádza materská škola, 2 kmeňové triedy základnej školy, počítačová učebňa, Važecká
izba (regionálna výchova), školská jedáleň a kuchyňa. Tieto priestory boli v prevádzke tretí
školský rok. V časti, ktorá nie je zrekonštruovaná sú umiestnené ostatné priestory základnej
školy a telocvičňa. Táto časť potrebuje výmenu okien a zateplenie, aby sme mohli šetriť
finančné prostriedky na vykurovanie. V školskom roku 2015/2016 sa zo školského rozpočtu
uskutočnila výmena okien na dvoch učebniach.
V škole sa nachádzalo 13 kmeňových učební, 2 počítačové učebne, jedna učebňa na delenie
jazykov a dve na delenie náboženskej výchovy a telocvičňu s príslušenstvom. V tomto
školskom roku škola zriadila školské dielne, školskú kuchynku a kabinet výchovného
poradcu. Škola má šesť učební s interaktívnymi tabuľami, dve oddelenia ŠKD , miestnosť na
využívanie audiovizuálnej techniky, kabinety, ambulanciu detskej lekárky. Veľkým
nedostatkom je chýbajúci športový areál (bežecká dráha, skok do diaľky a pod., ktorý
zriaďovateľ prerobil na futbalové ihrisko a vybudoval taktiež multifunkčné ihrisko. V
priestore po ŠKD sa začala budovať školská knižnica a čitáreň.
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7.6 Úspechy a nedostatky
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Škola zaznamenáva dobré výsledky vo vzdelávaní žiakov, všetci prihlásení žiaci boli aj prijatí
na stredné školy (100% úspešnosť), kde sa hlásili. Starostlivosť o nadaných žiakov (súťaže,
olympiády atď.). Starostlivosť o začlenených žiakov (individuálne vzdelávacie plány,
spolupráca s rodičmi). Starostlivosť o žiakov vyžadujúcich špecifické podmienky vzdelávania
(špeciálne triedy, asistenti učiteľa, spolupráca so Špeciálnou základnou školou). Spolupráca
so zákonnými zástupcami žiakov, eliminovanie výchovných problémov. Mimoškolská
činnosť - dobré výsledky, ponuka rôznych záujmových krúžkov. Vzdelávanie zamestnancov dobrá počítačová gramotnosť pedagogických zamestnancov, využívanie interaktívnych tabúľ
a zavádzanie moderných vyučovacích metód vo vyučovaní (aktualizačné vzdelávanie - IKT).
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Za neúspech škola považuje výsledky Testovanie 9 (monitoring). Tento výsledok bol
ovplyvnený hlavne slabými výsledkami žiakov počas štúdia, ktorí nemali záujem o
vzdelávanie a takých je ťažké motivovať pre učenie.
Škola nemá dostatočne vybudovaný športový areál na výučbu telesnej výchovy, čo negatívne
vplýva na kvalitu hodín telesnej výchovy.
Návrh opatrení:
Na zlepšenie výsledkov žiakov 9.ročníka v celoslovenskom Testovaní 9 škola pridala žiakom
po jednej vyučovacej hodine cvičení z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. V
spolupráci so zriaďovateľom dobudovať doskočisko pre skok do diaľky ( pri multifunkčnom
ihrisku) , bežeckú dráhu na šprint a na zimu ľadovú plochu na korčuľovanie.

7.7 Psychohygienické podmienky
Vyučovanie začína o 8,00 hodine. Rozvrh hodín bol vypracovaný v súlade so
psychohygienickými podmienkami. Prestávky počas vyučovania sú desaťminútové, po
3.vyučovacej hodine je veľká dvadsať minútová prestávka. Žiaci majú podľa poslednej
vyučovacej hodiny obedňajšiu prestávku ( po 4., 5., najneskôr po 6. vyučovacej hodine t.j. o
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13,30 hod.). Náboženská a etická výchova bola realizovaná jedenkrát v týždni o 7,00 hod. po
prerokovaní a schválení v pedagogickej rade a so súhlasom rodičov.

7.8 Voľno časové aktivity
Názov záujmového krúžku

Počet skupín

Vedúci

Aerobic st. žiačky 6. - 9. roč.

