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1. Úvodné slovo starostu obce
Keď som takto pred rokom písal správu, v kútiku duše som veril, že sa rok 2020
nebude opakovať, keďže sme boli obmedzení COVIDOM-19. To však vlastne nebolo nič
proti roku 2021. COVID-19 doslova zúril ešte viac a v podstate aký taký život sme žili len
v letných mesiacoch. Obmedzenia boli veľké, a tak všetky spoločenské, kultúrne aj športové
podujatia boli veľmi obmedzené. Opäť sme o dianí v obci informovali hlavne na web stránke,
miestnym rozhlasom a Porubskými novinami.
Obec dlhodobo hospodári s prebytkovým rozpočtom, čo zaručuje dobré fungovanie
všetkých zložiek obce ako aj občianskych združení, ktoré na území obce fungujú a obec im
takto prispieva na činnosť. Prebytok za rok 2021 bol 80 606,18 eur, ktorý bude prevedený do
rezervného fondu.
Rok 2021 bol opäť pandemický, aj napriek tomu sa podarilo veľa užitočných vecí
urobiť a pripraviť ďalšie. Najväčšou investičnou akciou bola rekonštrukcia kotolne, keď staré
kotly na koks sme vymenili za kotly na peletky a drevo, ďalej sme zakúpili snežný skúter na
úpravu bežeckých tratí, občania dostali nádoby na plasty, vyasfaltovali sme školský dvor,
vybudovali sme kanceláriu, vybudovali sme detské a workoutové ihrisko, v telocvični sme
urobili nové zásteny, vybudovali sme divadelné šatne, vybudovali sme škarpu pri Zivke,
zrekonštruovali sme Dom Milana Rúfusa a rôzne drobné investície a opravy.

Ing. Pavel Beťko
starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC ZÁVAŽNÁ PORUBA
Sídlo: HLAVNÁ 135, 032 02 ZÁVAŽNÁ PORUBA
IČO: 00315915
Štatutárny orgán obce: Ing. Pavel Beťko, starosta
Telefón: 044/5547369
Mail: obec@zavaznaporuba.sk
Webová stránka: www.zavaznaporuba.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Ing. Pavel Beťko

Zástupca starostu:

RSDr. Dušan Migaľa

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Iveta Jurečková

Poslanci Obecného zastupiteľstva od 1.1.2021-31.12.2021:
RSDr. Dušan Migaľa
Stanislav Kuzma
Ivan Jačala
Pavol Jedlička
Ing. Katarína Poliaková
Lucia Bačíková
Ing. Peter Iľanovský
Richard Macko
Ján Jambrich
Komisie obecného zastupiteľstva od 1.1.2021-31.12.2021:
1. Komisia finančná, regionálneho rozvoja a správy majetku
 Ing. Katarína Poliaková, predsedníčka
 Mgr. Ľudmila Kráľová,
 Petra Jurečková,
 Iveta Niňajová,
 Matej Mikuláš,
 Bc. Pavel Baráni,
2. Komisia životného prostredia, výstavby, ochrany verejného poriadku a
dopravy
 Ján Jambrich, predseda
 Pavol Jedlička,
 Ivan Jačala,
 Peter Lešťan,
 Ing. Martin Jurečka,
3. Komisia vzdelania, zdravia, kultúry športu a sociálnych vecí
 Lucia Bačíková, predseda
 RSDr. Dušan Migaľa,
 Ing. Michaela Mlynčeková,
 Ing. Peter Iľanovský,
 Richard Macko,
 Ing. Andrea Uličná.
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Obecný úrad:
Sekretariát obce:
Ing. Andrea Uličná
Tel.: +421/911 644 695
e-mail: obec@zavaznaporuba.sk
Matrika:
Ing. Andrea Uličná
Tel.: +421/911 644 695
e-mail: andrea.ulicna@zavaznaporuba.sk
Personálna a mzdová agenda:
Ing. Zuzana Vallušová
Tel.: +421/44/5547369
e-mail: zuzana.vallusova@zavaznaporuba.sk
Ekonómka obce:
Mgr. Ľudmila Kráľová
Tel.: +421/44/5547460
e-mail: ludmila.kralova@zavaznaporuba.sk
Obec Závažná Poruba nemá žiadnu rozpočtovú, príspevkovú a ani neziskovú
organizáciu.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Poslaním obce Závažná Poruba je starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce
a starostlivosť o potreby jej obyvateľov. Poskytovanie kvalitných služieb samosprávy,
rozvoj obce po stránke ekonomickej, sociálnej a kultúrnej so zameraním sa na tvorbu
kvalitného a bezpečného prostredia pre všetkých obyvateľov obce. Obec financuje svoje
potreby predovšetkým z vlastných príjmov a z dotácií zo štátneho rozpočtu. Riadi sa
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Ústavou Slovenskej republiky.
Základnými dokumentmi strategického plánovania obce Závažná Poruba je Spoločný
program rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022 ako strednodobý strategický
dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy definovaním konkrétnych aktivít a vízií
a ich rozpísaním do realizačných a horizontálnych cieľov.
Vízie obce:
-

Podporiť rozvoj bývania
Dobudovať dopravnú a technickú infraštruktúru v obci
Zvýšiť bezpečnosť a skvalitniť sociálnu a občiansku vybavenosť
Vytvoriť podmienky pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania v obci
Posilniť marketing obce a regiónu
Zlepšiť kvalitu spoločenského života v obci a podporovať aktivity pre využitie
voľného času
Zlepšiť znalosť územia a posilniť pocit hrdosti na obec
Podporiť spoluprácu na všetkých úrovniach v obci aj mimo nej
Zlepšiť medziľudské vzťahy
Zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov a likvidácie čiernych skládok
Znížiť riziko negatívnych dôsledkov prírodných katastrof a katastrofických udalostí
Zavedenie postupov pre zvýšenie ochrany krajiny a krajinotvorby

Ciele obce:
Hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu života obyvateľov obce Závažná Poruba a vytvoriť
podmienky pre zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s
vyváženým rozvojom oblastí trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom rozvoja
verejnej infraštruktúry, verejných služieb a prostredníctvom zlepšenia životného
prostredia.
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5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Závažná Poruba sa nachádza v Nízkych Tatrách, 5 km od
Liptovského Mikuláša, v strednej časti malebnej Liptovskej kotliny na severovýchodnom
úpätí Poludnice (1549 m).
Susedné mestá a obce : Obec susedí s obcou Iľanovo, Liptovský Ján a Liptovský
Mikuláš- Okoličné.
Celková rozloha obce : Katastrálne územie obce má rozlohu 1 866,40 ha.
Nadmorská výška : 643 m.n.m.

