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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa našej obce je dokument, ktorý poskytuje informácie o finančnej a
majetkovej situácii obce, analýzu príjmov a výdavkov, prehľad o prijatých a poskytnutých
transferoch obce a jej jednotlivých organizáciách ako súčasti konsolidovaného celku ako aj
ostatné dôležité informácie. Poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a
výsledky.
Obec sa zameriava predovšetkým na plnenie povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení a
zákonov, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií
vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy s cieľom zabezpečiť požiadavky občanov a
organizácií pôsobiacich na jej území. Je potrebné spomenúť, že počet kompetencií kladených
na samosprávne orgány neustále rastie, no ich finančné krytie značne zaostáva. Preto je našou
veľkou snahou v maximálnej miere využívať možnosti čerpania dotácií zo ŠR a fondov EÚ.
Obec aktívne reaguje na zverejnenie výziev na predloženie žiadostí na aktivity
zodpovedajúce našim víziám a cieľom. Preto sa môže zdať, že nie vždy sa robia tie
najprioritnejšie činnosti. Nie je tomu však tak, využíva sa aktuálna možnosť čerpania
nenávratných finančných prostriedkov. Napriek rôznym úskaliam môžem skonštatovať, že
uplynulý rok sa pre obec a jej obyvateľov vykonalo veľa užitočnej práce.
Pokladám za potrebné vysloviť úprimné poďakovanie v prvom rade zamestnancom
obecného úradu a inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti za zodpovedné plnenie povinností a
nevyhnutnú pomoc pri príprave a plnení stanovených úloh z hľadiska dodržiavania
rozpočtových pravidiel, ktoré majú zásadný vplyv na hospodárenie obce. Ďakujem aj
pracovníkom pracujúcim v rámci obecných služieb, poslancom obecného zastupiteľstva a
členom komisií. Moje poďakovanie patrí aj všetkým občanom, organizáciám, ktorí svojou
ochotou, obetavosťou a množstvom odvedenej práce pomáhali pri rozvoji a vytváraní
vhodných podmienok pre život v našej obci a podporu nášho vzájomného kultúrnospoločenského života.
V nadchádzajúcom období nás čaká množstvo práce. Vždy sa nájdu veci, ktoré je
potrebné zlepšiť a budovať. Dúfam v aktívnu podporu a spoluprácu všetkých občanov,
podnikateľských subjektov ako i organizácií obce pri skvalitňovaní podmienok života našich
občanov.
Bc. Dušan Štadáni
starosta obce Strečno
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

OBEC STREČNO

Sídlo:

Sokolská 487, 013 24 Strečno

IČO:

00321648

Štatutárny orgán obce: Bc. Dušan Štadáni
Telefón:

041/5697350

Mail:

obec@strecno.sk

Webová stránka:

www.strecno.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Bc. Dušan Štadáni

Zástupca starostu obce:

p. Beáta Badibangová

Hlavný kontrolór obce:

p. Peter Lingeš

Obecné zastupiteľstvo:

p. Beáta Badibangová
Ing. Július Ilovský
Mgr. Monika Obertová
p. Marek Hanuljak
Ing. Andrea Ďurišková
Mgr. Dušan Ďurčo
p. Peter Oberta
Ing. Dana Sokolovská
p. Samuel Zajac

Komisie:
Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií
predseda:

Mgr. Dušan Ďurčo

členovia:

Bc. Oľga Škripková
Mgr. Monika Obertová
Ing. Radovan Martinček

Komisia životného prostredia
predseda:

p. Samuel Zajac
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členovia:

Ing. Katarína Buchtová
p. Pavol Tavač

Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja podnikania
predseda:

Ing. Dana Sokolovská

členovia:

p. Janka Tavačová
Ing. Branislav Meliš
p. Alfonz Klocáň
p. Peter Oberta

Komisia kultúry, školstva a športu
predseda:

p. Beáta Badibangová

členovia:

p. Marián Praták
p. Pavol Bukovinský
p. Ľubomír Bukovinský
p. Peter Oberta
Mgr. Dušan Ďurčo
p. Marta Štadániová
p. Štefan Oberta