1

p. Jana Pastuchová

Aerobic MŽ 3.-5. ročník

1

p. Jana Pastuchová

Detský folklórny súbor Podkrivánček

1

Mgr. Jana Šuleková

Kondičná príprava

1

Mgr. Marek Baláž

Kondičná príprava

1

Mgr. Marek Baláž

Zdravotnícky krúžok

1

p. Jana Matejková

Zábavná angličtina

1

Mgr. Marek Molnár

Strelecký krúžok

1

p. Ján Jurčo

Stolný tenis

1

Mgr. Marek Molnár

Tvorivé spracovanie materiálu

1

Mgr.Miroslava Juhásová

Tvorivé spracovanie materiálu

1

Mgr. Eva Fedorová

Počítačový krúžok

1

Ing.Zdeno Baráni, PhD.

Počítačový krúžok

1

Ing.Zdeno Baráni, PhD.

Výtvarný krúžok

1

p.Stachová

Bedmintonový krúžok

1

Mgr.Miroslava Juhásová

Hasičský krúžok

1

p. Rastislav Šeďo

Malá kuchárka

1

Mgr. Kvetoslava Gregušková

Loptové hry

1

Mgr. Juhásová

Tvorivé čítanie

1

Mgr. Jana Matejková

7.9 Spolupráca školy s rodičmi
Spolupráca školy s rodičmi je založená na spolupráci cez Radu rodičov pri ZŠ s MŠ Važec,
hlavne s výborom. Predsedníčkou Rady rodičov je pani Iveta Pleváková a výbor Rady rodičov
veľmi dobre pomáha škole jednak finančne (plavecký, lyžiarsky výcvik, cestovné na rôzne
súťaže, školské výlety a exkurzie, drobné odmeny na rôzne aktivity, Deň detí a iné) a jednak
spolupracuje pri organizovaní rôznych akcií pre deti (karneval, Deň detí, športový deň atď.) a
podieľa sa aj na materiálno-technickom vybavení školy. Každá trieda má zastúpenie v Rade
rodičov cez triedneho dôverníka, taktiež rodičia sú členmi Rady školy, kde je predsedníčka
Ing. Zdenka Ilavská. Títo priebežne informujú ostatných rodičov s dianím v škole na
plenárnych schôdzach, triednych schôdzkach, alebo osobnými stretnutiami.
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7.10 Spolupráca školy a verejnosti
Naša škola spolupracuje na území obce s rodičmi, zriaďovateľom a rôznymi organizáciami v
obci ( PD Važec, Urbár Važec, Červený kríž, Poľovnícke združenie Kriváň, Športový klub
Kriváň, Dobrovoľný hasičský zbor, farské úrady, Jednota dôchodcov, atď.) pri rôznych
akciách (Úcta k starším, Oslobodenie obce, Vianočné trhy, Otváranie studničiek, Deň matiek,
Deň žien, Deň detí, Vianočná akadémia, Voňavé Vianoce, výstavy, brigády, besedy, kurzy,
atď.) V rámci okresu spolupracujeme s Palkovým centrom, Okresnou prokuratúrou, PZ Lipt.
Mikuláš, PZ Lipt. Hrádok, NAPANT, Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva L. Mikuláš,
atď. V budúcnosti škola bude pokračovať v osvedčených aktivitách ( Deň otvorených dverí,
kultúrne, športové akcie a iné) a umožní realizovať v priestoroch školy aktivity zamerané na
záujmy detí a aktívne využívanie voľného času, taktiež priestory telocvične na športové
aktivity športového klubu Kriváň.

8. POSLANIE, VÍZIE A CIELE
8.1 Spolu to dokážeme...
„Splnením naplánovaných aj keď náročných úloh a stanovených priorít v ekonomickej,
sociálnej a kultúrnej oblasti, zabezpečiť spokojnosť všetkých spoločenských vrstiev
obyvateľstva, ktorým dosiahnutá plnohodnotná kvalita života, umožní využiť svoje vedomosti,
schopnosti a zručnosti v prospech ďalšieho napredovania našej obce. V súvislosti s rozvojom
cestovného ruchu, využiť na prezentáciu prírodné bohatstvo a krásu podtatranského kraja a
tiež hrdosť Važťanov na kultúrne tradície a zvyklosti svojich predkov“.