5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov k 31.12.2021 : 1 264 obyvateľov, z toho zmeny v tomto
roku: prihlásených 27, odhlásených 21, narodených 7, zomretých 15.
Národnostná štruktúra : národnosť slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : evanjelická cirkev
augsburského vyznania a rímskokatolícka cirkev
Vývoj počtu obyvateľov :

rok
počet
obyvateľov

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019 2020 2021

1243

1245

1240

1256

1261

1274

1289

1291

1283 1280 1266 1264

5.3 Symboly obce
Obecné symboly Obce Závažná Poruba sú: obecný erb, obecná vlajka a obecná pečať.
Obecný erb tvorí v zlatom štíte pred modrým oblým vrchom (symbol Poludnice) krížené
strieborné murárske kladivo a kelňa.
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Obecná vlajka sa skladá zo štyroch pruhov vo farbách žltej, modrej, bielej a žltej, pomer
jej strán je 2:3, ukončená je troma cípmi.

Obecná pečať je okrúhla a tvorí ju v strede vyobrazený erb Obce, okolo ktorého je
umiestnený hrubopisom text „Obec Závažná Poruba“.

5.4 História obce
Najstaršia písomná zmienka vzťahujúca sa aj na územie dnešnej Závažnej Poruby
pochádza z roku 1263. Je to donačná listina kráľa Bela IV, ktorou daroval Bohumírovi,
synovi Vavrinca, za vojenské zásluhy a na jeho požiadanie rozsiahle územie v listine
označované ako Wezwerez, ležiace na pravom brehu Váhu. Bolo vymedzené potokom
Štiavnica od prameňa, brehom Váhu a tokom riečky Bocianka. Obec Závažná Poruba sa
prvý krát spomína v listine z júna 1377 ako possessio (sídlisko, usadlosť, dedina) pod
maďarským názvom „Nemeth-poruba“ (Nemecká Poruba). Z roku 1480 ako z Nemeczkeg
Porwby, z roku 1773 ako Zavazna Poruba, z roku 1808 ako Záwažná Poruba, z roku 1920
ako Liptovská Poruba, z roku 1927 ako Zavážna Poruba, z roku 1946 ako Závažná
Poruba, maďarsky Németporuba. Obec patrila Szentiványiovcom.
Pre objasnenie nasledujúcich skutočností je potrebné uviesť, že obec od roku 1920
používa úradný názov Závažná Poruba. Dovtedy sa striedavo používal pôvodný názov
Nemecká Poruba prípadne VághPoruba.
Rozprestiera sa v strednej časti Liptovskej kotliny v doline zvanej Lažtek. Z chotára
obce Liptovský Ján sa vyčlenila v prvej polovici 14. storočia. Je najmladšou dedinou
medzi okolitými dedinami, Liptovským Jánom, Okoličným a Iľanovom. Základom jej
názvu bolo od prvopočiatkov slovo Poruba, čo znamenalo že vznikla „vyrúbaním“ lesa na
pôvodnom zalesnenom brehu rieky Váh. Prívlastok „nemecká“ dostala od právneho
spôsobu založenia dediny, ktorým bolo šoltýske (zákupné, emfyteutické) právo, ktoré sa v
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dobových dokumentoch označovalo aj ako nemecké právo. Meno šoltýsa – zakladateľa
Závažnej Poruby sa v dobových listinách nezachovalo. Obyvatelia Závažnej Poruby sa
oddávna živili dobytkárstvom a chovali ovce, neskôr aj poľnohospodárstvom. V 19. a 20.
storočí najmä murárstvom a tesárstvom.

5.5 Pamiatky a významné miesta v obci
1. Telocvičňa, univerzálne ihrisko a tenisové kurty

Telocvičňa a univerzálne ihrisko sú využívané nielen domácimi športovcami, ale
ponúkajú svoje priestory aj návštevníkom Závažnej Poruby. Tenisové kurty, detské
ihrisko a tréningové plochy sú prístupné širokej verejnosti.
2. Pomník padlým občanom počas 1. a 2. svetovej vojny
Pomník postavený v roku 1949 podľa projektu Jána Šúleka. Na čelnej
strane sú umiestnené mramorové tabule s menami padlých občanov. V
dolnej časti sa nachádzajú verše Milana Rúfusa a biblický text.

3. Potočná radová zástavba
Domy potočnej radovej zástavby štítmi orientované na ulicu.
Zástavbu z druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia
charakterizujú trojpriestorové murované domy s klasicistickými
fasádami a sedlovou strechou. Hospodárske stavy pristavené k
domu sú v tvare L. V slepom okienku štítu je nápis s iniciálami
majiteľa.
4. Dom Milana Rúfusa

Rodičovský Dom Milana Rúfusa sprístupnený v roku 2008.
Literárne múzeum ponúka prvé rukopisy básnika, jeho portréty,
fotografie a výber z jeho myšlienok.
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5. Kultúrny dom
Svojpomocne postavený občanmi Závažnej Poruby v roku 1935.
Je pôsobiskom ochotníckych divadelných tradícií, folklórnej
ľudovej kultúry, miestnych kultúrnych spolkov a organizácií.
Sídlo pošty, obecnej knižnice a kina. V prístavbe z roku 1982 sa
nachádza obecný úrad a obradná sieň.
6. Informačné centrum
Prezentuje históriu, kultúrne dedičstvo a pôvodné remeslá
Závažnej Poruby. V jeho priestoroch možno vidieť expozíciu
murárstva, spracovania kože, tkania kobercov a pečenia
liptovských koláčikov.

7. Rímsko – katolícka kaplnka sv. Lukáša
Patrí k najstarším stavbám v obci. Postavená bola v roku 1837 ako
malá jednoloďová stavba s polkruhovitým presbytériom, dreveným
chórom a 17 m vysokou vežou. Oltárny obraz znázorňuje sv. Lukáša.
Kaplnka je kultúrnou pamiatkou.

