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1. Základná charakteristika obce
1.1. Geografické údaje
Závažná Poruba sa nachádza v Nízkych Tatrách, 5 km od Liptovského Mikuláša, v
strednej časti malebnej Liptovskej kotliny. Obec sa rozkladá v nadmorskej výške 634 m
na severovýchodnom úpätí Poludnice (1549 m). Katastrálne územie obce má rozlohu
1 866,40 ha.

1.2. Demografické údaje
K 31.12.2016 evidovala obec 1 289 obyvateľov, z toho 1101 občanov nad 15 rokov
a 188 detí. Priemerný vek v obci je 42,94 roka. Narodilo sa 11 detí, zomrelo 18
obyvateľov, 34 ľudí sa prihlásilo na trvalý pobyt a 12 ľudí sa odhlásilo. Oproti roku 2014
došlo v Závažnej Porube k prírastku o 15 obyvateľov.

1.3. 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 (1549 m) krížené
strieborné murárske kladivo a kelňa.
Obecná vlajka sa skladá zo štyroch pruhov vo farbách žltej, modrej, bielej a žltej,
pomer jej strán je 2:3, ukončená troma cípmi.
Obecná pečať je okrúhla v strede vyobrazený obecný erb, okolo obecného erbu je
umiestnený kruhopis „Obec Závažná Poruba“. Priemer obecnej pečate je 50 mm.

1.4. 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
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spôsobu založenia dediny, ktorým bolo šoltýske (zákupné, emfyteutické) právo, ktoré sa v
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.

1.5. 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.

5. Kultúrny dom

Svojpomocne postavený občanmi Závažnej Poruby v roku 1935.
Je pôsobiskom ochotníckych divadelných tradícií, folklórnej
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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
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.

4

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
Možnosti ubytovania, stravovania a rehabilitácie ponúkajú hotely
v lyžiarskom stredisku Opalisko aj penzióny a priváty v obci.

1.6. 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
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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, Nemcku, 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
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
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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

1.7. Výchova a vzdelávanie
Základná škola Milana Rúfusa v Závažnej Porube
Adresa:

Riaditeľka:

Základná škola Milana Rúfusa
Hlavná 189
032 02 Závažná Poruba

Mgr. Mária Boltižiarová

Tel.: +421/910902733
e-mail: zs@zavaznaporuba.sk
Počet žiakov základnej školy v školskom roku 2015/2016: 61
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou predstavovali výdavky vo výške
126 578,08 eur. Tieto výdavky boli použité na prevádzku školy, mzdy, mimoriadne
odmeny a poistné pre zamestnancov školy. Zo vzdelávacích poukazov bola použitá suma
1 724,- eur. V roku 2016 zostali nevyčerpané finančné prostriedky na prevádzku, a to vo
výške 1 183,80 eur. Z prostriedkov obce bolo ešte na chod ZŠ použitých 1 417,71 eur.
V roku 2016 boli vyčerpané aj finančné prostriedky vo výške 7 265,36 eur, ktoré boli
určené na decembrové mzdy pre pracovníkov ZŠ, ďalej sa čerpali účelové finančné
prostriedky nečerpané v roku 2015 na VP pre ZŠ.
S prevádzkou školy súvisí aj činnosť školského klubu detí, ktorého výdavky boli
21 497,88 eur. Boli použité na mzdy a poistné pre pracovníčky školského klubu detí a na
nákup materiálu a pomôcok, ktoré deti v klube využívali.
Školské stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni. Výdaje na jej činnosť boli
vo výške 45 566,07 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: ms@zavaznaporuba.sk
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Počet žiakov materskej školy v školskom roku 2013/2014: 44
Predškolskú výchovu s bežnou starostlivosťou tvorili výdavky vo výške 73 019,48
eur na činnosť a prevádzku MŠ. Okrem týchto výdavkov bola zo štátnych prostriedkov
vynaložená na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky suma vo výške 2 930,- eur.