8.2 Poslanie a ciele
Keďže už niekoľko rokov nebolo investované do obecného majetku, stav týchto
nehnuteľností je schátraný. Prioritou do ďalších rokov bude tento majetok zrekonštruovať
a rozšíriť jeho využitie najmä z dôvodu, že obec chce zabezpečiť zníženie energetickej
náročnosti zvýšením ekonomickej efektívnosti. Keďže klesá aktivizácia občanov v obci, je
ďalšou prioritou zapojiť ľudí do diania v obci v čo najväčšom počte, nie len čo sa týka
kultúrnych či športových podujatí ale taktiež sa podieľať na zveľaďovaní obce. Keďže Važec
je obec, ktorá sa môže pýšiť prírodným bohatstvom a krásou podtatranského kraja s bohatými
kultúrnymi tradíciami a zvyklosťami predkov, je potrebné zamerať sa najmä na prezentáciu a
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propagáciu týchto krás, čím obec Važec chce v budúcnosti prilákať viac turistov
a návštevníkov. Prezentáciu a propagáciu chce zabezpečiť najmä vďaka spolupráci so
Žilinským samosprávnym krajom, Liptovským múzeom, Správou slovenských jaskýň
a súkromným Poľnohospodárskym múzeom. Aby obec bola turisticky zaujímavou oblasť,
chce vybudovať cyklistické a turistické trasy, vybudovať trate pre bežecké lyžovanie,
vybudovať vyhliadkovú vežu a požičovňu elektrobicyklov. V obci žijú obyvatelia, ktorí sú
známi svojou pracovitosťou a schopnosťou dosiahnuť vytýčené ciele, existuje v nich viera
v schopnosť dosiahnuť lepšiu kvalitu života. Poslanci aj pracovníci úradu majú dobré
predpoklady pre dosiahnutie tejto zmeny. Silnou potrebou je zvýšiť v obci počet
kvalifikovaných pracovníkov keďže sa v obci nachádza ekonomicky aj vzdelanostne slabá
skupina nezamestnaných Rómov, ktorých je potrebné podporiť v oblasti vzdelávania. V obci
sa pripravuje viacero sociálne orientovaných investičných zámerov ako napríklad Domov pre
týrané ženy. Keďže obec nedisponuje žiadnymi pozemkami vhodnými na domovú výstavbu,
je ďalšou prioritou tieto pozemky zabezpečiť spolu s inžinierskymi sieťami. Obec poskytuje
zdravotnému stredisku nevyhovujúce priestory na ich prevádzkovanie, preto sa chce taktiež
zamerať na vyriešenie tejto situácie a vybudovať priestory pre ďalšie fungovanie obvodného
lekára, detského lekára a stomatológa. Ďalšou prioritou obce je zlepšovať kondíciu našich
občanov, čo obec chce zabezpečiť najmä vybudovaním hokejového ihriska, posilňovne,
rekonštrukciou futbalového ihriska a upravením voľného priestranstva pre rôzne outdoorové
aktivity. V živote je dôležité taktiež umelecké vzdelanie a keďže dopyt detí po hudobnom
vzdelaní je čoraz väčší chce obec Važec do budúcna spolupracovať s umeleckou školou
a zabezpečiť zriadenie elokovaného pracoviska v našej obci. Za prioritu taktiež považuje
zabraňovanie vzniku nelegálnych skládok, zameranie sa na čistotu verejných priestranstiev
a zveľaďovanie obce. Veríme, že v spolupráci s občanmi sa podarí viesť našu obec vpred
a dúfame, že ich aktívna komunikácia s poslancami a obecným úradom povedie obec
k prosperite.
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9. ROZPOČET OBCE NA ROK 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2015. 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný .
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový s prebytkom 214.990 € a kapitálový rozpočet
ako schodkový so schodkom 173.148 € .Finančné operácie sú navrhované so schodkom
41.842 € . Prebytok bežného rozpočtu bol použitý na kapitálové výdavky a na splácanie istiny
z úverov, ktoré sú zaradené vo výdavkových finančných operáciách. Hospodárenie obce sa
riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným
zastupiteľstvom