8. Kostol ev. a. v.
Postavený v roku 1933 podľa projektu domáceho staviteľa Michala
Kováča. Neogotická stavba má pozdĺžny sieňový priestor s chórom,
rovný strop a pristavenú sakristiu. Veža, vysoká 19 metrov, je bez
zvonov. Oltár znázorňuje Ježiša v Getsemanskej záhrade. Organ je 13
registrový, inštalovaný v roku 1935.

9. Základná škola Milana Rúfusa (bývalá Evanjelická ľudová škola)
Poschodová budova s klasicistickou fasádou postavená v roku 1865,
nadstavená v roku 1911 a pristavená v roku 1967. Veža zvonice
vysoká 42 metrov je súčasťou objektu školy. Veľký zvon s
hmotnosťou 350 kg je bohato zdobený symbolmi kresťanstva. Malý
zvon z roku 1924 váži 260 kg. Na čelnej strane veže je fasádny nápis
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datujúci stavbu. Čestný názov ZŠ Milana Rúfusa zapožičaný 30.6.2010.
10. Hrob Milana Rúfusa
Básnik svetového formátu je pochovaný podľa svojho želania tak,
aby z večnosti naveky hľadel na milovanú Poludnicu. Národné
miesto úcty, vďačnosti a piety.

11. Areál telesného pohybu Mateja Staroňa
Nachádza sa nad obcou. Telocvičňa v prírode poskytuje možnosti
rekreačného telesného pohybu. Súčasťou je detské ihrisko a v
zime klzisko. Areál je v prevádzke po celý rok.

12. Pomník padlým v Slovenskom národnom povstaní
Postavený v roku 1964 trom zastreleným občanom Závažnej
Poruby. Nachádza sa na návrší Polčenô, južne od obce. Náhrobný
kameň a obruba pozostávajú z upraveného prírodného kameňa.
13. Lyžiarske stredisko Opalisko
Nad obcou je vybudované lyžiarske stredisko Opalisko s
bežeckými a zjazdovými traťami. K dispozícii sú vleky a
sedačková lanovka. Služby dopĺňa požičovňa a servis lyžiarskej
výstroje, snowboardov, horských bicyklov a iného športového
materiálu.
14. Chata Horskej služby
Chata sa nachádza priamo v areáli lyžiarskeho strediska Opalisko.
Horská záchranná služba zabezpečuje bezpečnosť hostí v letnom i
zimnom období.

15. Ubytovanie a reštauračné služby pod Opaliskom
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Možnosti ubytovania, stravovania a rehabilitácie ponúkajú hotely
v lyžiarskom stredisku Opalisko aj penzióny a priváty v obci.

5.6 Významné osobnosti obce
1. Prof. Ing. Michal Baran, CSc.
nar. 6. 5. 1920 v Závažnej Porube
1974 – 1984 rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
1976 – 1986 poslanec Federálneho zhromaždenia
2. Ing. Ján Broska
nar. 19. 11. 1921 v Závažnej Porube
1972 – 1981 minister stavebníctva SSR
3. Ing. Michal Broska
nar. 11. 8. 1924 v Závažnej Porube
1971 – 1984 I. námestník ministra priemyslu SSR
1984 – 1986 vládny zmocnenec pre výstavbu v rezorte priemyslu
4. Prof. Ing. arch. Peter Nahálka, CSc.
nar. 7. 1. 1925 v Závažnej Porube
1959 – 1960 docent na Fakulte architektúry a pozemných stavieb v Bratislave
1963 – 1966 dekan Stavebnej fakulty
5. PhDr. Milan Rúfus, CSc.- básnik, zaslúžilý umelec
nar. 10. 12. 1928 v Závažnej Porube
1952 – 1971 pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1971 – 1972 pôsobil na univerzite v Neapoli
6. Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc.
nar. 9. 4. 1932 v Závažnej Porube
1967 – 1989 hosťujúci profesor v USA, Nemecku, Francúzsku, Švédsku a Argentíne
1989 – 1990 minister školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky
1990 – 1992 veľvyslanec Československa pri UNESCO v Paríži
7. Štefánia Marejková, rod. Iľanovská
nar. 17. 3. 1935 v Závažnej Porube
1982 – 1990 námestníčka ministra práce a sociálnych vecí SR
8. Ing. Rastislav Chovan, CSc.
nar. 4. 2. 1936 v Batizovciach
od svojich 4 rokov žil v Závažnej Porube
1983 – 1990 I. námestník ministra dopravy ČSFR v Prahe
1992 – tajomník Komitétu – Organizácia pre spoluprácu železníc vo Varšave
9. Doc. PhDr. Bohuslav Kováč, CSc.- literárny kritik
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nar. 2. 4. 1936 v Závažnej Porube
1962 – 1968 vedecký pracovník Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave
1971 – 1972 vedúci lektorátu na Section des études Slaves, Francúzsko
10. Záboj Bohuslav Kuľhavý- maliar
nar. 9. 2. 1937 v Závažnej Porube
1987 – 1988 študijný pobyt v USA
11. Bohuslav Ševčík
nar. 22. 9. 1943 v Závažnej Porube
akademický maliar, venuje sa monumentálnej tvorbe
12. Dr. Soňa Barániová
nar. 1949 v Trenčíne
od roku 1973 žije v Závažnej Porube
1992 – 1997 riaditeľka Školskej správy v Liptovskom Mikuláši
1997– 1999 generálna riaditeľka Sekcie sociálneho a intelektuálneho rozvoja Úradu vlády
SR
2008- lektorka Domu Milana Rúfusa
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola Milana Rúfusa
- Materská škola
Obe školy sú bez právnej subjektivity.

