Konsolidovaná výročná správa
Obce LIETAVA
za rok 2014

Ing. Pavol Gašpierik
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1. Úvodné slovo starostu obce
ÚVODNÉ SLOVO STAROSTU OBCE
Vážení spoluobčania,
predkladám Vám Konsolidovanú výročnú správu obce Lietava za rok
2014, ktorá je spracovaná v spolupráci s kompetentnými pracovníkmi
obecného úradu, s cieľom predstaviť reálny pohľad na dosiahnuté
výsledky obce v predchádzajúcom období. Úlohy stanovené v Programe
rozvoja obce Lietava na roky 2012 – 2022 boli plnené a implementované
v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, Ústavy Slovenskej republiky,
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem, ktorými sa
obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií
vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. V súčasnej dobe sa výkon
samosprávnych funkcií a prenesený výkon štátnej správy riadi podľa viacerých právnych
noriem, v rámci plnenia úloh stanovených v kompetenciách a úlohách obcí definovaných
v zákonoch, ktorých je cca 4820. Výročná správa je zároveň odpočtom realizovaných
aktivít na základe rozhodnutí obecného zastupiteľstva, vedenia obce a v konečnom
dôsledku aj celkovým vyhodnotením implementácie významných investičných
a športových, kultúrnych a spoločenských aktivít obce. V sledovanom období boli obcou
plnené úlohy po ukončení konsolidácie verejných financií v zmysle zásad definovaných v
Memorande o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré bolo uzatvorené medzi Vládou SR a
Združením miest a obcí Slovenska, ktorého je obec Lietava členom, a s ktorým úzko
súviseli i opatrenia na znižovanie výdavkov verejnej správy. V obci sa aj napriek
obmedzeným finančným zdrojom v sledovanom období z dotácií, ako i z vlastných
rozpočtových zdrojov podarilo realizovať, popri zabezpečovaní bežného chodu obce,
údržby a správy majetku, administratívnych úloh a pod. i realizáciu viacerých investičných
aktivít, z ktorých mnohé ešte prebiehajú, pričom obec dosiahla za sledované obdobie
prebytkový rozpočet. Na margo tejto skutočnosti osobne pokladám za potrebné vysloviť
poďakovanie pracovníkom obecného úradu na úseku ekonomiky, financií, rozpočtu,
správy daní a poplatkov, majetku a sociálnych vecí, ako i pracovníkom zriadených
organizácií za celoročné zodpovedné plnenie povinností a nevyhnutnú pomoc pri príprave
a implementácii stanovených úloh z hľadiska dodržiavania rozpočtových pravidiel, ktoré
majú zásadný vplyv na hospodárenie obce a s tým súvisiace jej finančné zdravie. Pokladám
si taktiež za potrebné poukázať na zrealizované investičné zámery v predchádzajúcom
roku, ktoré boli nosnými medzníkmi investičnej výstavby, ako i na plánované aktivity
zamerané na rozšírenie kapacít škôl, dobudovanie infraštruktúry pre IBV, cestnej
a cyklistickej infraštruktúry, zlepšovanie životného prostredia, doplnenie materiálu
a techniky pre dobrovoľných hasičov, spolky a organizácie a podporu kultúrnospoločenského života v obci. V nasledujúcom programovacom období 2014 – 2020 sa
otvárajú široké možnosti podpory projektov zo zdrojov vyčleňovaných v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu /IROP/, Programu rozvoja vidieka
/PRV/, prostredníctvom Integrovaných stratégií miestneho rozvoja /CLLD - LEADER/
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v rámci Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina, ktorej je obec zakladajúcim členom, resp.
zdrojov vyčleňovaných na projekty cezhraničnej spolupráce. Preto je potrebné v
nastolenom trende pokračovať, s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj obce do
budúcnosti tak, aby boli plnené jej základné funkcie, dobudovaná chýbajúca infraštruktúra
a vytvárané vhodné podmienky pre život obyvateľov, ale i návštevníkov obce. Osobne
pevne verím, že sa nám tento cieľ v spolupráci s občanmi, organizáciami a pracovníkmi
podarí naplniť.
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC LIETAVA
Sídlo:

013 18 Lietava 146

IČO:

00321427

Štatutárny orgán obce: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce
Telefón: 041 5971027
Mail: oulietava@mail.t-com.sk
Webová stránka: www.obeclietava.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Pavol Gašpierik
Zástupca starostu obce: Bc. Jaromír Brezáni
Hlavný kontrolór obce: Ing. Milan Matejkov
Obecné zastupiteľstvo:
Komisie:
a)Komisia finančná a správy majetku obce
b)Komisia miestneho rozvoja a výstavby
c)Komisia školstva, športu, mládeže a sociálnych
d)Komisia kultúry a cestovného ruchu
e)Komisia verejného poriadku a životného prostredia
f)Komisia na ochranu verejného záujmu