dňa 15.12.2014,uznesením č.6A/2014. Schválený rozpočet obce bol

v priebehu rozpočtového roka 2015 upravovaný štrnásťkrát.
Rozpočtové opatrenia schválené obecným zastupiteľstvom a starostom obce :
Porad.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

dátum
zmeny

Číslo uznesenia OZ

22.1.2015 20/2015
19.2.2015 roz.opatr. starostu obce
43/2015
26.2.2015 44/2015
23.4.2015 rozp.opatr. starostu obce
77/2015
23.4.2015 78/2015
23.4.2015 oznám. č. 1- rozpis pr. ŠR
4.5.2015 rozp. opatr. starostu obce
83/2015
8.6.2015 oznám. č. 2 rozpis pr. ŠR
18.6.2015 84/2015
13.8.2015 113/2015
25.09.2015 rozp.opatr. starostu obce
125/2015
22.10.2015 128/2015
22.10.2015 oznám. č.3 rozpis pr. ŠR
2.11.2015 rozp. opatr. starostu obce
26.11.2015 oznám. č. 4 rozpis pr. ŠR
26.11.2015 143/2015
1.12.2015 rozp. opatr. starostu obce
147/2015
17.12.2015 oznám. č. 5 rozpis pr. ŠR
17.12.2015 160/2015
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Zmena rozpočtu zmena rozpočtu
v príjmoch
vo výdavkoch
v€
v€
+ 30.000
+ 30.000
0
0
+ 1.280
+ 900

+ 1.280
- 900

+ 24.766
-13.748
0

+ 24.766
-13.748
0

979
+ 9.656
+ 30.560
0

979
+ 9.656
+ 30.560
0

+ 8.872
+2.730
0
+2.914
+8.129
0

+ 8.872
+2.730
0
+2.914
+8.129
0

+8.301
+4.597

+ 8.301
+4.597

Rozpočet obce k 31.12.2015
rozpočet
schválený v €
Príjmy celkom
Z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO – ZŠ s MŠ
Výdavky celkom
Z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO – ZŠ s MŠ
Hospodárenie za r.2015

rozpočet
po zmenách
v €

skutočnosť
k 31.12.2015

%
plnenia

1.201.896

1.321.832

1.330.648,59

100,6

1.178.466
19.130
0
4.300
1.201.896

1.281.956
34.006
323,00
5.547
1.321.832

1.290.915,22
33.875,55
323,00
5.534,82
1.115.822,92

100,70
99,61
100
99,78
84,41

390.234
192.278
41.842
577.542

525.560
172.002
41.842
582.428

466.834,05
37.648,40
42.044,36
569.296,11
+ 214.825,67

88,82
21,88
100,48
97,74

Rozpočty na roky 2015 -2017
Schválený rozpočet príjmov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016-2017
(spolu s rozpočtovou organizáciou )
rozpočet
bežný
kapitálový
FO príjmové
Príjmy RO
CELKOM

skutočnosť
roku 2014 v €
1.139.635
49.000
0
5.500
1.1.194.135

schválený
plán
plán
rozpočet
na rok 2016 v € na rok 2017 v €
na rok 2015 v €
1.178.466,00
1.225.660,00
1.219.208,00
19.130,00
1.133,00
1.133,00
0
214.000
0
4.300,00
4.832,00
4.832,00
1.201.896,00
1.445.625,00
1.225.173,00

Schválený rozpočet výdavkov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 – 2017
(spolu s rozpočtovou organizáciou )
rozpočet
bežný
kapitálový
FO výdavkové
Výdavky RO
CELKOM

Skutočnosť
roku 2014 v €
355.010,41
148.279,40
41.643,05
537.333,74
1.082.266,60

schválený
plán
Plán
rozpočet
na rok 2016 v € na rok 2017 v €
na rok 2015 v €
390.234,00
471.944,00
451.005,00
192.278,00
379.942,00
189.130,00
41.842,00
38.249,00
28.000,00
577.542,00
555.490,00
557.038,00
1.201.896,00
1.445.625,00
1.225.173,00
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9.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Členenie podľa druhu príjmov :
Bežné príjmy
Rozpočet po zmenách
k 31.12.2015 v €
daňové príjmy
684.636
nedaňové príjmy
107.380
granty
300
transfery
489.640
spolu
1.281.956