Základná škola Milana Rúfusa v Závažnej Porube
Adresa:

Riaditeľka:

Základná škola Milana Rúfusa
Hlavná 189
032 02 Závažná Poruba

Mgr. Marianna Krajčiová (1.1.-14.2.2021)
Mgr. Monika Štrkolcová (15.2.-31.12.2021)

Tel.: +421/910 902 733
e-mail: zs@zavaznaporuba.sk
Počet žiakov základnej školy k 31.12.2021 je 51.
Pedagogický zamestnanci:
Mgr. Katarína Jelínková- učiteľka pre primárne vzdelávanie
Mgr. Monika Štrkolcová- učiteľka pre primárne vzdelávanie
Mgr. Bohdana Bobáková- učiteľka pre primárne vzdelávanie
Mgr. Mária Boltižiarová- učiteľka pre primárne vzdelávanie (1.1.-31.10.2021)
Mgr. Zuzana Hlavnová- učiteľka pre primárne vzdelávanie (1.11.-31.12.2021)
Mgr. Simona Marcinčinová- asistent učiteľa
Mgr. Oľga Dzúrová- učiteľka pre primárne vzdelávanie+ vychovávateľka
Monika Petrášová- vychovávateľka- (1.9.-31.12.2021)
Mgr. Marek Boča- učiteľ pre primárne vzdelávanie (1.1.-31.8.2021)
Mgr. Štefan Štellmach- učiteľ pre primárne vzdelávanie (1.9.-31.12.2021)
Mgr. Vladimír Pavlík- učiteľ pre primárne vzdelávanie
Nepedagogický zamestnanci:
Monika Petrášová- školníčka (1.1.-31.8.2021)
Stanislava Iľanovská- školníčka (1.9.-31.12.2021)
František Oravec- kurič, údržbár
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou je poskytované v ZŠ Milana Rúfusa
s celkovými výdavkami 191 409,20 eur. Tieto výdavky boli použité na prevádzku školy,
mzdy, odmeny a poistné pre zamestnancov školy. Na asistenta sme dostali zo štátu
čiastku 12 192,- eur. Zo vzdelávacích poukazov bola vyčerpaná suma 1 569,16 eur a do
roku 2021 sa prenieslo 30,84 eur. Aj na prevádzku školy sa do roku 2021 preniesli
finančné prostriedky, a to v sume 8 983,39 eur. Tieto prostriedky súčasne vylučujeme
z prebytku rozpočtu za rok 2020.
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S prevádzkou školy súvisí aj činnosť školského klubu detí, ktorého výdavky boli vo
výške 29 000,24 eur. Výdavky spojené s činnosťou školského klubu detí boli použité na
mzdy a poistné pre pracovníčky školského klubu detí a na nákup materiálu a pomôcok,
ktoré deti v klube využívali. Školský klub detí vybral od rodičov školné vo výške 1 945,eur.
Školské stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni. Celkové výdavky na jej
činnosť boli vo výške 74 742,99 eur, čo bol pokles výdavkov oproti roku 2019 o 5 345,85
eur. Z úradu práce sociálnych vecí a rodiny sme získali na obedy zadarmo čiastku
12 338,40 eur, minutých bolo 9 220,80 eur. Zvyšná čiastka, 3 117,60 eur, ktorú
zaväzujeme v prebytku rozpočtu, bola vrátená na účet úradu. Okrem týchto financií sme
dostali z úradu práce aj čiastku 7 849,14 eur na kompenzáciu miezd pre pracovníčky
jedálne počas COVID 19. Príjem za stravné bol vo výške 8 151,27 eur.

Materská škola Závažná Poruba
Adresa:

Riaditeľka:

Materská škola
Hlavná 139
032 02 Závažná Poruba

Katarína Jambrichová

Tel.: +421/44/554 71 81
e-mail: mszavp@gmail.com
Počet žiakov materskej školy k 31.12.2021 je 38.
Pedagogický zamestnanci:
Mgr. Dana Čupková- učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
Bc. Simona Ťapajáková- učiteľka pre predprimárne vzdelávanie (1.1.-1.11.2021)
Alena Guráňová- učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
Nepedagogický zamestnanci:
Františka Kurajdová- upratovačka MŠ
Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou súvisí s prevádzkou a činnosťou MŠ. Jej
výdavky boli vo výške 102 241,95 eur. Okrem týchto výdavkov bola vyčerpaná aj suma 2
619,65 eur zo štátnych prostriedkov, ktorá bola plne použitá na výchovu a vzdelávanie
detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Do roku 2022 sa
preniesli nevyčerpané finančné prostriedky z VP, ktoré bolo potrebné vyčerpať do
31.3.2022. Tieto prostriedky súčasne vylučujeme z prebytku rozpočtu za rok 2021. Ďalej
obec obdržala zo SFZ dotáciu 100,- eur a 24,- eur z komunálnej poisťovne. Materská
škola vybrala školné od rodičov vo výške 3 129,75 eur.
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6.2 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť sa v obci neposkytuje. Najbližšie zdravotnícke zariadenia sú
v meste Liptovský Mikuláš, a to Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana
Stodolu, Poliklinika, ambulancie rôznych lekárov a lekárne.

6.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov.
Kontakt:
DSSaZpS
Kostolná 407