Komisia pre ochranu verejného poriadku
predseda:

Ing. Július Ilovský

členovia:

JUDr. Martin Samec
Ing. Andrea Ďurišková

Komisia pre sociálne veci
predseda:

Mgr. Monika Obertová

členovia:

p. Marta Vantuchová
p. Anna Dugovičová
Mgr. Iveta Tarabová
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Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie
predseda:

p. Marek Hanuljak

členovia:

Ing. Radovan Martinček
Ing. Andrea Ďurišková

Obecný úrad:
Počet pracovníkov k 31.12.2019 = 14
Ing. Pavol Albrecht

projektový manažér

Ing. Eva Balcárová

správa daní a poplatkov

p. Eva Pokorná

správa pokladne, evidencia obyvateľstva

Bc. Oľga Škripková

ekonómka obce

p. Milan Kučera

zber a likvidácia odpadu

p. Michal Bukovinský

verejná zeleň

p. Jozef Melo

verejná zeleň

p. Gabriela Pešková

upratovacie práce

p. Viera Frašková

upratovacie práce

Ing. Lenka Višňanská

personalistka, matrikárka

Ing. Ivana Tavačová

účtovníčka – stavebný úrad

Ing. Daniela Pošteková

stavebný úrad

p. Anna Kubičková

stavebný úrad

Bc. Jana Dolinajcová

stavebný úrad

Organizačná štruktúra:
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Rozpočtové organizácie obce
Základná škola SNP
Sídlo: Mládeže 289, 013 24 Strečno
Štatutárny orgán: Mgr. Matúš Čička, riaditeľ
Základná činnosť: poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú, mravnú, estetickú,
pracovnú, zdravotnú, telesnú a športovú výchovu žiakov, umožňuje aj náboženskú výchovu,
pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax, umožňuje vedenie záujmových krúžkov.
IČO : 37812998
Tel. : 041/5007010
E-mail : zsstrecno@gmail.com
Webová stránka : www.zsstrecno.sk
Hodnota majetku :

723 383,05 €

Výška vlastného imania :

- 3 634,17 €

Výsledok hospodárenia :

- 728,20 €

Materská škola
Sídlo : Sokolská 494, 013 24 Strečno
Štatutárny orgán : Žofia Rajniaková, riaditeľka
Základná činnosť : poskytuje predprimárne vzdelávanie a zabezpečuje stravovanie žiakov MŠ
a ZŠ, ako aj zamestnancov a iné osoby.
IČO : 37813447
Tel. : 041/5697250
E-mail : msstrecno@gmail.com
Webová stránka : www.msstrecno.sk
Hodnota majetku :

557 649,28 €

Výška vlastného imania :

- 415,98 €

Výsledok hospodárenia :

1 333,63 €

Obchodné spoločnosti založené obcou
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Sídlo : Sokolská 487, 013 24 Strečno
Štatutárny orgán : Ing. Július Ilovský, konateľ
Vklad do základného imania : 6 638,78 €
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Podiel na základnom imaní : 100%
Predmet činnosti : výstavba stavieb a ich zmien, vnútroštátna nákladná doprava, výroba tepla,
dodávka pitnej vody, pohrebné služby.
IČO : 36439266
Tel. : 041/5697430
E-mail : ops@strecno.sk
Hodnota majetku :

89 871,00 €

Výška vlastného imania : - 70 605,00 €
Výsledok hospodárenia :