Kapitálové príjmy
Predaj pozemkov
PPA – refund. prostr. EÚ
asfaltovanie MK
PPA – asfaltovanie MK
Kap. transf. zo ŠR- výstavba
chodníka MC
spolu

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

Rozpočet po
zmenách
k 31.12.2015 v €
130
15.900

Skutočnosť plnenia
%
k 31.12.2015
Plnenia
694.368,22
101,42
108.748,97
101,27
300,00
100,00
487.498,03
99,56
1.290.915,22
100,70

Skutočnosť plnenia
k 31.12.2015
0
15.900,44

0,00
100,00

3.976
14.000

3.975,11
14.000

100,00
100,00

34.006

33.875,55

99,61

Rozpočet po
zmenách
k 31.12.2014 v €
323
0
323

Skutočnosť plnenia
k 31.12.2015

prenájom priestorov
poplatky za materskú školu, ŠKD,
prevádzková réžia ŠJ
za vyradený materiál ( odovzdaný do šrotu )

43

% plnenia

145

100,00

0
145

0
100,00

Bežné príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
-

% plnenia

1.132,32 €
2.952,00 €
950,50 €
500,00€

9.2 Čerpanie výdavkov za rok 2015
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
415.403,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
246.054,77

% plnenie

118.185,00

112.550,68

95,23

3.000,00

2.606,30

86,87

2.933,00
1.280,00

2.932,74
1.280,00

99,99
100,00

59.342,00
6.900,00
7.736,00
31.400,00
2.685,00
222,00
29.473,00
7.000,00
250,00
13.350,00

57.590,67
6.900,94
7.735,91
31.357,68
2.699,90
220,12
26.221,64
4.479,33
233,50
13.246,24

97,04
100,01
99,99
99,86
100,55
100,05
88,96
63,99
93,40
99,22

11.670,00
8.600,00

9.305,54
8.360,10

79,73
97,21

8.110,00

7.275,96

89,71

1.988,00
6.277,00
3.600,00

1.881,61
0
3.593,18

94,64
0
99,81

582.428
1.321.832,00

569.296,11
1.115.822,92

84,41 %

59,41

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou

Základná škola
Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň
spolu

Rozpočet
Schválený
436.542
70.800
20.600
49.600
577.542

Rozpočet po
zmenách
441.428
70.530
20.870
49.600
582.428
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Skutočnosť čerpania
k 31.12.2015
440.763,63
62.190,74
20.856,62
45.485,12
569.296,11

%
99,84
88,17
99,93
91,70
97,74

Kapitálové výdavky
Kapitálové
výdavky
MK Pastierske
Vratka za pozemok
Nákup softvéru
geoportál
Stoličkový výťah
zdravotné stredisko
Dopravné značenie
Smerové tabule

Rozpočet na rok
2015
po zmenách v €

Skutočnosť
k 31.12.2015
V€

% čerpania

1.000,00
99,91
2.544,00

834,76
99,91
2.544,00

83,47
100,0
100,0

9.570,00

0,00

0

7.400,00
15.000,00

7.056,64
14.949,50

95,36
99,66

PD zateplenie
konzum 775 +
rekonštr.

1.400,00

1.400,00

100,0

Svetelnotechnická štúdia
VO
Energetický audit
PD zníženie
energ. Náročnosti
– výzva z OP KŽP
Výstavba
chodníka na MC
Chodník cintorín
VZ
Vodovod ul.
Pastierske
Kanál ul. Školská DS
Rezerva na
investičné akcie
Chodník Lukáčov
breh
DS prístrešok
Kapitálový výdaj
celkom

3.000,00

2.943,60

98,12

3.300,00
21.500,00

0
0

0
0

14.000

0

0

600,00

600,00

100,0

6.620,00

6.619,99

99,99

1.000,00

0

0

186.278,00

74.368,09

39,92

10.000

0

0

600,00
172.002 €

600,00
37.648,40 €

100,0
21,88 %
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Výdavkové finančné operácie
Činnosť