Riaditeľka: Mgr. Andrea Hodžová

032 02 Závažná Poruba
Tel.: +421/903 396 786
e-mail: dss@zavaznaporuba.sk
www adresa: http://www.zavaznaporuba.sk/index.php/dss
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov (ďalej DSSaZpS) bolo zriadené
obcou Závažná Poruba, svoju prevádzku začalo 23. marca 2011 za účelom:
 poskytovania sociálnych služieb obyvateľom obce Závažná Poruba,
 občanom mikroregiónu pod Poludnicou,
 a ostatným obyvateľom Liptova.
Poskytuje pobytovú sociálnu službu v nepretržitej prevádzke, zameranú na podporu pri
naplňovaní potrieb seniorov, ktorí majú zníženú sebestačnosť, zvlášť z dôvodu veku, a
ktorých situácia vyžaduje pravidelnú pomoc inej fyzickej osoby.
Budova DSS a ZpS je dvojposchodová budova týčiaca sa nad dedinou Závažná
Poruba, obklopená nádhernou tatranskou prírodou, poskytuje ubytovanie pre 25 klientov v
11 izbách. Osem izieb je dvojlôžkových, zvyšné tri izby sú trojlôžkové, každá má vlastnú
kúpeľňu a WC. Strava je poskytovaná pre všetkých klientov cez výdajňu jedál (zariadenie
poskytuje 6 druhov diét). Okrem toho sa v zariadení nachádza spoločenská miestnosť,
jedáleň a ambulancia pre návštevy lekára. Na južnej strane budovy sa nachádza malý park
na oddych našich seniorov.
V DSS a ZpS Závažná Poruba pracuje odborný opatrovateľský a zdravotný personál,
sociálna pracovníčka, pracovníčka pre výdaj stravy a údržbár, ktorí sa snažia všetkým
obyvateľom zariadenia, čo najkvalitnejšie spríjemniť jeseň ich života.
Okrem Domova sociálnych služieb máme v obci aj opatrovateľskú službu občanom,
ktorí potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov,
prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím.
Sociálna starostlivosť a starostlivosť o dôchodcov je obcou zabezpečená v Domove
sociálnych služieb a zariadení pre seniorov. Výdavky na túto opateru boli v roku 2021 vo
výške 400 492,29 eur. Táto suma sa financovala z 2 zdrojov, a to z dotácie zo štátneho
rozpočtu vo výške 178 956,61 eur a z vlastných zdrojov v sume 221 535,68 eur. Vlastné
zdroje tvorili poplatky od klientov vo výške 171 850,95 eur a zdroje z rozpočtu obce
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49 684,73 eur. Zhrnutím o koľko výdavkov vynaložila obec z iných zdrojov viac ako
z platieb od klientov a zo štátnej dotácie je dôvodné uviesť, že okrem vyššie uvedeného
financovala obec z vlastných zdrojov aj výdavky súvisiace so splácaním úverov na
rekonštrukciou stavby tohto zariadenia, spolu vo výške 22 847,40 eur, čiže celkom činila
čiastka, ktorú bolo potrebné vynaložiť zo zdrojov obce sumu 72 532,13 eur, čo je 32,74 %
z prevádzkových výdavkov.
Ďalšie sociálne služby predstavovali výdavky vo výške 2 980,78 eur. Išlo o výdavky na
opatrovateľskú službu občanom, ktorí potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní
nevyhnutných životných úkonov, prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským
prostredím. V obci takto pracuje 1 opatrovateľka s úväzkom 0,25. Príjem za
opatrovateľskú službu bol 663,- eur, čo je 22,24 % z vynaložených výdavkov.
Ku kapitole staroba patria aj výdavky na dary pre jubilantov, podpora klubu dôchodcov,
Seniorky, príspevok pre seniorov v rámci mesiaca október ako mesiaca úcty k starším,
ktoré boli celkom vo výške 4 673,68 eur. Klub dôchodcov vyčerpal sumu 465,74 eur a 1
250,- eur bolo vyplatených ako príspevok občanom starším ako 70 rokov.
Výdavky súvisiace s prevádzkou domu smútku boli vo výške 2 364,44 eur.

6.4 Kultúra
Ku kultúrnemu životu obce prispieva kultúrna komisia, ktorá pravidelne organizuje rôzne
kultúrne podujatia. Okrem nej v obci aktívne funguje folklórna skupina Poludnica
a tanečná skupina Seniorka. Obec vydáva štvrťročne aj vlastné Porubské noviny s cieľom
informovať a dokumentovať verejný, spoločenský, kultúrny, cirkevný a športový život. Po
20-tich rokoch sa v obci opäť oživilo ochotnícke divadlo, ktoré vzniklo 20.1.2017 pod
názvom 3GD (Tri Generácie Divadelníkov).
V roku 2021 boli kultúrne aktivity pozastavené kvôli pandémii Covid 19.
Závažná Poruba bola už v minulosti miestom, kde sa kládol dôraz na vzdelávanie
a osvetovú činnosť. Z toho dôvodu vznikol v roku v auguste 1923 Čitateľský spolok,
ktorý bol predchodcom dnešnej knižnice. Obecná knižnica je otvorená pre verejnosť 1krát do týždňa, a to vo štvrtok. Okrem požičania kníh a časopisov je pre čitateľov k
dispozícií počítač s prístupom do siete internet. Knižný fond sa skladá z 5 313
knižničných jednotiek.
Výdavky súvisiace s činnosťou knižnice predstavovali čiastku 3 765,76 eur, ktoré boli
použité na drobný nákup a na mzdu pre pracovníčku knižnice, aktualizáciu softvéru,
na poistenie počítačov v knižnici, ktoré boli v minulosti zakúpené a financované
prostredníctvom projektu a na nákup knižničného fondu v sume 2000,- eur, ktoré boli
v tejto sume preplatené z Fondu na podporu umenia.
Obec prevádzkuje Dom Milana Rúfusa, ktorého prioritou je zachovanie špecifík
v posolstve básnika a priblíženie atmosféry rodičovského domu. Výdavky spojené
s chodom Domu Milana Rúfusa predstavovali čiastku 7 074,86 eur. Okrem toho bola
Občianskemu združeniu Naveky závažná obcou priznaná dotácia vo výške 1 600,eur.
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Ostatné kultúrne služby predstavovali výdavky súvisiace s činnosťou v kultúre
a v divadle v celkovej výške 5 040,25 eur, a to na odmeny mimo pracovného pomeru na
úseku kultúry, na tlač Porubských novín a výdavky súvisiace s rozvojom divadelnej
činnosti v obci. Okrem tohto boli výdavky na mzdy pre členky ZPOZ-u vo výške 2 975,09
eur. Divadlo 3GD vyčerpalo z dotácie poskytnutej od obce Závažná Poruba čiastku vo
výške 725,62 eur. Okrem týchto výdavkov obec vynaložila aj financie na opravu
divadelných šatní, a to vo výške 3 454,84 eur.

6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Coop Jednota
Obchod Pemmeva
Krčma u Funtaja
Penzión Zivka
Chata Opalisko
Monaco Grand Prix

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

V obci na nachádza mnoho malých živnostníkov poskytujúce služby rôzneho druhu
Autronic, s.r.o.
MT Pelet, spol s.r.o.
IKEA Industry Slovakia s.r.o.
Craemer Slovakia s.r.o.
Kovum, s.r.o.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši
v obci pôsobí niekoľko súkromne hospodáriacich roľníkov
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2021.
Obec Závažná Poruba v roku 2021 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odseku 7
Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 583/2004).
Rozpočet Obce Závažná Poruba na rok 2021 ako základný nástroj finančného
hospodárenia obce, ktorým sa v roku 2021 riadilo financovanie úloh a funkcií obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č.24/2020.
Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 17.2.2021 rozpočtovým opatrením č.1/2021
- druhá zmena schválená dňa 31.3.2021 rozpočtovým opatrením č.2/2021
- tretia zmena schválená dňa 12.4.2021 rozpočtovým opatrením č.3/2021
a uznesením č.11/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 30.6.2021 rozpočtovým opatrením č.4/2021
- piata zmena schválená dňa 30.9.2021 rozpočtovým opatrením č.5/2021
- šiesta zmena schválená dňa 19.10.2021 rozpočtovým opatrením č. 6/2021
- siedma zmena schválená dňa 8.11.2021 rozpočtovým opatrením č. 7/2021
a uznesením č.32/2021
- ôsma zmena schválená dňa 31.12.2021 rozpočtovým opatrením č. 8/2021
Obec netvorila rozpočet v programovej štruktúre.