305,00 €

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Zabezpečovanie optimálnych životných podmienok, kvalitných služieb obyvateľom obce,
podnikateľom či návštevníkom a plynulého chodu samosprávy a jej orgánov. Denný operatívny
manažment, realizácia profesionálnych interných služieb a efektívne spravovanie majetku obce.
Vízie obce :
Využívanie ľudských, materiálnych, prírodných a ekonomických zdrojov na zvýšenie kvality
života svojich občanov, vytváranie podmienok pre rozvoj poľnohospodárstva a krajinotvorby,
priemyslu nezaťažujúceho životné prostredie a služieb cestovného ruchu. V nadväznosti na
historickú minulosť obec, polohu a tradície zatraktívniť postavenie v rámci turistických centier.
Ciele obce :
Zvýšenie kvality života občanov, informovanosť a transparentnosť pri riadení, znižovanie
nákladov. Uspokojovanie občianskych potrieb, skvalitňovanie životného prostredia, zvyšovanie
efektívnosti spolupráce (občianske združenia, spolky, školy, podnikateľské subjekty), rozvoj
kultúry a vzdelávania v rámci obce i regiónu.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
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5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Severné Slovensko – okres Žilina
Susedné mestá a obce :

Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Mojšová Lúčka

Celková rozloha obce :

13 km

Nadmorská výška :

358 m. n. m.

5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2019 : 2 549
Národnostná štruktúra : slovenská národnosť – 100%
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina obyvateľov obce vyznáva
rímsko – katolícku vieru
Vývoj počtu obyvateľov :

k 31.12.2019 = 2 549
k 31.12.2018 = 2 624
k 31.12.2017 = 2 554
k 31.12.2016 = 2 608
k 31.12.2015 = 2 609
k 31.12.2014 = 2 565
k 31.12.2013 = 2 631
k 31.12.2012 = 2 626
k 31.12.2011 = 2 640
k 31.12.2010 = 2 674
k 31.12.2009 = 2 662
k 31.12.2008 = 2 644

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese k 31.12.2019 = 3,46 %
5.4 Symboly obce
Erb obce :
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Vlajka obce:

5.5 História obce
Strečno sa prvý krát spomína v roku 1321, keď tu bola mýtnica. V roku 1384 obec bola
sídlom strečnianskej (žilinskej) župy, ku ktorej patrili hradné panstvo Strečno, Žilina, hradné
panstvá Lietava, Starý hrad, Budatín. Názov obce je doložený z roku 1300 ako Strechun, z roku
1321 ako Strechen, z roku 1358 ako Strychen, z roku 1384 ako Castrum Strechyn, z roku 1438
ako Streczen, Streczan, z roku 1598 ako Ztrechen Waralya, z roku 1773 ako Strečan, z roku
1786 ako Strečno, maďarsky Sztrecsnó, Sztrecsény.
5.6 Pamiatky
Hrad Strečno - bol postavený počas stredoveku. Nálezy dokazujú, že hradná
vyvýšenina bola obývaná už v 13. storočí. Prvá písomná zmienka sa datuje od roku 1316, kedy
sa spomína Strečnianske panstvo. V tom čase tu stála pravdepodobne iba veža. Prvými
držiteľmi hradu boli Balašovci. Na Slovensku vlastnil množstvo hradov Matúš Čák
Trenčiansky. Od Balašovcov kúpil aj hrad Strečno. Od 14. storočia sa na hrade vystriedalo
množstvo majiteľov. Medzi najznámejších patria Pongrácovci, Pavol Kiniži, pán Burian zo
Svetlova a ďalší. Začiatkom 17. storočia vládli Vešeléniovci. Asi najznámejšia bola rodina
Bošňáková. 26. februára 1605 mali svadbu Tomáš Bošňák a Mária Kenderešiová. Z ich
manželstva pochádza 7 detí. Najznámejšia z nich bola Žofia. Po jej smrti hrad začal pustnúť.
V 17. Storočí hrad zničil Michal Paull. Podmínoval hradnú vežu a aj palác a z hradu si
odniesol cennosti. V historických záznamoch sa uvádza, že boli poškodené múry, miestnosti,
strechy a aj okná. Hrad sa stal neobývateľným. V ruinách sa našla rakva a aj telo Žofie
Bošniakovej. Uplynulo takmer pol storočie a telo sa našlo takmer neporušené.
V roku 1910 bol hrad čiastočne zaistený a spevnený. V roku 1944 bol v čase druhej
svetovej vojny poškodený bojmi. V rokoch 1978 až 1994 sa na mieste hradu konal
archeologický výskum. Taktiež prebehla aj komplexná rekonštrukcia hradu. Od roku 1995 je
hrad sprístupnený aj širokej verejnosti.

