Výročná správa rok 2017
Obec PUCOV

Ing. Metod Sojčák
starosta obce
Vypracovala: Gašperová Alžbeta
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1. Úvodné slovo starostu
V roku 2016 sme sa snažili zabezpečiť chod samosprávy tak ako po iné roky pre
najväčšiu spokojnosť našich občanov. V obecných novinách informujeme o všetkých
pripravovaných spoločenských podujatiach ako aj o investičných akciách obce.
Pravidelne pripravujeme spoločenské podujatia ako: Obecný ples, Deň Matiek,
Uvítanie detí do života, MDD spojené s dňom otcov, Posedenie pre dôchodcov, Púť ku
kaplnke sv. Vendelína, Stretnutie so sv. Mikulášom, Jasličková pobožnosť a na záver roka
Pucovská brázda.
Z hlavných investičných akcií v roku 2016 spomeniem rekonštrukciu základnej školy
spojenú s vybudovaním novej strechy a nových priestorov v podkroví. V materskej škole bola
vykonaná rozsiahla rekonštrukcia priestorov učební, sociálnych zariadení a oddychovej zóny.
Úpravou priestorov sme docielili rozšírenie kapacity MŠ na počet 45 detí. Financie sme
získali z ministerstva školstva. Regulácia potoka v časti Mlyn. Vybudovali sme nové schody
pre zabezpečenie bezpečnosti občanov a detí, ktoré prichádzajú do ZŠ, MŠ a občanov
z vyšného konca, ktorý chodia do kostola. Boli sme úspešní pri podaní žiadosti na
rekonštrukciu verejného osvetlenia na základe výzvy z ministerstva hospodárstva z
prostriedkov EÚ. Zrekonštruované bolo VO v strede obce. Obec osvetľujú pouličné lampy
z LED svietidlami. A mnohé ďalšie investície ktoré sme zrealizovali z vlastných finančných
prostriedkov.
Tento priestor chcem využiť ako aj poďakovanie všetkým občanom našej obce, za
dobre vykonanú prácu a spolupatričnosť v skrášľovaní, zveľaďovaní a vytváraní podmienok
pre spokojný a krajší život v našej obci. Veľké poďakovanie patrí zamestnancom obce a
hlavne pracovníkom ktorí sú zamestnaní v rámci projektov z úradu práce. Bez spomínaných
zamestnancov by sme nemohli vykonávať činnosti, pre niekoho maličkosti, ale ktoré v
konečnom dôsledku robia obec krajšiu. Naším želaním je, aby dosahovali úspechy a
spokojnosť v každodennom osobnom a pracovnom živote.
V nadchádzajúcom období nás čaká množstvo práce. Vždy sa nájdu veci, ktoré je
potrebné zlepšiť a vybudovať. Sústrediť sa chceme na hľadanie nových zdrojov financovania
potrieb obce.
Dúfam v aktívnu podporu a spoluprácu všetkých občanov, podnikateľských subjektov
ako i organizácií obce pri skvalitňovaní podmienok života našich občanov.
Ing. Metod Sojčák

2.Identifikačné údaje obce
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:

Obec Pucov
Pucov č. 214, 026 01 Dolný Kubín
00314820
starosta
043/5895395
obecnyurad-pucov@stonline.sk
www.pucov.sk

3.Organizačná štruktúra obce PUCOV
Starosta obce:

Ing. Metod Sojčák

Zástupca starostu:

Jozef Žákovič

Hlavný kontrolór obce:

Povalová Ivteta

Pracovníčka OcU:

Alžbeta Gašperová

Obecné zastupiteľstvo:

Jozef Bečka
Karol Maretta
Marcela Ustaníková
Filip Žákovič
Ing. Miloš Tomaga
Milan Smoleň

Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2017 stretlo na 5 riadnych zasadnutiach. Všetky zasadnutia
boli verejné a občania mali možnosť zúčastniť sa rokovaní.
Obecný úrad vykonáva:
Správu administratívnej agendy
Ekonomickú činnosť obce, základnej školy s materskou školou a jedálňou, rozpočet
Správu daní a poplatkov
Mzdovú agendu, personalistika
Evidenciu obyvateľov a budov

Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, miestnych a účelových
komunikácií, životného prostredia, stavebného úradu, ochrane prírody,
Organizácia kultúry a športu
Technické zabezpečenie prevádzky obce
Systém štatistických podkladov a zisťovaní
Inventarizácia majetku
Organizovanie aktivačnej činnosti

4. Poslanie, vízie a ciele obce Pucov
Poslanie – Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby obyvateľov
Vízie obce: Vzhľadom k svojej polohe má obec Pucov dobré predpoklady pre rozvoj
rekreácie a cestovného ruchu, nakoľko v jej blízkosti sa nachádza hrad v Oravskom
Podzámku,

v blízkosti obce sa nachádza Kubínska hoľa, C hoč, Bešeňová a Oravská

priehrada
Ciele obce: Spokojnosť občanov a dobré nažívanie občanov v susedských vzťahoch..

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.
Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Obyvateľ obce sa
zúčastňuje na samospráve obce. Má právo voliť orgány obce a byť volený do orgánov
samosprávy. Hlasuje o dôležitých otázkach života a rozvoja obce. Zúčastňuje sa na verejných
zhromaždeniach obyvateľov obce, podieľa sa na rozvoji a zveľaďovaní obce , ochraňuje
majetok obce a má iné práva a povinnosti v zmysle zákona o obecnom zriadení.