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021
Bežný rozpočet na rok 2021 bol po úprave zostavený ako prebytkový s výškou prebytku
54 484,- eur. Bežné príjmy boli plánované vo výške 1 281 638,- eur, skutočnosť za rok
2021 dosiahla výšku 1 363 990,78 eur. Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 1 227
154,- eur, skutočne čerpané boli vo výške 1 252 131,80 eur.
Výsledok rozpočtového hospodárenia bežného rozpočtu Obce Závažná Poruba za rok 2021
bol prebytok vo výške 111 858,98 eur.
Kapitálový rozpočet na rok 2021 bol po úprave zostavený ako schodkový s výškou
schodku – 59 392,- eur. Kapitálové príjmy boli plánované vo výške 154 395,- eur,
dosiahli čiastku 146 162,29 eur a kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 213 787,eur, boli čerpané v sume 217 275,12 eur.
Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitálového rozpočtu Obce Závažná Poruba za rok
2021 bol schodok vo výške -71 112,83 eur.
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Príjmové finančné operácie boli plánované vo výške 47 000,- eur. Skutočnosť bola vo
výške 85 248,24 eur. Výdavkové finančné operácie upravené vo výške 42 092,- eur sa
realizovali vo výške 40 601,62 eur.
Výsledok finančných operácií Obce Závažná Poruba za rok 2021 bol prebytok vo výške
44 646,62 eur.
Na základe uvedených výsledkov dosiahlo rozpočtové hospodárenie Obce Závažná Poruba
vrátane finančných operácií prebytok vo výške 85 392,77 eur.
Prehľad o plnení rozpočtu v roku 2021 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Rozpočet 2021

Schválený
rozpočet 2021

Upravený
rozpočet
2021

Plnenie
rozpočtu k
31.12.2021

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu:

1 281 638,00
154 395,00
47 000,00
1 483 033,00

1 369 682,00
146 165,00
87 692,00
1 603 539,00

1 363 990,78
146 162,29
85 248,24
1 595 401,31

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu:

1 227 154,00
213 787,00
42 092,00
1 483 033,00

1 343 024,00
218 423,00
42 092,00
1 603 539,00

1 252 131,80
217 275,12
40 601,62
1 510 008,54

54 484,00

26 658,00

111 858,98

-59 392,00

-72 258,00

-71 112,83

-4 908,00

-45 600,00

40 746,15

4 908,00

45 600,00

44 646,62

0,00

0,00

85 392,77

Výsledok hospodárenia bežného
rozpočtu
Výsledok hospodárenia kapitálového
rozpočtu
Výsledok hospodárenia rozpočtu
bežného roka
Výsledok finančných operácii
Výsledok hospodárenia vrátane
finančných operácií
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021

1 363 990,78
1 252 131,80
+111 858,98
146 162,29
217 275,12
-71 112,83
+40 746,15
85 248,24
40 601,62
+44 646,62
1 595 401,31
1 510 008,54
+85 392,77

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

7.3 Rozpočet na roky 2022 - 2024
Skutočnosť
k 31.12.2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

Príjmy celkom
z toho :

1 595 401,31

1 408 616,00

1 319 342,00

1 319 342,00

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

1 363 990,78
146 162,29
85 248,24

1 321 116,00
20 000,00
67 500,00

1 319 342,00
0,00
0,00

1 319 342,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

Výdavky celkom

1 510 008,54

1 408 616,00

1 319 342,00

1 319 342,00

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

1 252 131,80
217 275,12
40 601,62

1 274 913,00
108 720,00
24 983,00

1 244 048,00
52 152,00
23 142,00

1 240 100,00
55 955,00
23 287,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1 Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 589 035,86

Skutočnosť
k 31.12.2021
4 409 115,85

3 183 677,26

3 976 050,27

5 710,69
2 918 147,13

8 900,00
3 707 330,83

Dlhodobý finančný majetok

259 819,44

259 819,44

Obežný majetok spolu

401 865,57

429 174,42

737,78

2 729,40

0,00

0,00

18 374,98

10 299,04

382 752,81

416 145,98

3 493,03

3 891,16

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 589 035,86

Skutočnosť
k 31.12.2021
3 796 502,11

1 971 411,38

2 066 275,04

1 971 411,38

2 066 275,04

344 866,69

319 119,89

1 200,-

1 000,-

15 223,83

4 786,59

117 227,35

100 172,51

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce
Dlhodobé záväzky
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Krátkodobé záväzky