Funkčná
Klasifik.
01.7.0

rozpočet
schválený

Splátka úveru Sberbank
Splátka úverov ŠFRB 8bj,
16 bj
Finančné operácie
celkom

rozpočet

€
13.842,00
28.000,00

upravený
€
13.842,00
28.000,00

41.842,00

41.842,00

Splátka istiny za rok
2015

čerpanie
k 31.12.2015

% plnenia

€
13.841,88
28.202,48

99,99
100,72

42.044,36

100,48

Celkom

Sberbank

13.841,88

Splátka rokov za
rok 2015
€
251,19

Splátka ŠFRB 8 bj

17.534,73

4.451,67

21.986,40

Splátka ŠFRB 16
bj

10.667,75

10.843,45

21.511,20

€

€
14.093,07

9.3 Hospodárenie príspevkovej organizácie
Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácie Obecný podnik Važec. Na zabezpečenie
hlavnej činnosti Obecného podniku bol v roku 2015 poskytnutý z rozpočtu obce transfer vo
výške 89.883,42 €.
Vlastné príjmy hlavnej činnosti Obecného podniku boli vo výške 340, 47 € za predaj
odpadových nádob, zberu elektronického šrotu a pripísaných bankových úrokov.
Čerpanie transferu na verejnoprospešné služby:
-

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

150,61 €
9.897,10 €
51.462,33 €
23.078,32 €
2.271,40 €
3.130,13 €
234,00 €
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Analýza čerpania nákladov a výnosov
Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť

Náklady:
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné prevádzkové náklady
Odpisy, rezervy
Finančné náklady
Daň z príjmov
Náklady spolu

19.861,77
63.786,84
4.642,37
256,49
0
0
148,60
0,01
88.696,08

3.781,95
3.568,20
23.969,14
123,95
0
2.574,71
330,57
132,06
34.480,58

Výnosy:
Tržby za vlastné výkony
Zúčtovanie rezerv
Finančné výnosy
Výnosy z transferov
Výnosy spolu

339,73
0,00
0,34
89.883,42
90.223,49

33.522,46
681,00
3,35
0,00
34.206,81

Výsledok hospodárenia po
zdanení

1.527,41 €

-

273,77 €

9.4 Rozpočet obce za rok 2015 podľa programov

1
2
3
4
5
6.
7
8
9
10
11
14
15
16

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

Celkom

Rozpočet
schválený
10.760,00
6.850,00
6.950,00
3.870,00
6.200,00
0

rozpočet
upravený
11.935,00
8.600,00
10.150,00
6.183,00
6.900,00
2.685,00

čerpanie
k 31.12.2015
11.486,19
8.529,84
9.050,41
6.079,76
6.900,94
2.699,90

%
Plnenia
96,20
99,20
89,20
98,30
100,00
100,55

0,00
11.800,00
577.542,00
16.000,00
250,00

31.400,00
11.670,00
582.428,00
13.350,00
250,00

31.357,68
9.305,54
569.296,11
13.246,24
233,50

99,86
79,70
97,74
99,20
93,40

12.050,00
59.342,00
490.282,00

8.265,00
59.342,00
568.674,00

1881,61
57.590,67
388.164,53

22,80
97,00
68,25

1.201.896,00

1.321.832,00

1.115.822,92

84,41
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9.5 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
Úprava prebytku hospodárenia minulých rokov
Upravené hospodárenie obce o prebytok hosp. min rokov

1.296.450,04 €
1.290.915,22 €
5.534,82 €
1.036.130,16 €
466.834,05 €
569.296,11 €
+ 260.319,88 €
33.875,55 €
33.875,55 €
0,00 €
37.648,40 €
37.648,40 €
0,00 €
-3.772,85 €
+256.547,03 €
323,00 €
42.044,36 €
- 41.721,36 €
+214.825,67 €
-18.029,64 €
+196.796,03 €
+1.048,16
197.844,19

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 § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a)nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 3.884,64 EUR
b)nevyčerpané prostriedky ZŠ s MŠ vo výške 145,00 €
c)nevyčerpané prostriedky zo ŠR na výstavbu chodníka na MC vo výške 14.000,00 EUR
Prebytok rozpočtu v sume 256.547,03 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky v sume 18.029,64 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. Zostatok
finančných operácií v sume 41.721,36 EUR bol v roku 2015 krytý prebytkom bežného
rozpočtu.
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme na samostatný bankový účet rezervného
fondu previesť skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 zníženú o dotáciu
14.000,00 €, ktorá bola poukázaná na účet rezervného fondu z Ministerstva financií SR
Na výstavbu chodníka na miestnom cintoríne. Na samostatný bankový účet rezervného
fondu navrhujeme previesť tvorbu rezervného fondu vo výške 183.844,19 EUR.