Obecný úrad:
a) Starosta obce Ing. Pavol Gašpierik
b) Správa daní a poplatkov, matrika, evidencia obyvateľov – Oľga Tomaščíková
c) Finančné a ekonomické oddelenie – Ľudmila Mojíková
d) Kultúra obce – Mária Čibenková
Rozpočtové organizácie obce:
Základná škola Lietava, primárne a sekundárne vzdelávanie,
IČO: 37813196
4

Hodnota majetku: 139 265,19
Vlastné imánie/finančné účty: 30 705,15 €
Výsledok hospodárenia: - 741,35 €
Materská škola Lietava, predprimárne vzdelávanie,
IČO: 37903152
Hodnota majetku: 116 844,11
Vlastné imánie: 7 930,74 €
Výsledok hospodárenia: 3 146,53 €

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Obec Lietava má 9 poslancov:
Obvod č. 1 - Roman Gašpierik, Mgr. Vladimír Peťo,
Obvod č. 2 - Bc. Jaromír Brezáni, František, Koša, Ing. Stanislav Košša, Mgr. Petra
Melišíková, Pavol Sedliak
Obvod č. 3 – Ľubomíra Ondrejková, Ján Zrebný
Vízie obce: Obec Lietava vďaka svojej polohe predstavuje vstupnú bránu do oblasti cestovného
ruchu žilinského regiónu, hlavne z dôvodu, že sa v katastri obce nachádza druhý rozlohou
najväčší hrad Slovenska – Hrad Lietava.
Obyvatelia majú vytvorené možnosti na realizáciu voľno časových aktivít. V obci je
vybudovaný športový areál, oddychová zóna a možnosti turistiky do celého okolia obce.
Demografický vývoj v obci je priaznivý.
Ciele obce:
a) Zvýšenie schopnosti obce rozvíjať sa komplexne, so zámerom zabezpečenia trvalo
udržateľného rozvoja obce so zreteľom na svoj charakter
b) Zvýšenie kvality života občanov obce
c) Podpora podnikateľského prostredia a vytvárania nových pracovných príležitostí
d) Skvalitňovanie životného prostredia v obci a efektívne využívanie prírodných zdrojov e)
Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu, resp. mikroregiónu

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Lietava leží 12 km juhozápadne od okresného a zároveň
krajského mesta Žilina
Susedné mestá a obce : Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná-Babkov, Podhorie, Bezany
Celková rozloha obce :10,8 km2
Nadmorská výška : 429 m
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5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : k 31. 12. 2014 - 1432
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : kresťanské, bez vyznania
Vývoj počtu obyvateľov :
2013
2012
2011
2010
2009

1434
1421
1407
1427
1430

2008
2007
2006
2005
2004

1420
1416
1438
1430
1447

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : k 31. 12. 2014 počet nezamestnaných osôb - 93
Nezamestnanosť v okrese : 14,1%
Vývoj nezamestnanosti :
2013
2012
2011
2010
2009

41
74
96
100
41

5.4. Symboly obce
Erb obce : Kozel stojaci pri vŕbe
Vlajka obce :bielo-zeleno-čierne pásy
Pečať obce : Zobrazený erb obce spolu s názvom Obec Lietava
5.5. História obce
Názov obce Lietava je odvodený od mena slovanskej bohyne mladosti a jari Lyty – LietyLady. Na jej počesť vraj kedysi stála na miestach terajších zrúcanín hradu drevená svätyňa.
Najstaršie doložené osídlenie katastrálneho územia obce pochádza zo strednej doby bronzovej
– asi 1500 – 700 rokom pred našim letopočtom.
Najstarší písomný záznam o osade Lietava pochádza z roku 1318. V rokoch 1332-1337 sa
v starých listinách spomína „plebanus de Liptua“, čiže farár z Lietavy. To znamená, že v obci
Lietava bola už fara. Toho času je k obci Lietava pričlenená aj malá obec Lietavská Závadka,
ktorá tvorí jej miestnu časť.

5.6. Pamiatky
a) Zrúcanina Lietavského hradu – druhého rozlohou najväčšieho na Slovensku
b) Rímskokatolícky kostol z 15. storočia
c) Kamenné kreslá Lietava-Majer odhad cca 2 – 3 tisíc rokov pred n.l.
d) Lipa malolistá 100 m od kostola – vek cca 300 rokov, obvod 438 cm
e) Lietavská jaskyňa vo farskej doline
6