1.8. Sociálne zabezpečenie
Kontakt:
DSSaZpS
Kostolná 407

Riaditeľka: Mgr. Andrea Hodžová

032 02 Závažná Poruba
Tel.: +421/44 5547 247
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
naším obyvateľom čo najkvalitnejšie spríjemniť jeseň svojho 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 predstavovala výdavky v
Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov, ktoré boli vo výške 249 642,31 eur.
Táto suma bola financované z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 96 240,- eur
a z vlastných zdrojov v sume 153 402,31 eur. Vlastné zdroje tvorili poplatky od klientov
vo výške 136 987,23 a zdroje z rozpočtu obce 16 415,08. Z uvedeného vyplýva, že v roku
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2016 okrem financovania úverov súvisiacich s rekonštrukciou stavby tohto zariadenia (
27 020,69 eur) obec doplácala aj na jeho prevádzku.
Ďalšie sociálne služby predstavovali výdavky vo výške 3 974,43 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.
Ku kapitole staroba patria aj výdavky na stravovanie dôchodcov, príspevok pre
seniorov v rámci mesiaca október ako mesiaca úcty k starším a výdavky na dary pre
jubilantov, podpora klubu dôchodcov, ktoré boli celkom vo výške 2015,82 eur, z toho
klub dôchodcov vyčerpal sumu 622,14 eur a 930,- eur bolo vyplatených ako príspevok
občanom starším ako 70 rokov.
Výdavky v dome smútku na jeho prevádzku boli vo výške 3 934,89 eur.

1.9. Kultúra
Ku kultúrnemu životu obce prispieva hlavne kultúrna komisia, ktorá pravidelne
organizuje rôzne kultúrne podujatia. Obec vydáva štvrťročne aj vlastné Porubské noviny
s cieľom informovať a dokumentovať verejný, spoločenský, kultúrny, cirkevný a športový
život. Obec vedie aj svoju kroniku.
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. V roku 2016 bola knižnica otvorená pre
verejnosť 2-krát do týždňa (v utorok a štvrtok). Okrem požičania kníh a časopisov je pre
čitateľov k dispozícií počítač s prístupom do siete internet. Knižný fond sa skladá zo 4 922
knižničných jednotiek.
Z oblasti kultúry nemožno zabudnúť na Dom Milana Rúfusa, ktorý je sprístupnený
verejnosti od 12.12.2008. Jeho prioritou je zachovanie špecifík v posolstve tohto proroka
národa, t.j. atmosféry rodičovského domu, ktorá tiež, podľa jeho slov, prispela k
formovaniu básnika ľudskosti a pamiatky nevšedného otca postihnutého dieťaťa.

1.10. Súčasnosť
Obec dosiahla rozvoj postupne, predovšetkým však za posledné roky, počas ktorých
prešla všestranným rozmachom. V predchádzajúcich rokoch boli pripravené
najdôležitejšie projekty pre dokončenie základnej infraštruktúry. Prešla postupnou
rekonštrukciou niektorých budov, chodníkov, verejných komunikácií, športovísk,
dokončila sa verejná kanalizácia a vyasfaltovali sa miestne komunikácie v obci a doplnili
sa zberné miesta na odpady. V lete 2012 bola urobená aj rekonštrukcia športovorekreačného areálu Mateja Staroňa.
V roku 2013 sa robila rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ a rekonštrukcia
priestorov ŠJ a dali sa vyrobiť nové garážové brány, pretože tie predchádzajúce už
nespĺňali bezpečnostné normy.
V roku 2014 bola do Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov
namontovaná šikmá schodisková plošina v rámci dotácie z Ministerstva sociálnych vecí
a rodiny SR.
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V roku 2015 sa vďaka envirofondu urobilo zazelenanie okolo cintorína a urobila sa
obnova verejného osvetlenia. Na začiatku obce bol zrekonštruovaný most cez rieku
Žuberová a dobudovala sa verejná kanalizácia k lyžiarskemu stredisku Opalisko.
V roku 2016 sa vybudovali nové sociálne zariadenie v kultúrnom dome v sume
24 297,- eur. Taktiež boli v roku 2016 uhradené výdavky na zrekonštruované šatne
a vybudovanie sociálnych zariadení v garáži v čiastke 1450,- eur, pričom celková
realizácia tejto stavby dokončenej v roku 2017 predstavovala čiastku 3 313, eur. V roku
2016 sa zrealizovala rekonštrukcia a modernizácia zvonov v čiastke 6 240,- eur, na ktorú
obec doplatila z vlastných prostriedkov 755,11 eur.
Po rekonštrukcii administratívnej budovy poľnohospodárskeho družstva bol do
prevádzky daný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Pre verejnosť sa
sprístupnil Dom Milana Rúfusa. Hospodársky profil obce dotvára stavebná, drevárska
výroba, obchod a drobná remeselná výroba.
Výhodná zemepisná a strategická poloha obce umožňovala a umožňuje jej všestranný
rozvoj a špecifickú orientáciu na cestovný ruch, šport a na možnosti všestrannej
sebarealizácie jej obyvateľov.
Nad obcou sa nachádza areál zimných športov - Opalisko a v lete pešia turistika po
značených turistických chodníkoch, ktoré sú súčasťou chránenej krajinnej oblasti Nízke
Tatry. Na pôde obce sa pravidelne organizujú kultúrno-spoločenské i športové akcie.
Vo svojej správe má obec Materskú školu, Základnú školu Milan Rúfusa a Domov
sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov.