9.6 Bilancia aktív a pasív podľa stavu k 31.12.2015
Materská účtovná jednotka
AKTÍVA
Názov
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
Krátkodobé pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2015 v EUR
5.782.168,71
3.212.793,27

KZ k 31.12.2015 v EUR
5.805.630,11
3.132.080,69

1.935,00
2.589.088,67
621.769,60
2.567.147,11

4.479,00
2.505.832,09
621.769,60
2.670.540,27

461,50
1.967.785,36
47.356,81
0,00
551.543,44
0,00
0,00
2.228,33

653,00
1.870.189,54
34.516,72
0,00
765.181,01
0,00
0,00
3.009,15

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

ZS k 1.1.2015 v EUR
KZ k 31.12.2015 v EUR
5.782.168,71
5.805.630,11
3.716.803,64
3.835.309,70

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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0,00
0,00
3.716.803,64
794.009,01

0,00
0,00
3.835.309,70
766.963,99

810,00
0

870,00
14.220,02

698.670,36
70.438,26
24.090,39
1.271.356,06

696.294,65
45.330,81
10.248,51
1.203.356,42

9.6.1 Vývoj pohľadávok a záväzkov
Pohľadávky
Pohľadávky

Stav k 31.12.2014 v €

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Stav k 31.12.2015 v €

8.089,86
45.668,27

11.202,30
34.719,20

Pohľadávky:
-pohľadávky z nedaňových príjmov
33. 941,70 €
-pohľadávky z daňových príjmov
3.289,60 €
-iné pohľadávky ( služby z prenajatých bytových a nebytových priestorov) 7.527,98 €
-ostatné pohľadávky (preplatky energií)
1. 162,22 €
Záväzky
Záväzky

Stav k 31.12.2014 v €

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

769.108,62
0

Záväzky:
- voči bankám (Sberbank)
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
- voči dodávateľom
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Úver
ŠFRB – výstavba 16 bytov.domu
ŠFRB – výstavba 2 x 8 byt.domu
Sberbank –výstavba 16 byt.domu

Stav k 31.12.2015 v €
741.625,46
0

10.248,51 €
697.938,29 €
3.108,74 €
7.735,02 €
6.094,61 €
28.392,44 €
Zostatok k 31.12.2015
Splatnosť úveru
268.399,09
rok 2032
429.539,20
rok 2037
10.248,51
rok 2016

9. 7 Výsledok hospodárenia
materská jednotka - vývoj nákladov a výnosov za rok 2015
Názov

skutočnosť
k 31.12.2014
878.398,28

Náklady
50 – spotrebované nákupy
51 – služby
52 – osobné náklady
53 – dane a poplatky

40.679,05
53.960,35
102.629,49
856,62
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skutočnosť
k 31.12.2015
802.805,45
56.756,34
112.073,42
137.644,37
633,78

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

77.344,83
184.003,53
22.664,59
0,00
396.188,64
71,18
805.697,44

8.920,02
124.348,56
21.690,43
0
340.673,99
64,54
921.311,51

16.900,01
629.606,92
68.814,96
107.571,40
407,44
151.127,37
+ 96.029,82

16.997,61
703.238,34
63.650,60
924,12
383,15
136.117,69
118.506,06

60 – tržby za vlastné výkony a tovar
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