100 668,84

119 805,78

Bankové úvery a výpomoci

110 546,67

93 355,01

1 272 757,79

1 411 107,18

Časové rozlíšenie

Obec Závažná Poruba eviduje ako dlhodobý nehmotný majetok- územnoplánovaciu
dokumentáciu, ktorej obstarávacia cena je 8 900,- eur a zostatková cena po odpisoch je
k 31.12.2021 vo výške 4 079,35 eur.
V roku 2021 sa znížila hodnota pozemkov o 384,75 eur oproti roku 2020 z dôvodu predaja, a
to na sumu 207 361,75 eur.
Na účte 021 je vykázaný prírastok v sume 237 136,82 €. Išlo o technické zhodnotenie
polyfunkčnej budovy obce do majetku v rámci projektu “Zníženie energetickej náročnosti
polyfunkčnej budovy (Obecného úradu a kultúrneho domu) Závažná Poruba“ v sume
148 498,39 eur, vybudovanie verejného osvetlenia IBV Pod Poludnicou investorom, ktorého
hodnota bola 22 375,71 eur, rekonštrukciu Domu Milana Rúfusa v sume 23 161,02 eur,
zateplenie požiarnej zbrojnice v sume 11 359,64 eur, vybudovanie schodiska vo výške 5 760,eur, rekonštrukciu záchodov na kanceláriu OÚ vo výške 4 056,46 eur a vybudovanie
workoutového ihriska v sume 21 925,60 eur.
Na účte 022 je vykázaný prírastok v sume 7 284,01 eur. Išlo o nákup kopírovacieho stroja pre
ZŠ v hodnote 3 307,61 eur, nákup skútra v sume 2 000,- eur a vybudovanie recepčného pultu
v kancelárii OÚ v hodnote 1 976,40 eur.
V roku 2021 na účte 042 - Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka sumu 4 050,- €.
Uvedená suma predstavuje projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu miestnosti v hasičskej
zbrojnici, ďalej projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu námestia pred Coop Jednotou
a projektovú dokumentáciu na prístavbu Domu sociálnych služieb.
Hodnota cenných papierov ostala nezmenená.
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8.3 Pohľadávky
Pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky z toho:
pohľadávky z predaja majetku- predaj verejnej
kanalizácie na základe kúpnej zmluvy č.29/2016
Krátkodobé pohľadávky z toho:
pohľadávky z predaja majetku- predaj verejnej
kanalizácie na základe kúpnej zmluvy č.29/2016
pohľadávky na dani z nehnuteľnosti
pohľadávky na dani za ubytovanie
pohľadávky za TKO
pohľadávky za nájom za traktor a vlečku
pohľadávky za poplatok za ISO voči daňovníkovi
pohľadávka- preplatok za el. energiu
pohľadávka- preplatok za vodné, stočné
pohľadávka- prenájom Domu Horskej služby
pohľadávka- prenájom kultúrneho domu
pohľadávky za služby v DSS
pohľadávky za služby v MŠ

Zostatok
k 31.12.2020
0,00
0,00

Zostatok
k 31.12.2021
0,00
0,00

18 374,98
10 196,07

10 299,04
0,00

1 848,36
0,00
676,72
55,00
113,41
3 654,98
632,94
500,00
90,82
591,68
15,00

1 819,03
3 621,00
280,98
0,00
129,71
27,45
61,14
1 000,00
90,82
3 163,91
105,00

Zostatok
k 31.12.2020
217 896,19
100 668,84
433,32
515,77
0,00
166,60
9 506,14
36 431,05
22 105,86
4 930,51
4 751,76
7 464,43
14 363,40
117 227,35
1 652,97
5 240,87
110 333,51

Zostatok
k 31.12.2021
219 978,29
119 805,78
0,00
263,64
120,00
45,64
13 238,50
47 350,65
27 873,52
7 169,94
7 581,42
1 652,97
14 509,50
100 172,51
0,00
4 348,50
95 824,01

8.4 Záväzky
Záväzky
Krátkodobé záväzky z toho:
záväzky voči zamestnancom- stravné lístky
záväzky- preplatky za služby v DSS a Zps
záväzky- preplatky za služby v MŠ
záväzky- zostatková cena splátok za telefóny
záväzky voči dodávateľom
záväzky voči zamestnancom
záväzky voči poisťovniam
záväzky voči daňovému úradu
prijaté preddavky v ŠJ
záväzky z nájmu- lízing
záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB
Dlhodobé záväzky z toho:
záväzky z nájmu- lízing
záväzky zo sociálneho fondu
záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB
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9. Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov
Opis /číslo účtu a názov/
a)
spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
b)
služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
c)
osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d)
dane a poplatky
538 - Ostatné dane a poplatky
e)
odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
553 - Tvorba ostatných rezerv
f) finančné náklady
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
g)
mimoriadne náklady
h)
náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC
subjektov mimo verejnej správy
587- náklady na ostatné transfery
i) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
544- Zmluvné pokuty, penále a úroky z
omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 - Manká a škody
SPOLU:
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov
a)
tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb
b)
zmena stavu vnútroorganizačných
zásob
c)
aktivácia

Suma k 31.12.2020
123 336,59
92 685,61
30 650,98
145 425,64
19 586,98
460,70
1 029,61
124 348,35
780 365,46
577 893,79
183 911,04
18 560,63
335,86
335,86
57 045,14
55 845,14

Suma k 31.12.2021
152 555,32
119 522,70
33 032,62
196 427,79
50 807,43
215,55
2 356,57
143 048,24
840 431,50
610 571,84
205 710,80
24 148,86
155,68
155,68
60 506,81
59 506,81

1 200,00
41 999,19
3 955,97
38 043,22
0,00
1 530,00

1 000,00
41 644,25
3 415,37
38 228,88
0,00
1 434,00

1 434,00

1 434,00

96,00
8 668,02
0,00
0,00

0,00
7 581,34
384,75
448,09

9,30
7 989,06
669,66
1 158 705,90
1,74

0,00
6 748,50
0,00
1 300 736,69
0,00

23 495,81
23 495,81
3 369,24

26 955,08
26 955,08
4 051,32
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622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb
z toho:
- príspevok na stravovanie
d)
daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
633 - Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- KO a DSO
e)
finančné výnosy
662 - Úroky
f) mimoriadne výnosy
g)
výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov
zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov zo ŠR
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov
od ostatných subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov od ostatných subjektov mimo verejnej
správy
h)
ostatné výnosy
641- Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku
648 - Ostatné výnosy
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek,
časového rozlíšenia
SPOLU:
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

3 369,24

4 051,32

892 279,97

909 328,26

681 892,40

685 494,03

210 387,57

223 834,23

367,70
367,70

394,78
394,78

408 720,53

450 794,36

392 559,89

429 116,79

14 504,64

17 097,57

1 656,00

4 580,00

0,-

0,-

401,63
0,00

2 876,55
2 491,80

401,63
4 821,69

384,75
1 200,00

1 333 456,57

1 395 600,35

+174 750,67

+94 863,66

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 94 863,66 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Krajský školský úrad Žilina