11

Pamätník francúzskym partizánom je národná kultúrna pamiatka, ktorá sa nachádza na
vrchu Zvonica pri obci a je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Za národnú
kultúrnu pamiatku bol objekt vyhlásený 5. novembra 1963. Pamätník z travertínu vytvorili
sochári Ladislav Snopek a Ladislav Beisetzer. Pod pamätníkom sa nachádza krypta, v ktorej sú
uložené telesné pozostatky 24 partizánov. Každoročne koncom augusta sa pri pamätníku na
Zvonici koná kladenie vencov za účasti členov diplomatického zboru a delegácií z Francúzska.

5.7 Významné osobnosti obce
Žofia Bošniaková – narodila sa 2. júna 1609 na Šurianskom hrade v rodine šľachtica a
bojovníka Tomáša Bosniaka. Veľmi mladá sa vydala za Michaela Serényiho. V tom čase mala
iba 17 rokov. Toto manželstvo trvalo len veľmi krátko, keďže Michael krátko po svadbe
zomrel. Keď mala 21 rokov vydávala sa druhýkrát. Jej ďalší manžel bol palatín František
Vešeléni. S manželom žila v kaštieli v Tepličke nad Váhom. Mala dve deti – Adama a
Ladislava. Venovala sa domácim prácam. Pre okolité kostoly vyšívala obrusy a ornáty. Známa
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bola práve tým, že podporovala chudobných. Zachovali sa aj štyri listy napísané po Slovensky.
Žofia Bošniaková žiadala pre chudobných na hrade Strečno podporu. Pomáhala bedárom a
chorým ľuďom. O jej živote kolujú rôzne zvesti, v ktorých je množstvo otáznikov. Považuje sa
za prvú známu šľachtičnú a je jednou z najpopulárnejších žien na Slovensku. Zomrela v roku
1644. O jej živote kolujú rôzne chýry, považujú ju za svätú. V roku 1689 sa podrobne
preskúmala zrúcanina Strečnianskeho hradu, keďže tento objekt už bol dlhšie neobývaný.
Hovorilo sa, že na hrade je skrytý poklad. Síce sa tu šperky nenašli, našlo sa niečo oveľa
vzácnejšie. Našli neporušenú rakvu Žofie Bošniakovej. Od smrti uplynulo 45 rokov a za
normálnych okolností by sme mohli očakávať len kopu popola a kostí. Žofia Bošniaková bola
dlhšiu dobu v kaplnke v Tepličke nad Váhom, kde ju mohlo obdivovať množstvo turistov. 1.
apríla v roku 2009 bola múmia Žofie úmyselne podpálená. Vznikla obrovská škoda. Neskôr sa
rozhodlo, že jej kópia poputuje na hrad Strečno, kde sa nachádza až doteraz.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola SNP
V obci je Základná škola s deviatimi triedami, ktorú navštevujú deti z obce Strečno a tiež
deti z obce Nezbudská Lúčka. Základnú školu navštevuje 180 žiakov. Vyučovanie zabezpečuje
25 pedagogických pracovníkov a 6 nepedagogických pracovníkov.
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Základná umelecká škola – elokované pracovisko - hudobný odbor – hra na husliach

-

Centrum voľného času - ponúka žiakom záujmové útvary, čím vytvára podmienky pre
aktívne naplnenie voľného času žiakov, pomáha formovať návyky racionálneho
využívania času mimo vyučovania na oddych, regeneráciu duševných a fyzických síl,
na rozvoj talentu a tvorivosti, plní tiež základné poslanie primárnej prevencie pred
negatívnymi vplyvmi spoločenského prostredia. Je zriadených 22 krúžkov a navštevuje
ich 175 detí zo ZŠ SNP Strečno + 36 externých žiakov (ZŠ, SŠ).
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-

Školský klub detí – navštevuje ho 59 detí.
Je rozdelený : od 7,00 hod. do 7,15 hod.
od 11,10 hod. do 16,30 hod.