9.8 Konsolidovaná účtovná závierka
Údaje o konsolidovanom celku :
- Obec Važec , Na Harte 19, IČO 00315842
- Obecný podnik, Na Harte 19, IČO 36137693
- ZŠ s MŠ , Školská 339,
IČO 37810600

materská účtovná jednotka
dcérska účtovná jednotka
dcérska účtovná jednotka

Obec pri konsolidácii postupovala metódou úplnej konsolidácie .
Údaje konsolidovanej súvahy uvádzame v nasledujúcej tabuľke .
AKTÍVA
Názov

skutočnosť
k 31.12.2014

skutočnosť
k 31.12.2015

Spolu majetok

5.882.830,98

5.904.741,29

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

5.180.393,76

5.024.955,58

1.935,00
4.556.689,16
621.769,60
699.500,71

4.477,00
4.398.706,98
621.769,60
875.582,00

2.349,13
4.253,57
0,00
47.356,81
645.541,20
2.936,51

2.172,82
0,00
929,63
35.935,49
836.544,06
4.203,71
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PASÍVA
skutočnosť
k 31.12.2014

Názov

skutočnosť
k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

5.882.830,98

5.904.741,29

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

3.758.498,84

3.879.586,44

3.758.498,84
852.297,05

3.879.586,44
821.798,43

1.971,00
0,00
699.466,56
126.762,66
24.096,83
1.272.035,09

1.570,00
14.220,02
697.377,33
98.382,57
10.248,51
1.203.356,42

Okrem konsolidácie majetku a záväzkov obec konsolidovala tiež náklady a výnosy.
Prehľad konsolidovaných nákladov a výnosov uvádzame v nasledujúcej tabuľke .
skutočnosť
k 31.12.2015

skutočnosť
k 31.12.2014

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

1.306.884,21
189.758,76
190.119,16
641.440,03
1.014,22
10.480,52
222.406,56
23.764,90
27.702,62
197,44

1.351.791,75
183.461,91
125.115,19
564.132,27
3.126,19
79.131,20
356.141,99
24.509,42
15.536,70
636,78

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

1.427.971,81
82.257,34
703.238,34
68.989,42
2.085,12
398,49
571.003,10

1.452.534,30
78.823,83
629.606,92
73.608,35
121.828,97
417,81
548.248,42

Výsledok hospodárenia

+ 121.087,60

52

+ 100.742,55

Pohľadávky a záväzky za konsolidovaný celok
stav k 31.12.2014
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

8.166,60
39.190,21
stav k 31.12.2014

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

869.229,22
0

stav k 31.12.2015
2.145,92
34.719,20
stav k 31.12.2015
795.759,90
0

9.9 Ostatné dôležité informácie
V roku 2015 obec prijala nasledovné transfery :
Poskytovateľ

MPSVaR SR
MŽP SR
MV SR
MV SR
MDVaRR SR
MDVaRR SR
MŠVVaŠ SR
ESF
MV SR
MPSVaR SR
MPaRR SR

Účelové určenie grantu

Hmotná núdza
Životné prostredie
Evidencia obyvateľov
Matrika
Doprava a komunikácie
Stavebný úrad
školstvo
Školstvo-projekt
ŠR- voľby
Podpora zamestnanosti
Úhrada DPH

Suma
Suma
Nevyčerpané
poskytnutých
skutočne
prostriedky v
finančných
použitých
€
prostriedkov finančných
v€
prostriedkov
v€
9.755,28
9.755,28
0,00
220,12
220,12
0
775,83
775,83
0,00
2.932,74
2.932,74
0,00
101,56
101,56
0,00
2.186,43
2.186,43
0,00
406.591,00
406.446,00
145,00
35.869,40
35.869,40
0
998,02
998,02
0
17.068,43
17.068,43
0,00
2.981,33
2.981,33
0

Obec v roku 2015 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.
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Žiadateľ dotácie

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
V€

ŠK Kriváň Važec
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze Važec
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Oblastný výbor Liptovský Mikuláš
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské
Podhradie
Centrum voľného času Liptovský Mikuláš
Diecézne centrum voľného času
Zväz protifašistických bojovníkov Oblastný
výbor
Občianske združenie Nezábudka
Dobrovoľný Hasičský zbor
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
Vivien – vydanie knihy „J. Hála v
spomienkach“
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Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
V€

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

13.000
500,00
120,00

13.000
500,00
120,00

0
0
0

3.189,96

3.189,96

0

55,00
270,00
50,00

55,00
270,00
50,00

0
0
0

50,00
1.500,00
1.600,00

50,00
1.500,00
1.600,00

0
0
0

1.500

1.500,00

0