Geografické údaje
Obec Pucov sa nachádza na severozápadnom Slovensku, v juhovýchodnej časti regiónu
Orava, v strede Oravskej vrchoviny, vedľa ľavostranného prítoku rieky Orava – Pucovského
potoka. (19°23´ zemepisnej dĺžky a 49° 13´ zemepisnej šírky) Oravská vrchovina ako súčasť
bradlového pásma je v podmienkach Oravy vklinená medzi Chočské vrchy na juhu
a juhozápade a Oravskú Maguru na severe a severozápade. Bradlové pásmo delí Západné
Karpaty na Vonkajšie Karpaty, do ktorých patrí oravská Magura a na Vnútorné Karpaty, do
ktorých patria Chočské vrchy.

Geologicky má bradlové pásmo veľmi zložitú stavbu,

odzrkadľujú sa v ňom všetky horotvorné pochody, čo zrejme súvisí
zlomom v podloží.

Typické sú

s veľkým starým

v okolí vápencové bralá i zlepence na začiatku obce

s obsahom bridlice, pieskovca i slieňovca. Klimaticky patrí obec Pucov do mierne teplej
oblasti, priemerné ročné teploty vzduchu dosahujú 6 ° C. Najteplejším obdobím je koniec
júla a prvá dekáda augusta, najchladnejším je mesiac február.
Celková rozloha

katastrálneho územia je 994,897 ha. Územie obce je

rozložené v

nadmorskej výške od 530 m – Nižný Mlyn do 781 m - vrch Šoltýsov .
Susedné obce sú: Dolný Kubín, Malatiná, Pokryváč, Pribiš, Medzibrodie nad Oravou, Bziny

Demografické údaje
Demografické údaje
Počet obyvateľov k 1. 1. 2017

864

Prisťahovaní:

8

Odsťahovaní:

12

Narodení:

16

Zomrelí:

3

Počet obyvateľov k 31.12.2017

872

Počet bytov

231

Národnostné zloženie obyvateľov k 31. 12. 2017
Slovenská národnosť

871

Maďarská národnosť

1

Náboženské vyznanie
Prevláda náboženské vyznanie rímskokatolíckej cirkvi, máme jedného obyvateľa evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania, 5 obyvateľov je bez vyznania.

Sociálna a zdravotná starostlivosť
V obci nie je zriadené zdravotné stredisko. Primárnu a odbornú zdravotnícku starostlivosť pre
občanov zabezpečujú lekárske ambulancie v Dolnom Kubíne. V menšej miere obyvatelia
využívajú zdravotnú starostlivosť v Ružomberku, Trstenej, ojedinele v Martine.
Rozvoj sociálnych služieb sa orientuje na zlepšenie života sociálne odkázaných občanov
v obci. Zariadenie sociálnej starostlivosti sa v obci nenachádza.

Služby
Obec spravuje a prevádzkuje cintorín situovaný v blízkosti kostola. Cintorín je v dobrom
technickom stave. Obec sa stará o čistotu cintorína, domu smútku a jeho okolia. Dom smútku
sa nachádza pri prístupovej ceste do cintorína.
Nevýrobné a výrobné služby
V obci má sídlo 47 podnikateľských subjektov, z toho ako právnické subjekty 5 a fyzické
subjekty 42
Okrem Poľnohospodárskeho družstva v Pucove ide o drobné podnikateľské subjekty, ktoré
zabezpečujú miestny obchod a služby pre občanov.
Živnostníci sa uplatňujú hlavne v stavebných profesiách, práci v lese, SHR,

niektorí

prevádzkujú predaj a sprostredkovateľský obchod. Vzhľadom na málo rozvinutý trh práce
v obci väčšina ekonomicky aktívnych obyvateľov nachádza uplatnenie v okresnom meste
Dolný Kubín, alebo cestujú za prácou mimo kraj.

Symboly obce
Erb obce vychádza z historickej predlohy v zelenom štíte strieborný muž vo vysokom
klobúku, pravicou sa opierajúci o zlatú palicu a ľavicou v bok.
Pečať obce je podľa erbovej predlohy.
Vlajka obce pozostáva z 5 pozdĺžnych pruhov vo farbách: žltej (1/7), zelenej (2/7), bieej
(1/7), zelenej (2/7) a bielej (1/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j.
dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
Logo obce: Obec Pucov nemá logo.
Symboly obce Pucov sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúrou P – 134/2000.

Významné osobnosti obce
Povala Gabriel (1917 – 1988) kňaz z rehole Spoločnosti Ježišovej, archeológ, historik. Za
kňaza bol vysvätený 25. 1. 1945. Ako kňaz pôsobil v Trubíne. Po ukončení vojny sa vrátil
k Jezuitom do Bratislavy, aby doštudoval archeológiu a teológiu. Bol svedkom likvidácie
kláštorov, 5 prežil v pracovnom tábore. Písal obecnú kroniku od najstarších čias. Venoval sa
historickým výskumom. Neustále bol sledovaný štátnou bezpečnosťou.
Klocháň Ferdinand (1879 – 1964) učiteľ v Mútnom, školský inšpektor v Bardejove, od roku
1925 v Nitre, nakoniec riaditeľom ľudovej školy v Kremnici. Písal básne, osvetové články do
viacerých časopisov.
Smoleň František, doc. RNDr. Dr. Sc. (1928 -

) meteorológ. Po skončení na

prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave pracoval na katedre astronómie, geofyziky
a meteorológie. V rokoch 1969 – 1974 bol riaditeľom Ústavu meteorológie a klimatológie
SAV. Publikoval viac ako 70 prác. Zaslúžil sa o vybudovanie 3 meteorologických
observatórií.
Žákovič Michal, JUDr. (1916 -1990) V roku 1965 ukončil právnickú fakultu UK
v Bratislave, od roku 1969 podpredseda SNR, od roku 1956 predseda Strany slobody.
V rokoch 1969 -1976 poslanec Snemovne národov FZ, od roku 1976 Snemovne ľudu FZ, od
roku 1976 podpredseda FZ.