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola Lietava
- Materská škola Lietava
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : jazykové smery, informatiku a šport
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Nemocnica s poliklinikou Žilina
- Lekár : spádový lekár pre našu obec je v Lietavskej Lúčka, občania si volia svojich
lekárov podľa zamestnania
- V obci je zriadená poradňa pre matky s deťmi – 1x za dva týždne
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na : prestarlých a imobilných občanov a na malé deti.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec Lietava nemá zriadenie zariadenie pre seniorov. Opatrovateľská služba pre občanov je
poskytovaná hlavne celodennou starostlivosťou rodinnými príslušníkmi.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : zvýšenie možnosti umiestnenia starých občanov do sociálnych zariadení.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : formou spoločenských akcií a posedení,
ktoré obec organizuje v spolupráci so ZPOZ-om, ZŠ a MŠ, FÚ ako aj ostatnými zložkami
v obci.
V obci je zriadený spevokol – Folklórny súbor Závadské ženy.
Obec má vybudovaný televízny káblový rozvod, kde je napojená cca 200 domácnosti
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : kultúrno-spoločenské akcie hlavne v letnom období „Lietavské
letné slávnosti a v zimnom období „Vianočné trhy“. Tieto dve najväčšie aktivity majú
veľký ohlas aj v širšom okolí.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

COOP Jednota Žilina – predajne potravín
Pohostinstvo „Garáž“, Chodelková Viola, BMQatro v Liet.Závadke
Kaderníctvo pánske, dámske a detské
Slovenská pošta
Penzióny poskytujúce ubytovacie služby
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : vytvorenie občerstvenia a pohostenia hlavne pre turistickú oblasť.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2014. Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2013 uznesením č.54/2013
Zmena rozpočtu obce bola sedemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.3.2014 uznesením č. 66/2014
- druhá zmena schválená dňa 25.6.2014 uznesením č. 81/2014
- tretia zmena schválená dňa 3.9.2014 uznesením č. 101/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 5.11.2014 uznesením č. 107/2014
- piata zmena schválená dňa 26.11.2014 uznesením č. 1/2014
- šiesta a siedma zmena schválená dňa 31.12.2014 – zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

741 525

786 021

806 406,03

102,59

709 160
10 000
15 000
7 365

745 056
17 400
15 000
8 565

758 676,25
17 400,00
15 000
15 329,78

101,82
100
100
178,98

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

718 676

748 097

746 908,95

99,84

232 011
62 300

261 672
52 500

251 192,54
31 124,50

95,99
59

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

424 365

433 925

464 591,91

107,06

Rozpočet obce

294 311

314 172

282 317,04

90

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

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014
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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/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

774 006,03
758 676,25
15 329,78

715 784,45
251 192,54
464 591,91

58 221,58
17 400,00
17 400,00
0

31 124,50
31 124,50
0

-13 724,50
44 497,08
38 993,38
5 503,07
15 000,00
0,00

15 000,00
806 406,03
746 908,95
59 497,08
38 993,38
20 503,70

Prebytok rozpočtu v sume 59 497,08 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 zo ŠR v sume 38 993,38 EUR navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 20 503,70 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 73 483,56 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 18 087,56 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 21 592,68 EUR, a to na :
- ZŠ – havarijný stav elektroinštalácie v budove 14 322,46 EUR
- ZŠ – zostatok finančných prostriedkov na prenesené kompetencie 2 592,68 € +
4.677,54 prevádzkové náklady
b) Ostatné finančné prostriedky, ktoré sa z prebytku vylučujú:
- Zostatok sociálneho fondu
141,99
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-

Zostatok rezervného fondu 10 892,11
Nevyčerpané finančné prostriedky MŠ Lietava vlastné 1 630,00
Nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ Lietava vlastné 1 739,22
Zákonná rezerva pre deti v Detskom domove - 2 000,00

-

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5
zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 17 400,00 EUR, a to na :
- kamerový systém – 2 000,00
EUR
- oporný múr – 15 400,00 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2014 vo výške 18 087,56 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2015 - 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2014
806 406,03

Rozpočet na
rok 2015
752 150

Rozpočet
na rok 2016
752 150

Rozpočet
na rok 2017
752 150

758 676,25
17 400,00
15 000,00
15 329,78

742150
0
10 000
10 600

742 150
0
10 000
10 600

742 150
0
10 000
10 600

Skutočnosť
k 31.12.2014
282 317,04

Rozpočet na
rok 2015
296 311

Rozpočet
na rok 2016
275 111

Rozpočet
na rok 2017
275 111

251 192,54
31 124,50

236 311
60 000

226 111
49 000

226 111
49 000

0,00
464 591,91

0
454 920

0
454 920

0
454 920

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

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

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
687 776,47
727 128
606 117,03

597 249,01

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2015 na rok 2016
716 442,95
739 942,95
608 142,95

635 742,95

z toho :
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Dlhodobý nehmotný majetok