Školstvo-

na

výkon

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
prenesených 181 492,- eur

kompetencií na úseku základného školstva
Krajský školský úrad Žilina

Školstvo- na vzdelávacie preukazy- ZŠ

1 504,- eur

Krajský školský úrad Žilina

Školstvo- na predškolskú výchovu- MŠ

2 924,- eur

Krajský školský úrad Žilina

Učebnice- ZŠ

1 394,- eur

Krajský školský úrad Žilina

Asistent učiteľa

12 192,- eur

Krajský školský úrad Žilina

Ochranné a dezinfekčné prostriedky

510,- eur

Krajský školský úrad Žilina

Ochranné a dezinfekčné prostriedky

660,- eur

Krajský školský úrad Žilina

Digitálne technológie

1 000,- eur

Krajský školský úrad Žilina

Vzdelávanie sociálne znevýhodnených

50,- eur

Krajský školský úrad Žilina

Mimoriadne odmeny v ZŠ

6 706,- eur

ÚPSV a R, Liptovský Mikuláš

Príspevok na zamestnanosť

3 677,40 eur

ÚPSV a R, Liptovský Mikuláš

Príspevok na obedy zadarmo

10 903,70 eur

Min. soc. vecí a rodiny SR

Dotácia pre DSS a ZpS

163 908,- eur

Min. soc. vecí a rodiny SR

odmeny pre DSS a ZpS

8 097,01 eur

Min. soc. vecí a rodiny SR

odmeny pre DSS a ZpS

6 151,60 eur

Min. soc. vecí a rodiny SR

Lieky pre DSS

800,- eur

Okresný úrad L. Mikuláš

Dezinfekcia- Covid 19

5 780,- eur

Štatistický úrad SR

Na sčítanie obyvateľov

3 759,01 eur

SIEA

Rekonštrukcia kotolne

4 004,77 eur

Enviromentálny fond

Zo štátneho účelového fondu na TKO

6 259,32 eur

dopravy na úseku stavebného poriadku

1 643,07 eur

Ministerstvo vnútra SR

na matričnú činnosť

2 474,20 eur

Okresný úrad Žilina

na úseku starostlivosti o životné prostredie

124,27 eur

Ministerstvo
a výstavby SR
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Ministerstvo vnútra SR

na úseku registra adries

Ministerstvo vnútra SR

na úseku hlásenia pobytu občanov a registra 69,20 eur

418,44 eur

obyvateľov
Okresný úrad L. Mikuláš
Ministerstvo

na civilnú ochranu

128,88 eur

dopravy na úseku dopravy

54,78 eur

a výstavby SR
Dobrovoľná požiarna ochrana Dotácia- dobrovoľný hasičský zbor

1 400,- eur

SR
Ikea Industry

Vykrytie nákladov na dopravu školského 3 000,- eur
autobusu

Komunálna poisťovňa

Nákup kancelárskych potrieb pre MŠ a ZŠ

54,- eur

Slovenský futbalový zväz

Pre MŠ

100,- eur

Fond na podporu umenia

Nákup knižničného fondu

2 000,- eur

Od právnych subjektov

Nákup germicídnych žiaričov

3 080,- eur

Benefit System

Úprava bežeckých tratí

500,- eur

SPOLU:

436 819,65 eur

10.2 Poskytnuté dotácie
Obec Závažná Poruba poskytla v roku 2021 dotácie podľa § 7 ods. 4 Zákona č. 583/2004 Z.z.
a platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickej osobe, ktorej obec nie je
zakladateľom a fyzickej osobe – podnikateľovi na podporu všeobecne prospešných služieb,
alebo verejnoprospešný účel nasledovným príjemcom:

Žiadateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

na dopravu, materiál, poplatky,
Športový klub, Športová 1 regenerácia, občerstvenie, strava pri
Závažná Poruba
zápasoch, výdaje súvisiace s
tréningovou činnosťou a súťažami
Lyžiarsky klub Opalisko
na podporu tréningovej činnosti, na
Športová 3
súťaže, materiál, sústredenia
Závažná Poruba
Bežecký klub Opalisko
na nákup športového materiálu a
Závažná Poruba
športovú prípravu
organizácia športových podujatí Športový klub ESL
Slovenský pohár predžiakov a
Hlavná 10
žiakov a Majstrovstiev Slovenska
Závažná Poruba
juniorov a dospelých v zjazdovom
lyžovaní

Suma
Rozdiel
Suma
skutočne
(vrátené na
poskytnutých použitých
účet obce)
dotácií v Eur prostriedkov
v Eur
22 400,00

22 400,00

0,00

1 600,00

1 600,00

0,00

3 600,00

3 600,00

0,00

360,00

360,00

0,00
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Občianske združenie
Naveky Závažná
Závažná Poruba 133
Divadlo 3GD, Hlavná
155/135, Závažná Poruba
SPOLU:

na prezentáciu aktivít
organizovaných združením v Dome
Milana Rúfusa s cieľom zachovať
posolstvo básnika
na činnosť divadla a na prípravu
podujatí pre obec

1 600,00

1 600,00

0,00

2 000,00

725,62

1 274,38

31 560,00

30 285,62

1 274,38

10.3 Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
- rekonštrukcia kotolne polyfunkčnej budovy (kultúrny dom a obecný úrad)
- vyasfaltovanie školského dvora
- vybudovanie kancelárie prveho styku s občanmi
- oprava Areálu Mateja Staroňa
- vybudovanie detského a workoutového ihriska
- oprava stien v telocvični
- vybudovanie divadelných šatní
- výmena okien na garážach
- oprava mosta a škarpy pri Zivke
- rekonštrukcia Domu Milana Rúfusa

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- vybudovanie námestíčka pred Coop Jednotou
- vybudovanie a oprava zasadacej miestnosti DHZ
- vybudovanie chodníka na ulici Kostolnej
- dobudovanie kamerového systému
- dobudovanie detského ihriska
- vynovenie školskej jedálne
- projektová dokumentácia prístupovej cesty k IBV pod Poludnicou
- osvetlenie cintorína
- úprava priestranstva pri pomníku
- ZŠ MR strecha- havarijný stav
- spolu s SSC dokončiť asfaltovanie Hlavnej ulice
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10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor a nie je vystavená žiadnym rizikám.
Vypracovala: Mgr. Ľudmila Kráľová
Schválil: Ing. Pavel Beťko

V Závažnej Porube dňa 1.6.2022
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