História a pamiatky
Obec vznikla ako valaská dedina. Prvá písomná zmienka je z roku 1550. Archeologické
nálezy však dokazujú osídlenie človeka už v dobe bronzovej. Pôvodný obyvatelia sa živili
dobytkárstvom kamenárstvom a roľníctvom. V minulosti obyvateľstvo sužovali povodne,
hlad, čo viedlo ľudí k vysťahovalectvu.
Pôvodný hospodársky charakter obce sa výraznejšie zmenil po roku 1945 krátko po prechode
frontu sa obyvatelia Pucove spoločne pustili do odstraňovania škôd vzniknutých pri bojových
operáciách. Začalo sa výstavbou cesty, veľká pozornosť sa venovala odvedeniu vôd a robila
sa úprava brehov potoka. Životné podmienky si obyvatelia obce zlepšili rozšírením vodovodu

v roku 1946. V roku 1949 sa začala elektrifikácia obce, ktorá bola ukončená v roku 1950,
v tom roku do obce zaviedli aj telefón. V roku 1954 – 1957 sa stavala požiarna zbrojnica,
v roku 1959 JEDNOTA začala s výstavbou obchodu v strede obce. V 60. rokoch sa
vybudoval obecný rozhlas. V 70. rokoch začali v obci aktívnejšie pracovať Červený kríž
a začala sa aktivizovať aj mládež. V roku 1974 sa založilo Jednotné roľnícke družstvo
zamerané na chov oviec. V novembri 1974 sa skolaudovala nová budova základnej školy,
stará budova sa prerobila na materskú školu do užívania sa dala v septembri 1978. V 80.
rokoch bola ukončená rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, vybudovaný bol aj televízny
prevádzač na prvý a druhý program, taktiež sa vybudoval aj dom smútku a previedla sa
regulácia potoka. V 90. rokoch sa pristavovala ku základnej škole materská škola zo školskou
jedálňou. Začalo sa s výstavbou kultúrno-prevádzkového centra. Rozšírila sa aj telefonizácia
obce. Koncom 20 storočia s v obci budovali cesty, rozširoval sa vodovod, sieť vysokého aj
nízkeho napätia, apelovalo sa vo veľkej miere na ochranu životného prostredia likvidáciou
nelegálnych skládok odpadu. V nedávnej minulosti sa začalo s reguláciou potoka v Mlyne,
zrekonštruovala sa budova základnej aj materskej školy v Pucove, rozšíril sa vodovod v obci
smer Do Jarku, Mraznica, vybudovala sa betónová cesta do Pilátovej, a smer Paseky a Za
klin, vybudovalo sa multifunkčné ihrisko pri základnej škole a prevádzajú sa údržby
obecného majetku. Veľký dôraz sa kladie na úsporu elektrickej energie, z toho dôvodu v obci
prevádzame rekonštrukciu verejného osvetlenia, kde sa do lámp vkladajú úsporné led
žiarrovky.
Pamiatky obce
Významnou kultúrnou pamiatkou je kostol sv. Ondreja z roku 1805.

Prírodnou pamiatkou sú Pucovské zlepence, ktoré vytvárajú vysoké skalné steny v záreze
cesty a bizardné skalné útvary v samotnej obci Pucov. Valúny zlepencov dosahujú veľkosť až

230 cm, priemerná veľkosť je 30 cm. O Pucovských zlepencoch môžeme hovoriť ako
o európskom unikáte, s pod ktorých vyviera studená síričitá voda, i keď nie vhodná na pitie,
ale dobre osvieži. Taktiež ju môžeme využívať pri obkladoch na kožné choroby.
V obci Pucov sa nachádza minerálny prameň Vajcovka, takmer v úrovni potoka (ostala tu
betónová nádrž). Minerálna voda bola HCO3 – Na – Mg – Ca typu s mineralizáciou okolo 800
mg/l. Momentálne je upravený do zrubovej studničky, pri prameni cítiť slabý zápach
sírovodíka.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne
kompetencie)
Prenesený výkon štátnej správy na úseku:
- stavebného poriadku
- školstva
- vodnej správy
- ochrany prírody a krajiny.
Originálnych právomocí samosprávy na úseku:
- opatrovateteľskej služby a sociálnej starostlivosti
- školstva
Poradenstvo na úseku školstva zabezpečuje pre obec Spoločný obecný úrad ktorý má sídlo
na ÚPSVaR v Dolnom Kubíne.

Výchova a vzdelanie
V súčasnosti výchovu a vzdelanie detí v obci poskytuje:
Základná škola v Pucove, ktorej súčasťou je školský klub a školská jedáleň
-

základná škola 1 - 4 ročník

-

Materská škola v Pucove

Riaditeľkou Základnej školy v Pucove je Mgr. Daniela Hlbočanová
Adresa ZŠ: Pucov č. 112
Č.t.: 043/5895396
Riaditeľkou Materskej školy v Pucove je Oľga Šinálová
Adresa MŠ: Pucov č. 240
Č.t.: 043/5895177

Oblasť vzdelávania využíva moderný spôsob výučby, využíva informačné technológie vo
výučbe, na vyplnenie voľného času pred aj po vyučovaní je zriadení školský klub. Tiež sú
zriadené rôzne záujmové krúžky.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávanie sa bude
orientovať na oblasť technického vybavenia . V roku 2015 si v škole pripomenuli 40 rokov
od otvorenia novej školy v Pucove. V minulom roku sa prerobila strecha na škole
a rozšírila sa kapacitu materskej školy z priestorov bývalého bytu.