1.11. Organizačná štruktúra obce
Orgány Obce Závažná Poruba
Starosta obce:

Ing. Pavel Beťko

Zástupca starostu:

Dr. Dušan Migaľa

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

Peter Lešťan (Stanislav Kuzma- od 15.9.2015)
JUDr. Martina Niňajová
Vladimír Mlynček
Ivan Jačala
Magdaléna Iľanovská
Mgr. Peter Haviar
Vladimír Duda
Pavol Jedlička

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Anna Kováčová (do 30.6.2016)
Ing. Iveta Jurečková (od 1.8.2016)

Komisie obecného zastupiteľstva:
1. Komisia finančná, správy obecného majetku, služieb a cestovného
ruchu
 Ing. Iveta Jurečková, predsedníčka (do 29.7.2016)
 Magdaléna Iľanovská, predsedníčka
 Mgr. Ľudmila Kráľová,
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Magdaléna Iľanovská,
Bc. Pavel Baráni,
Iveta Piatková,
Soňa Šarafínová.

2. Komisia výstavby a územného plánovania
 Peter Lešťan, predseda
 Ing. Ján Beťko,
 Ing. Eduard Galko,
 Ing. Martin Jurečka,
 Ján Kováč.
3. Komisia kultúrna, pre školstvo, šport a vzdelávanie
 Dr. Dušan Migaľa, predseda
 PaedDr. Soňa Barániová,
 Mgr. Pavel Baráni
 Mgr. Mária Boltižiarová,
 Katarína Jambrichová,
 Mgr. Dana Kuľhavá,
 Ing. Milan Majerko,
 Želmíra Staroňová,
 Pavel Šarafín.
4. Komisia životného prostredia, ochrany verejného majetku
 Vladimír Mlynček, predseda
 Vladimír Duda,
 Ivan Jačala,
 Pavol Jedlička,
 Ing. Lenka Jurečková.
5. Komisia sociálna
 Mgr. Andrea Hodžová - predsedníčka
 Mgr. Peter Haviar,
 Lýdia Jambrichová,
 Anna Mikulášová.
6. Komisia majetko-právna a vysporiadanie pozemkov
 JUDr. Martina Niňajová, predsedníčka
 Ing. Ján Bonko,
 Ján Kamien,
 Ing. Ivan Majerčiak
 Bc. Matej Mikuláš,
 JUDr. Ivan Vozár.
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Obecný úrad v Závažnej Porube
Sídlo:

Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba

tel.:

+421445547369

e-mail:

obeczav@stonline.sk

www.zavaznaporuba.sk

2. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie
Rozpočet Obce Závažná Poruba na rok 2016 ako základný nástroj finančného
hospodárenia obce, ktorým sa v roku 2016 riadilo financovanie úloh a funkcií obce bol
schválený uznesením č. 42/2015 zo dňa 14.12.2015, ktorý bol upravený uznesením
zastupiteľstva č. 27/2016 zo dňa 19.9.2016. Okrem toho boli v súlade s platnými zásadami
rozpočtového hospodárenia obce v priebehu roka vykonané úpravy rozpočtu starostom
obce. Tieto boli vykonané k 31.3.2016 opatrením č. 1/2016, k 30.6.2016 opatrením č.
2/2016, k 30.9.2016 opatrením č. 3/2016, v rámci ktorého bola vykonaná aj úprava
schválená zastupiteľstvom obce a k 31.12.2016 opatrením č. 4/2016.
Obec netvorila rozpočet v programovej štruktúre.
Predmetom tejto správy je vyhodnotenie plnenia upraveného rozpočtu obce k
31.12.2016.
Bežný rozpočet na rok 2016 bol po úprave zostavený ako prebytkový s výškou
prebytku 21 809,70- eur. Bežné príjmy boli plánované vo výške 960 175,- eur,
skutočnosť za rok 2016 dosiahla výšku
953 901,78 eur. Bežné výdavky boli
rozpočtované vo výške 938 365,- eur, skutočne čerpané boli vo výške 886 453,58 eur.
Výsledok rozpočtového hospodárenia bežného rozpočtu Obce Závažná Poruba za rok
2016 bol prebytok vo výške 67 448,20 eur.
Kapitálový rozpočet na rok 2016 bol po úprave zostavený ako prebytkový s výškou
prebytku 94 253,94 eur. Kapitálové príjmy plánované vo výške 127 093,94 eur dosiahli
výšku 127 092,58 eur a kapitálové výdavky po úprave rozpočtované vo výške 32 840,00
eur boli čerpané v sume 32 137,- eur.
Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitálového rozpočtu Obce Závažná Poruba za
rok 2016 bol prebytok vo výške 94 955,58 eur.
Príjmové finančné operácie boli plánované vo výške 32 265,36 eur. Skutočnosť bola
vo výške 31 562,36 eur. Výdavkové finančné operácie boli schválené vo výške
148 329,- eur sa realizovali vo výške 148 327,27 eur.
Výsledok finančných operácií Obce Závažná Poruba za rok 2016 bol schodok vo
výške - 116 403,78 eur.
Na základe uvedených výsledkov dosiahlo rozpočtové hospodárenie Obce Závažná
Poruba vrátane finančných operácií prebytok vo výške 45 638,87 eur.
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku
hospodárenia za rok 2016
Rozpočet 2016
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu:
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu
Výsledok hospodárenia rozpočtu bežného roka
Výsledok finančných operácii
Výsledok hospodárenia vrátane finančných
operácií

Schválený
rozpočet 2016

Upravený
rozpočet 2016

Plnenie rozpočtu
k 31.12.2016

844 726,00
107 700,00
95 865,00

960 175,00
127 093,94
32 265,36

953 901,78
127 092,58
31 562,36

1 048 291,00

1 119 534,30

1 112 556,72

821 079,00
78 600,00
148 612,00

938 365,30
32 840,00
148 329,00

886 453,58
32 137,00
148 327,27

1 048 291,00

1 119 534,30

1 066 917,85

23 647,00
29 100,00
52 747,00
-52 747,00

21 809,70
94 253,94
116 063,64
-116 063,64

67 448,20
94 955,58
162 403,78
-116 764,91

0,00

0,00

45 638,87

4. Bilancia aktív a pasív v celých €
Účtovná jednotka Obec Závažná Poruba vykázala k 31.12.2016 v porovnaní z koncom
účtového obdobia predchádzajúceho roka netto majetok tak ako je uvedené v nasledovnej
tabuľke:
Účtovná skupina majetku
0 – Dlhodobý majetok

Stav k
Stav k
31.12.2015- netto 31.12.2016- netto

Prírastky,
úbytky

2 696 008,07

2 551 607,73

-144 400,34

01 – Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

0,00

013-Software

0,00

0,00

0,00

018-Drobný dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

0,00

019-Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

0,00

02 – Dlhodobý hmotný majetok

2 081 494,80

2 070 441,00

-11 053,80

021-Stavby

2 019 054,69

2 009 832,34

-9 222,35

022-Stroje, prístroje a zariadenia

48 137,82

48 272,33

134,51

023-Dopravné prostriedky

14 302,29

12 336,33

-1 965,96

0,00

0,00

0,00

028-Drobný dlhodobý hmotný majetok
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03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný

217 440,41

214 897,29

-2 543,12

031-Pozemky

216 816,36

214 273,24

-2 543,12

624,05

624,05

0,00

04 - Obstaranie dlhodobého majetku
041-Obstaranie dlhodobého nehmotného
majetku

74 667,66

6 450,00

-68 217,66

0,00

5 000,00

5 000,00

042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

74 667,66

1 450,00

-73 217,66

06 – Dlhodobý finančný majetok
061-Podielové cenné papiere a podiely v
dcérskej UJ
063-Realizovateľné cenné papiere

322 405,20

259 819,44

-62 585,76

0,00

0,00

0,00

322 405,20

259 819,44

-62 585,76

069- Ostatný dlhodobý finančný majetok
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
355-Zúčtovanie transferov obce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1- Zásoby

0,00

692,23

692,23

112- Materiál na sklade

0,00

692,23

692,23

57 659,23

79 317,22

21 657,99

2 595,77

2 321,86

-273,91

201,60

3,40

-198,20

54 861,86

76 991,96

22 130,10

0,00

0,00

0,00

4 778,85

68 164,37

63 385,52

0,00

0,00

0,00

342,42

4 169,88

3 827,46

173,82

0,00

-173,82

4 262,61

798,42

-3 464,19

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00
2 617,54
2 617,54

58 196,07
2 618,94
2 618,94

58 196,07
1,40
1,40

0,00

0,00

0,00

MAJETOK SPOLU

2 761 063,69

2 702 400,49

-58 663,20

Vlastné imanie
428-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z
minulých rokov

1 727 294,08

1 474 243,91

-253 050,17

1 683 956,43

1 423 164,98

-260 791,45

43 337,65

51 078,93

7 741,28

1 033 769,61

1 228 156,58

194 386,97

033- Predmety z drahých kovov

2 - Finančné účty
211- Pokladnica
213- Ceniny
221- Bankové účty
261- Peniaze na ceste
3 - Pohľadávky + ost.účty na strane aktív
311-Odberatelia
315- Ostatné pohľadávky
318-Pohľadávky za rozpočtové príjmy
nedaňové
319-Pohľadávky za daňové príjmy obcí
335-Pohľadávky voči zamestnancom
372- Transfery a ostatné zúčtovanie so
subjektami mimo verejnej správy
378-Iné pohľadávky
Časové rozlíšenie
381-Náklady budúcich obdobi
385-Príjmy budúcich období

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
3 - Záväzky
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323-Rezervy

950,00

950,00

0,00

357-Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce

7 265,36

1 183,80

-6 081,56

472-Záväzky zo sociálneho fondu

1 769,77

2 864,38

1 094,61

474- Záväzky z nájmu

3 745,03

2 583,28

-1 161,75

15 372,52

16 220,60

848,08

324- Prijaté preddavky

0,00

2 953,27

2 953,27

326-Nevyfaktúrované záväzky

0,00

0,00

0,00

479-Ostatné dlhodobé záväzky

194 361,09

180 712,67

-13 648,42

479,51

717,04

237,53

26 308,95

27 455,36

1 146,41

15 556,87

16 843,92

1 287,05

0,00

0,00

0,00

3 166,16

3 190,01

23,85

335 621,67

202 623,42

-132 998,25

0,00

0,00

0,00

429 172,68

769 858,83

340 686,15

2 761 063,69

2 702 400,49

-58 663,20

321-Dodávatelia

379-Iné záväzky
331-Zamestnanci
336-Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a
zdravotného poistenia
341-Daň z príjmu
342-Ostatné priame dane
461-Dlhodobé bankové úvery
383-Výdavky budúcich období
384-Výnosy budúcich období
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVäZKY

Obec predala 1 pozemok spoločnosti RDP- Kovovýroba za cenu 14 239,94 eur, ktorý bol
evidovaný v hodnote 2 543,12 eur.
Obec upravila hodnotu cenných papierov, nakoľko tieto neboli ocenené správne. Ich hodnota
po precenení klesla o 62 585,76 na 259 819,44 eur.
Z tabuľky možno vyčítať aj stav finančných prostriedkov obce k 31.12.2016, a to cenín,
hotovosti v pokladniach a na bankových účtoch obce, ktoré boli spolu vo výške 79 317,22
eur, čo bolo o 21 657,99 eur viac ako k 31.12.2015.
Medzi splatné pohľadávky, ktoré neboli uhradené k 31.12.2016 patria pohľadávky len
daňové, a to daň z nehnuteľnosti vo výške 15,42 eur a daň z ubytovania 783,- eur, ktorá bola
vyplatená začiatkom roka 2017. Ostatné pohľadávky v štruktúre uvedené v tabuľke boli
v lehote splatnosti. Na účte 315 – 4169,88 eur sú preplatky za elektrickú energiu, na účte 372
– 5000,- eur sú zaúčtované cudzie zdroje na financovanie zmien a doplnkov územného plánu
obce a na účte 378- 58 196,07 eur zostatok splátok za predaj verejnej kanalizácie splatných
v budúcich obdobiach.
Medzi záväzky obce patria všetky vykazované záväzky, a to najmä záväzky zo sociálneho
fondu, záväzky voči ŠFRB, nakumulované úroky z účtu zvláštnych prostriedkov, došlé
dodávateľské faktúry, záväzky voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, finančnej
správe a voči zamestnancom kvôli mzdám za december 2016, ktoré všetky boli v lehote
splatnosti.
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
5.1 Pohľadávky
Prehľad o stave pohľadávok Obce Závažná Poruba k 31.12.2015 a k 31.12.2016
v eur
z toho

obdobie

pohľadávky
spolu

Stav k
31.12.2016
Stav k
31.12.2015
prírastky, úbytky
2016-2015

voči
rozpočtovým
daňovým
príjmom
(účet 319)

voči
rozpočtovým
nedaňovým
príjmom
(účet 318)

voči
zamestnancom
(účet 335 )

iné ( účty
314,315,3
45,378)

798,42

798,42

0,00

0,00

4 436,43

4 262,61

173,82

0,00

0,00

-3 638,01

-3 464,19

-173,82

0,00

0,00

5.2 Záväzky
Prehľad o stave záväzkov Obce Závažná Poruba k 31.12.2015 a k 31.12.2016
v eur
z toho

obdobie

Záväzky
spolu

Stav k
456 961,93
31.12.2016
Stav k
601 076,60
31.12.2015
prírastky, úbytky
-144
2016-2015
114,67

dlhodobé
úvery
voči
rezervy
vrátane
dodávateľom
(účet 323 )
ŠFRB (účty
(účet 321)
461,479 )

záväzky z
prenájmu leasing
( účet 474)

ostatné
(účty 325,
326, 472,
474, 379,
331, 336,
341, 342)

950,00

16 220,60

383 336,09

2 583,28

53 871,96

950,00

15 372,52

529 982,76

3 745,03

51 026,29

0,00

848,08

-146 646,67

-1 161,75

2 845,67
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6. Ostatné dôležité informácie
GRANTY A TRANSFERY
TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY vo výške 245 590,82 eur tvorili:


Transfery v rámci rozpočtu verejnej správy zo štátneho rozpočtu tvorili účelové
dotácie vo výške 243 890,82 eur:
 na školstvo 119 841,- eur na výkon prenesených kompetencií na úseku základného
školstva,
 kreditný príplatok- 1818,- eur
 na vzdelávacie preukazy – 1 724,- eur
 na predškolskú výchovu – 2 930,- eur
 na matričnú činnosť – 1 898,82 eur
 na zabezpečovanie agendy na úseku stavebného poriadku – 1164,36 eur
 na úseku starostlivosti o životné prostredie – 117,11 eur
 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov – 413,16 eur
 na úseku registra adries- 12,20 eur,
 na úseku špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy – 54,09 eur
 osobitný príjemca rodinných prídavkov – 564,48 eur
 na civilnú ochranu – 82,67 eur
 na sociálne zabezpečenie - DSS a ZpS- 96 240,- eur
 mimoriadne odmeny ZŠ – 1 532,- eur
 učebnice- ZŠ- 46,20 eur
 škola v prírode- ZŠ- 2800,- eur
 voľby do Národnej Rady- 708,80 eur
 príspevok z ÚPSVaR – 11 943,93 eur



Tuzemské bežné granty tvorili dotácie vo výške 1 700,-eur :



DHZO- 700,- eur
ZML- 1000,- eur

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Kráľová
V Závažnej Porube 28.9.2017
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