21 511,57

21 967,57

22 000

32 000

Dlhodobý hmotný majetok

340 862,51

331 538,49

342 400

360 000

Dlhodobý finančný majetok

243 742,95

243 742,95

243 742,95

243 742,95

80 604,82

127 817,12

105 200

100 200,00

Zásoby

2 306,80

2 416,21

2 200,00

2 200,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

6 640,31

0,00

0,00

630,00

0,00

9 647,29

12 651,46

8 000,00

8 000,00

62 010,42

112 119,45

95 000,00

90 000,00

1 054,62

2 061,87

3 100,00

4 000,00

Obežný majetok spolu
z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
687 776,47
727 128

Vlastné imanie

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2015 na rok 2016
716 442,95
739 942,95

528 002,63

542 507,45

572 965,95

607 053,95

528 002,63

542 507,45

572 965,95

607 053,95

62 028,58

98 663,43

69 000,00

69 900,00

16 199,28

600,00

600,00

600,00

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

38 992,68
3 080,17

3 564,64

3 400,00

3 300,00

42 564,59

55 506,11

65 000,00

66 000,00

97 445,26

85 957,12

74 477,00

62 989,00

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

obec neprijala v roku 2014 úverov

8.3. Pohľadávky
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Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2013

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2014

9 647,29

3 633,89

Pohľadávky po lehote splatnosti

9 017,57

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2013

Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2014

62 028,58

98 663,43

Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: Najväčšiu pohľadávku vo výške 6 759,39
€ tvorí AGRO Podhorie, ktoré je od roku 2005 v konkurze.
Záväzky: najvýznamnejšia položka – mzdy za 12. 2014

9. Hospodársky výsledok

za 2014 - vývoj nákladov a výnosov za

konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Náklady

757 891,42

787 885,39

779 800,00

775 400,00

50 – Spotrebované nákupy

148 701,18

130 154,09

130 500,00

131 000,00

51 – Služby

73 484,69

99 477,99

99 500,00

99 500,00

52 – Osobné náklady

465 241,07

505 825,49

506 000,00

507 000,00

7 651,54

7 706,70

7 800,00

7 900,00

58 232,49

40 592,52

32 000,00

26 000,00

4 580,45

3 978,60

4 000,00

4 000,00

799 455,70

803 500,00

803 500,00

60 – Tržby za vlastné výkony a 41 205,57
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

43 697,64

44 000,00

44 000,00

63 – Daňové a colné výnosy

391 525,89

392 000,00

392 000,00

Názov

Predpoklad
rok 2015

Predpoklad
rok 2016

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy

150,00

803 390,07

335 373,04

12

a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

68 908,16

6 898,02

8 000,00

8 000,00

14 363,21

16 199,28

16 500,00

16 500,00

343 540,09

341 134,87

343 000,00

343 000,00

45 498,65

11 570,31

23 700,00

28 100,00

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok v sume 11 570,31 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: pokles cca 60 000,00 € je zaznamenaný vo výnosoch z prevádzkovej činnosti.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
10.2.
V roku 2014 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MF SR

Riešenie havarijného stavu zosuvu-oporný múr

Okr.úrad
odb.školstva
Žilina
MV SR

Riešenie
havarijnej
elektroinštalácie

situácie

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
15 400,00

Oprava 19 000,00

Monitorovací kamerový bezpečnostný systém

2 000,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- Havarijný stav zosuvu pôdy pri budove obecného úradu – bezpečnosť a ochrana
obyvateľov obce.
- Kamerový systém v obce – bezpečnosť pre obyvateľov obce
b) rozpočtová organizácia
- Bezpečnosť a ochrana deti v Základnej škole Lietava – zlý stav elektroinštalácie v celej
budove
10.3. Poskytnuté dotácie
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V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č 8/2013 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Športový klub Činnosť futbalových oddielov – 3 družstvá
2 660,00
Lietava
Združenie na Na materiálové výdavky pri oprave kultúrnej 500,00
záchranu
pamiatky
Lietavského
hradu
10.4. Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
a) obec
- Budovanie oddychovej zóny v centre obce
- Príprava Územnoplánovacej dokumentácie obce
- Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice
- Rekonštrukcia budovy bývalej MŠ v Lietavskej Závadke
b) rozpočtová organizácia
- Začaté práce na rekonštrukcií elektroinštalácie v budove ZŠ Lietava
10.5. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
-

Vybudovanie oporného múru pri budove Obecného úradu Lietava
Rozšírenie kamerového zariadenia v obci
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Rozšírenie kapacity budovy Materskej školy v Lietave

b) rozpočtová organizácia
- Ukončenie rekonštrukcie elektroinštalácie v budove Základnej školy v Lietave
- Rozšírenie vyučovacích priestorov v budove ZŠ Lietava - prístavba
10.6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.7. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.
Vypracoval: Mojíková Ľudmila

Schválil: Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce
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Ing. Milan Matejkov
hlavný kontrolór obce
V Lietave dňa 10.6.2015
Prílohy:
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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