Kultúra, šport, oddych
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s základnou
a materskou školou a tiež s Poľovníckym združením Pucov a niekoľkými dobrovoľníkmi.
Obec spravuje kultúrny dom, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1995, slúži na
organizovanie spoločensko-kultúrnych podujatí, aj pre organizovanie rodinných udalostí. V
kultúrnom dome okrem priestorov vyhradených pre Obecný úrad sa nachádza aj knižnica,
veľká sála na organizovanie kultúrnospoločenských akcií spolu s kuchyňou a hygienickým
zariadeniami. Na prízemí je trieda pre záujmovú činnosť detí, sklady, kotolňa, archív a malá
zasadačka. V budove požiarnej zbrojnice sa zriadila posilňovňa, ktorú využívajú aj ženy.
Súčasťou kultúrneho života obce sú aktivity zamerané na zachovanie ľudových zvykov
a tradícií napr. fašiangová zábava , fašiangová zabíjačka a pod. Miestni občania si udržiavajú
tradíciu ľudových krojov do ktorých sa obliekajú pri príležitosti celo obecných slávností.
Obec prevádzkuje aj miestny rozhlas. V katastrálnom území obce sa nenachádzajú žiadne
objekty zapísané v Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Medzi kultúrne hodnoty obce
je možné začleniť už spomínaný Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja .
Kolektívnym športom slúži areál s hokejovým ihriskom v časti Valkovka, telocvičňa
,posilňovňa a multifunkčné ihrisko pri základnej škole. Kapitolu novodobého športového
diania v Pucove začali písať v roku 1977 kde skupina nadšencov sa rozhodla vytvoriť
provizórne podmienky pre ľadový hokej. Od priateľských zápasov medzi hokejistami
susedných obcí v roku 1980 hokejisti Pucova sa zapojili do súťaže v okrese Liptovský
Mikuláš a tak sa dostali do povedomia širšej verejnosti. V roku 1982 sa začala aj Oravská
súťaž v ľadovom hokeji. V sezóne 1991/1992 hrali hokejisti Pucova v stredoslovenskej divízii
seniorov. Hokejové stretnutia majú dodnes vysokú úroveň, zápasy navštevujú diváci
v hojnom počte. V obci sa začali venovať hokeju aj mladí chlapci a dievčatá, ktorí v roku
2016 skončili na 1. miestne v rámci okresu. Tento šport sa v obci nezmazateľne zapísal do
diania týchto čias. S postupom času však elán pucovských hokejistov upadá. Naopak,
mládež ale aj ľudia v strednom veku toho času prejavujú záujem o cvičenie v posilňovni,
ktorú sme zriadili za pomoci niekoľkých nadšencov v priestoroch požiarnej zbrojnice.

7. Informácie o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Rozpočet a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom roku, ktorým
sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej
správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých
sú vyjadrené finančné vzťahy k PO a FO pôsobiacim v obci a mimo nej na základe platných
zmluvných vzťahov a dohôd, vzťahy k obyvateľom a osobám žijúcim na území obce
vyplývajúce zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN obce a ostatných
zmluvných vzťahov. Rozpočet zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí sú to dotácie
v súlade zo zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. V rozpočte obce sa
uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet obce bol
zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet sa vnútorne člení na kapitálové príjmy a výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet)
finančné operácie a bežné príjmy a výdavky (ďalej len bežný rozpočet). Rozpočet obce
Pucov na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový a schválený obecným zastupiteľstvom dňa
11.12.2016 Uznesením č. 5/16, počas roka bol upravovaný 4 krát .

Plnenie rozpočtu za rok 2017 v EUR
Druh

Schválený

Skutočnosť

% plnenia

Príjmy bežné

494108

507419,66

102,69

Výdavky bežné

409319

389409,23

95,13

Príjmy kapitálové

114397

114392

99,99

Výdavky kapitálové

227521

227516,10

99,99

37366

37366,23

100

5000

5000

100

Finančné operácie – príjem
Finančné operácie - výdaj
Nerozpočtované príjmy

19117,44

Nerozpočtované výdavky

19909,77

Sumarizácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Príjmy celkom

645871

640060,45

99,10

výdavky celkom

641840

626180,88

97,56

Plnenie príjmov podľa druhu v €
Druh

Schválený rozp.

1. Daňové príjmy

Skutočnosť

% plnenia

328445

327784,91

99,8

2. Nedaňové príjmy

22581

18988,87

84,09

3. Ostatné príjmy

16329

12546,92

76,83

Z toho granty a transfery

141528,44

4. Kapitálové príjmy

114397

114392

99,99

Plnenie bežných výdavkov podľa druhu v €
Rozpočet

Skutočnosť

% čerpania

Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy 0110
Finančná a rozpočtová oblasť 0112

108377

106199,01

97,99

Vnútorná správa – voľby 01600
Civilna obrana 02200

6,00

5,9

99,99

Požiarna ochrana 0320

6825,00

5385,45

788,90

Cestná doprava 04510

12230,00

12196,24

99,72

Nakladanie s odpadmi 0510

14523,00

13071,75

90,00

285,00

283,79

99,57

Spoločná úradovňa 0560

4710,00

4620,31

98,09

Aktivačná činnosť 0620

18443,00

16968,53

93,86

Verejné osvetlenie 0640

4445,00

4446,33

100,02

Bývanie a občianska vybavenosť

1162,00

1159,23

99,76

Športová činnosť 0810

3882,00

3832,98

98,73

Kultúrny dom,knižnica, kult. služby

8929,00

9082,69

101,72

168,00

167,20

96,95

1128,00

1004,77

89,91

Materské školy 09111

65221,00

64676,02

99,16

Základná škola 09121

116467,00

114308,83

98,14

13798,00

13308,51

96,45

Školské stravovanie v ZŠ 09601

17537,00

17144,91

97,76

Školské stravovanie v MŠ 09602

9023,00

8994,37

99,68

705,00

702,12

99,59

1005,00

918,24

91,36

450,00

187,60

41,68

409319,00

398664,78

97,39

Potoky Vody 0530

0660

0820
Rozhlas, konces. poplatky 0830
Dom smútku, pohrebné služby 0840

Školský klub 0950
Mimoškolská činnosť 09502

Soc. zabezpečenie dôchodci 1020
Soc. Zabezp. Rodina a deti 1040
Social. zabez. HN 1070

Spolu

Kapitálové príjmy podľa členenia:
Z predaja pozemku

295,00 €

Transfer z Ministerstva ŽP
Spolu:

Nákup techniky do zberného dvora

114095,00€
114390,00 €

Kapitálové výdavky
Funkčná klasifikácia kód

V EUR
Rozpočet

Skutočnosť

% čerpania

11GF
Nákup auto Iveco

2314,00

2313,50

Nákup drviča na odpad

3692,00

3691,50

Funkčná klasifikácia kód 11F Rozpočet

Skutočnosť

% čerpania

Funkčná klasifikácia 1AB1
Nákup auta IVECO

62756,00

62755,50

7383,00

7383,00

100

Nákup auta IVECO

4627,00

4627,00

100

Nákup drviča na odpad

7383,00

7383,00

100

Funkčná klasifikácia kód 41

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Výstavba Zberného dvora

63100,00

63099,56

99,99

Rekonštrukcia verejného

3622,00

3621,10

99,97

Detské ihrisko

508,00

507,24

99,85

Projekty na kultúrny dom

580,00

580,00

100,00

Rekonštrukcia kultúrneho

1956,00

1956,00

100,00

1956,00

1956,00

100,00

297,00

297,00

100

31000,00

31000,00

0,00

227521,00

2275106,10

99,99

Nákup drviča na odpad
Funkčná klasifikácia 1AB2

osvetlenia

domu
Nákup techniky pre ŠJ (robot)
Funkčná klasifikácia kód 43
Výstavba zberného dvora
Funkčná klasifikácia kód 46
Výstavba zberného dvora

Spolu

Finančné operácie príjem

Rozpočet

Skutočnosť

Zostatok z predch. roka v ZŠ

1366,00

1366,23

Prevod z rezervného fondu

31000,00

31000,00

Prijaté finančné zábezpeky

5000,00

5000,00

37366,00

37366,23

Finančné operácie spolu:

Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

Skutočnosť k 31.12.2016

488302,22
488302,22
0

398664,78
398664,98

Upravený BR o fin. prostriedky vrátené z depozitu
Bežný rozpočet upravený o odvedené fin. prostriedky na depozit
Vylúčenie z BR – nevyčerpané prostr. ZŠ
Upravený prebytok BR
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

89637,44
7979,54
81657,90
114392,00
114392,00
0

227516,00
227516,00

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Schodok

kapitálového rozpočtu

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií (zost. z r. 2015= 100935,23
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU BP+KP+NEPOUŽITÉ R. 2016
VÝDAVKY SPOLU BV+KV
Nevyčerpané prostriedky z r. 2016
Upravené hospodárenie obce

Upravené hospodárenie obce

-136597,57

-113124,10
31466,20
31466,20
37366,23
5000,00
32366,23
604060,45
626180,88
-1366,23
-30099,97
21639,07

Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške 89637,44 € tento sa skladá z prebytku
hospodárenia bežného roka vo výške 81657,90 a nevyčerpané finančné prostriedky účelovo
viazané na rok 2018 vo výške 7979,54--€. . Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške
113124,10€.
Schodok kapitálového rozpočtu v sume 113124,10 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný
- z nevyčerpaných prostriedkov minulého roka určených na ZŠ vo výške 1366,23
-

z prebytku hospodárenia bežného roka
z rezervného fondu vo výške

81657,90 EUR
300996,97 EUR

Zvyšných nevyčerpaných 900,03 € obec odvedie do rezervného fondu obce .

Rozpočet na roky 2018 – 2020

Skutočnosť
k 31. 12. 2017

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

na rok 2018

na rok 2019

na rok 2020

640060,45

665451,00

525027,00

529882,00

Bežné príjmy

488302,22

521575,00

524724,00

530188,00

Kapitálové príjmy

114392,00

135916,00

303,00

3032,00

5000,00

7960,00

0,00

0,00

Príjmy celkom
z toho:

Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31. 12. 2017

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

na rok 2018

na rok 2019

na rok 2020

626180,88

646208,00

500885,14

5058363,90

Bežné výdavky

398664,78

453454,00

45038/5,14

454833,90

Kapitálové výdavky

227516,10

192754,00

50500,00

51000,00

Finančné výdavky

5000,00

Výdavky celkom
z toho:

8. Informácie o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
Náklady a výnosy
Náklady:
Č..účtu Názov účtu

Zostatok

Zostatok

k 31.12.2017 k 31.12.2016
501

Spotreba materiálov

46475,74

48891,24

502

Spotreba energie

20027,99

21423,74

504

Predaný tovar

511

Opravy a údržby

14185,47

11617,09

512

cestovné

1129,40

1571,12

513

Náklady na reprezentáciu

1320,81

977,47

518

Ostatné služby

28085,72

47010,83

521

Mzdové náklady

204738,72

184128,22

524

Zákonné poistenie

70638,94

62917,16

525

Ostatné sociálne poistenia

5956,84

4679,55

527

Zákonné soc. náklady

6739,07

6973,30

528

Ostatné soc. náklady

538

Ostatné dane a poplatky

642,89

664,08

541

Zostatková cena predaného DH majetku

6943,91

0,00

542

Predaný materiál

545

Osttné pokuty a penále

546

Odpis pohľadávky

548

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

551

Odpis DN a DH majetku

552

Rezerva za nevyčerpanú dovolenku, audit

562

úroky

568

1797,16
63,18
5405,51

5418,30

60482,18

86925,43

1000,00

1000,00

Ostatné finančné náklady

6059,63

3491,93

585

Transfer pre obce a mestá

3859,40

1946,32

586

Transfer subjektom mimo verejnej správy

591

Dane z príjmov
Spolu:

580,00
1,48
471699,25

489700,44

Účet 501 zahŕňa spotrebu materiálu. Materiálové náklady pedstavujú sumu 13030,--€ .
Oproti roku 2016 nám poklesli materiálové náklady o 1719,00€. Medzi najväčšie položky bol
napr. : všeobecný materiál pre Ocu vo výške 1583,74 €, materiál na VO 607,34 €,
všeobecný materiál v kultúre 1569,37 €, materiálové náklady na predškolskú výchovu vo
výške 1414,--€, a materiálové náklady pre školský klub vo výške 1037,22€. Do
materiálových nákladov patrí aj interierové vybavenie, kde sme kúpili poháre a taniere do
kultúrneho domu v sume 487,--€, výpočtová technika – počítač riaditeľke ZŠ za 570,m--€,
prevádzkové stroje prístroje a zariadenia –nakúpili sme náradie na zariadenie telocvične
v základnej škole v sume 2451,zakúpili sa parkové lavice do areálu školy za 470,--€, veľkou
položkou bola aj vianočná výzdoba vo výške 2160,.--€ a nákup smetných nádob vo výške
878,00€. Tiež boli zakúpené knihy a časopisy pre školu, škôlku a obec vo výške 1262,85€.
Medzi materiálové náklady patrí ajnákup potravín. Na rôzne kultúrne akcie boli zakúpené
potraviny za 522 € a pre školskú jedáleň za 19 909,77€. Obec zakúpila softvér vo výške
365,m--€ a palivá ako zdroj energie na kosenie vo výške 450,--€. Medzi materiálové náklady
patrí aj nákup PHM pre techniku . Celkové náklady na PHM predstavujú sumu 3618,57€
Učet 502 – Energie- tu sa účtujú náklady na elektrickú energiu, pelety a vodu. Spotreba na
energie v ZŠ je 1756,--€, pelety na kúrenie 6651,-- €, náklady na vodu v škole boli vo
výške 132,--€. Náklady na energiu na na Ocu a v KD predstavovali 2256,32 €, a náklady na
vodu predstavovali 2989,--€. Energia v , PZ 1493,23--€, VO 2768,89.-€, ihrisko 109,--€, KD
2174,--€, cintorín a DS 275--€, MŠ 1319,63€ a ŠJ 1375,00€. Voda v MŠ predstavovala
náklad vo výške 107,24€ a školskej jedálni 180,--€.
Účet 511 – Opravy a údržby – celkové náklady boli vo výške 14185,47,--€. Jedná sa drobné
opravy výpočtovej techniky vo výške 720,--€ údržba telekomunikačnej techniky 85,44€,
údržba ciest 6984,45 € údržba verejného osvetlenia vo výške 714,69€. Za údržbu softvéru
obec zaplatila 853,40€.
Účet 512 – Cestovné v roku 2017 bolo vo výške 1129,40€. Cestovné na obci bolo vo výške
667,--€, v základnej škole 262,50,--€ a deťom v základnej škole . Jedná sa o vyplatené
cestovné deťom , ktoré dochádzajú do ZŠ z iných obcí.

Účet 513 –Náklady na reprezentáciu - jedná sa o občerstvenie pri návštevách, resp.
služobných cestách a tiež pri rôznych akciách – dôchodci, deň matiek, deň detí, športový deň.
Účet 518 – Služby – tu patria náklady na školenia vo výške 723,m--€, propagácia a reklama
vo výške 94,--€, činnosť technika PO , geometrické plány, najväčšiu položku predstavuje
odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu, predstavuje to sumu7523,--€, služby pre šport
a kultúru. Ďalej sem patría náklady fna vypracovanie žiadostí na dotácie a vypracovanie
PHSR . Ďalej sem patria náklady na poštovné - 460,--€, internet 385,-.-€ a telefón 770,--€.
Medzi špeciálne služby sa radia vypracovanie geometrického plánu na zberný dvor, kde sme
uhradili 200,-.-€, vypracovanie projektu na požiarnu zbrojnicu 9810,--€.
Účet 521 – jedná sa o mzdy , príplatky ku mzdám, odmeny a dohody vyplatené
zamestnancom obce vo všetkých strediskách. V roku 2017 sa navýšili mzdy oproti roku 2016
o sumu 20 610,--€. Nsjväčšie navýšenie bolo v materskej škole o 10 000,--€. Je to najmä
z dôvodu, že na učiteľku v MŠ sme nedostali dotáciu z UPSVaR, navýšili sa platy pre
pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, zamestnali sme na obec pracovníčku na
stavebný úrad. Celkové tarifné platy boli vo výške 174562,09,--€, príplatky osobné , za
riadenie, kreditné a ostatné vo výške 14402,--€, odmeny vo v ýške 8788,--€ odmeny
poslancom 2106,00 €, voľby 227,50,--€, a dohody 4036,--€.
Účet 524 – jedná sa odvody do ZP vo výške 19729,-- a SP sociálnej poisťovne vo výške
50629,--€,.
Účet 525 – ostatné sociálne poistenia - jedná sa o príspevky do DDP.
Účet 527 – zákonné sociálne dávky - jedná sa o tvorbu SF vo výške 2087,60 €, náhrada
príjmu pri PN 451,--€, príspevok na stravné pre zamestnancov vo výške 4829,--€.
Účet 538- dane a poplatky – jedná sa o poplatky za technické kontroly aut, nákup kolkov,
koncesionárske poplatky, poplatky SOZE a diaľničné známky
Účet 545 – pokuty vo výške 0,--€
Účet 548 – náklady na prevádzkovú činnosť – jedná sa o príspevky na ZMOS, ZMODO,
MAS vo výške 1638,--€, príspevky pri narodení vo výške 680,--€, príspevok SAD vo výške
1502,--€, prenájom ľadovej plochy vo výške 560,--€ a štartovné pre hokejistov vo výške
12127,--€.
Účet 551 – jedná sa o odpisy DHM a DNM. V roku 2017 boli náklady& na odpisy majetku
nižšie o sumu 26443,--€ z dôvodu opravy odpisov za minulé roky podľa novej právnej
úpravy.
Účet 568 – ostatné finančné náklady – jedná sa o poplatky za vedenie účtov v banke, kolky vo
výške 1638,--€, poistky havarijné, poistenie majetku, úrazové vo výške 3692,--|€. Zákonné
poistenie 915,-€i
Účet 585 – transfer pre obce a mestá – príspevok pre združenie so sídlom v Oravskom
Podzámku - stavebný úrad a školský úrad vo výške 3859,--€.

Výnosy:

účet

Názov účtu

601

Tržby za vlastné výrobky

602

Tržby za predaj služieb

623

Aktivácia DNM

632

Daňové výnosy samosprávy

633

Výnosy z poplatkov

641

Zostatok
k 31.12.2017

Zostatok
k 31.12.2016

29000,24

25857,44

315673,89

281219,94

14302,52

13555,66

Tržby z predaja pozemku

610,00

5000,00

642

Tržby z predaja materiálu

2179,86

503,10

645

Pokuty a penále

642

Výnosy z odpísaných pohľadávok

648

Ostatné výnosy z prev. činnosti

6391,31

10289,05

652

Zúčtovanie zákonných rezerv

653

Zúčtovanie ostatných rezerv

1000,00

1000,00

662

úroky

0,00

9,67

668

Ostatné finančné výnosy

672

Náhrady škôd

693

469,00
9,00

7,00

Výnosy obce z bežných transferov zo ŠR

134781,84

124673,19

694

Výnosy samosprávy z kapit. Transferov
zo ŠR

46349,90

65946,85

697

Výnosy obce z BT od ostatných
subjektov VS

133,29

144,72

698

Výnosy z KT od ostatných subjektov VS

707,04

707,04

551138,89

529382,66

64970,21

39682,22

Spolu:
Výsledok hospodárenia

Kladný hospodársky výsledok v sume 64970,21 € bol zaúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom:
V roku 2017 sa nám oproti roku 2016 navýšili tržby z predaja služieb o viac ako 3100,--€,
prímy z podielových daní o 34250,--€, navýšili sa nám výnosy z poplatkov približne o 800,-€. Tiež sa povýšili i výnosy samosprávy z bežných transferov a ponížili i sa nám výnosy
z kapitálových transferov.

Učet 602 – tržby za predaj služieb- jedná sa o platby z EnviPaku, za rozhlas, tieto tržby
predstavujú 4112,--€, tržby za školné v MŠ a ŠKD predstavujú sumu 5010,--€ a tržby za
stravné v školskej jedálni 19 878,--€.

Účet 632 – Podielové dane z DU boli vo výške 305005,--€ , daň z nehnuteľností 10242,--€,
daň za psa 427,50,--€
Účet 633 – Výnosy z poplatkov- Tu sú naúčtované poplatky za odvoz komunálneho odpadu
vo výške 12111,,--€, správne poplatky vo výške 2192 ,--€ a ostatné poplatky
Účet 641 – jedná sa o tržby za predaj pozemkov pre Faglicovú, Smoleňa Milana a Bodoríka
Františka za sumu 610,,--€..
Účet 642 – za predaj materiálu – jedná sa hlavne o príjmy z predaja kuka nádob a prípravku
do žúmp a predaj peletiek zo skladu. .
Účet 648 – Prevádzkové výnosy - Jedná sa o príjmy z recyklačného fondu a Envi Pak vo
výške 1028,--€ za prenájom pozemkov – 200 ,--€, z prenájmu budov 2244,--€, prenájom
strojov a zariadení - 1807,--€, a ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.
Účet 653 – zúčtovanie rezervy na audit vo výške 1 000,--€.
Účet 693 – 698 – Zúčtovanie výnosov zbežných a kapitálových transferov od subjektov VS
a mimo VS

Majetok obce , pohľadávky a záväzky za rok 2017
Aktívne účty
Č.účtu

Názov účtu

019
031
021
022
023
028
029
042
063

Ostatný DNM
pozemky
Budovy, stavby
Samostatné hnuteľ. veci, prístroje, zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný DHM
Ostatný DHM
Obstaranie DHM – nedokončená výroba
Podielové cenné papiere OVS

Zostatok
Zostatok
k 31.12.2017
k 31.12.2016
19969,63
15169,63
108188,00
114816,91
1947320,62
1951599,37
95728,95
40891,31
153559,57
79729,57
9677,13
9677,13
0
0
258737,74
58875,24
95046,8
95046,80

112

materiál

2503,02

763,86

378
315
318
319
335

161,41
1058,81
273,00
0,00

116,95
403,36
20,00
0,00

211
213

Pohľadavky v ŠJ
Ostatné pohľadavky
Pohľadavky z nedaňových príjmov
Pohľadavky z daňových príjmov
Pohľadvka voči zamestnancom
Finančné účty
Pokladňa
Ceniny

15,340
385,00

774,04
147,00

221
381

Bankové účty
Náklady budúcich období

42935,17
1455,87

66345,82
311,09

Obec v roku 2017 zhodnotila masjetok. Zakúpila nákladný automobil IVECO za 73830,--€, drvič
stavebného odpadu za 46270,--€, technicky sa zhodnotila budova obecného úradu o sumu 6355,--€,
zakúpil sa robot do školskej jedálne vo výške 1956,--€ a vybudoval sa areál zberného dvora, ktorý
pozostáva zo štyroch samostatných objektov. Do konca roka obec vynaložila na zberný dvor sumu vo
výške 198341,--€.

Pasívne účty
Č.účtu

Názov účtu

323
357
472
379
321
331
335
336
342
324
372
384

Výsledok hospodárenia
Rezerva za audit
Nevyčerpané transfery
Záväzky zo sociálneho fondu
Iné záväzky –
Dodávatelia
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamest,
Zúčtovanie s orgánmi ZP a SP
Daň zo mzdy
Prijaté preddavky vSJ
Transfer od subjektu mimo VS
Výnosy budúcich období

9. Ostatné dôležité informácie
Prijaté granty a transfery na bežné a kapitálové výdavky
Dotácie na bežné výdavky v EUR

Zostatok
Zostatok
k 31.12.2017
k 31.12.2016
64970,21
39682,22
1000,00
1000,00
7979,54
1366,23
477,23
368,65
209,10
203,93
109605,18
3416,32
13029,46
12668,01
8269,08
1634,39
2745,48
0,00
795329,96

7583,60
1231,08
2995,36
0,00
860362,85

P.č.

Poskytovateľ dotácie

Suma

Účel

1.

KŠU – deti predš. veku,

2.

KÚ živ. prostredie

78,50 ŽP

3.

KU – odbor cest. dopravy

36,29 Cestná doprava

4.

Obvodný úrad Dolný Kubín

5.

Krajský školský úrad normatívne

6,

Krajský školský úrad nenormat.

2883,00 Deti predškolského veku,

616,35 Voľby
118454,24 Školstvo
2530,00 Vzdelávacie poukazy, knihy
dopravné

7.

Obvodný úrad evid. Obyvat.

343,20 Matrika

8

UPSVaR - aktivačná činnosť

856,54 Aktivačná činnosť

9

ÚPSVaR D. Kubín

251,60 Stravné pre deti v HN a šk. potreby

10.

UPSVaR – na zamestnanca

11.

UPSVaR – na zamestnancov obce

12.

Obvodený úrad D. Kubín

13.

KU - Žilina

14

Obec oravský Podzámok

260,40 Stavebný úrad

15.

Milan Delinčák - Bukov

133,29 Ovocné šťavy pre deti

16.

VUC
spolu

2971,79 Chránená dielňa
10951,00 Podpora zamestnania v obci
117,60 Osobitný príjemca -PnD
12,50 Vojnové hroby

1300,00 Šport, kroje, oddychová zóna
141796,00

Dotácie na kapitálové výdavky
P. č.

Poskytovateľ dotácie

1. MŽP SR

Suma v €

Účel

114095,00 Nákup auta a drviča na zberný
dvor

2.
3.
Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2017 neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotáciu .
Významné investičné akcie
Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť % čerpania

Výstavba zberného dvora

94397,00

94396,56

99,99

Rekonštrukcia verejného

3622,00

3621,10

99,99

6356,00

6355,20

99,99

osvetlenia
Technické zhodnotenie budovy
KD

Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcim roku:

V roku 2018 obec bude realizovať dokončovacie práce na zbernom dvore a spustí zberný dvor
do prevádzky. Ďalej obec chce zrekonštruovať cestu od obchodu Jednota až ku kostolu,
podľa možnosti aj iné úseky ciest po dohode s poslancami. V pláne má obec vybudovať
verejné osvetlenie na Mraznicu a vymeniť umelý trávnik na multifunkčnom ihrisku pri škole.

Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec v roku 2017 nemá žiaden dlh
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré
sa vyhotovuje výročná správa.

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec nezaznamenala žiadne riziká a neistoty.

10. Záver
Práca a činnosť obecného úradu je zameraná na bežnú prevádzkovú činnosť obecného úradu
a správu obecného majetku. Obec sa neustále venuje príprave projektov z fondov Európskej
únie, Ministerstva školstva, Ministerstva ŽP, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
a pod.
Obec má záujem podporiť rozvoj podnikania a poskytovania služieb, podporiť propagáciu
a reprezentáciu obce v oblasti kultúry, športu. Vyzýva mladých ľudí, aby zostávali v obci
a podieľali sa na jej ďalšom rozvoji. Tešíme sa záujmu nových stavebníkov o výstavby
rodinných domov v našej obci, obec preto pracuje na rozšírení zastavovacej štúdie v obci
Pucov.
Ďalším zámerom je zabezpečiť občanom prístup ku všetkým zdrojom informácií či už formou
miestneho rozhlasu, internetu (máme vlastnú internetovú stránku) a zapájanie občanov do
verejného života a podieľanie sa na správe vecí verejných.
Obec v rámci sociálnych služieb zabezpečuje stravu pre dôchodcov, ktorí majú možnosť
stravovania formou odoberania obedov zo školskej jedálne. Obec sa stará aj o rodiny s deťmi.
Rodičom, ktorým sa v roku 2016 narodili deti obec poskytla príspevok na každé dieťa vo
výške 40 EUR a vecnú cenu. Pre rodičov poskytla občerstvenie.
Vzájomnou spoluprácou a ohľaduplnosťou sa skvalitnia podmienky pre život všetkých
občanov.
Vypracovala:

Schválil:

Alžbeta Gašperová

Ing. Metod Sojčák

V Pucove 26.07.2018
Prílohy:
- Individuálna účtovná závierka 2017 :Súvaha, výkaz ziskov a strát , Poznámky
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