Materská škola
Materskú školu v obci navštevuje detí vo veku 3–6 rokov. Zamestnaní sú 7 pedagogickí
pracovníci ( z toho 1 na materskej dovolenke) a 18 prevádzkových pracovníkov, z toho 11
pracovníkov v MŠ a 7 pracovníkov v školskej jedálni.
Materská škola zabezpečuje prostredníctvom svojej školskej jedálne stravovanie pre deti
z Materskej školy, Základnej školy a tiež pre občanov obce – dôchodcov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na :
-

zabezpečenie kvalitnej výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ

-

zabezpečenie kvalitného stravovania pre deti z MŠ, ZŠ

6.2. Zdravotníctvo
Priamo v obci je zriadená Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, prevádzkovateľ Falck
Záchranná a.s., Košice.
Zdravotnú starostlivosť poskytuje aj:
-

Poliklinika KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, Žilina

-

Fakultná nemocnica s poliklinikou, V.Spanyola, Žilina

-

Železničná poliklinika MEDCENTRUM s.r.o., J.Milca 33, Žilina

-

Poliklinika ŽILPO s.r.o., Vysokoškolákov 31, Žilina

ktoré sú vzdialené od obce cca 15 km.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa
bude orientovať na :
- zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti všetkým vekovým kategóriám
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- Obec - formou terénnej opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov
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- Domov dôchodcov, Zariadenie sociálnych služieb - v okresnom meste Žilina.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na :
- pomoc pri umiestnení občanov obce, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých v starobe
a chorobe do zariadení v okolí obce
- zvýšenie dostupnosti a komfortu terénnej opatrovateľskej služby.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
-

Kino, divadlo, galéria – v okresnom meste Žilina

-

Obec Strečno prostredníctvom kultúrnej komisie obecného zastupiteľstva.

Kultúrny život v obci napĺňajú folklórne a spevácke súbory (Detský folklórny súbor Hajovček,
Občianske združenie Hajov, Renesančný zbor Flatus Vocis, Občianske združenie Ľudová
hudba Parta a spevácky zbor Jesienka), divadelný súbor, dychová hudba Strečnianka a skupiny
heligonkárov (Krakovské kvarteto, Strečnianski heligonkári). Tieto prezentujú svoju tvorbu aj
na miestnych kultúrnych podujatiach – Strečnianske hody, Ľekvárové hody, Tradície v srdci,
Vianočný koncert, fašiangové oslavy, divadelné predstavenia a pod.
-

Národná kultúrna pamiatka - Hrad Strečno cez svojho správcu– Považské múzeum

v Žiline. Program je sezónneho charakteru a pozostáva predovšetkým z prehliadok a vystúpení
prezentujúce tradičné a historické formy ľudového umenia a kultúry viažúce sa k Strečnu
a regiónu. V rámci cyklických prehliadok v čase otvorenia hradu sú tiež k dispozícii
návštevníkom expozície a výstavy o ktorých informuje jednotlivcov a skupiny sprievodca.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na :
- na základe doterajšieho vývoja aj medzinárodnej spolupráce na poli kultúry a
postavenia obce ako významnej turistickej destinácie

možno očakávať, že kultúrny

a spoločenský život sa bude kvalitatívne, žánrovo rozvíjať a budú mu vytvárané stále lepšie
materiálno technické podmienky.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Slovenská pošta a.s. – Pošta Strečno
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-

Predajne potravín COOP Jednota

-

Predajňa Rozličný tovar

-

Kaderníctvo, kozmetika

-

Darčeková predajňa

-

Ubytovacie, reštauračné a stravovacie zariadenia

-

Servisné autoslužby

-

Čerpacia stanica PHM

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

Donghee Slovakia, Webasto Žilina, Samwoo Slovakia, s.r.o.– subdodávatelia koncernu
KIA.

-

Volvo Truck – opravovňa a servisné zariadenie

-

Franke Slovakia ,s.r.o. - podnik na výrobu kuchynských drezov
Geis, Albatros , Schenker – špedičné firmy

-

Družstvo Hami – Výroba tesniacich krúžkov, manžiet, gumových šnúr a tesnení,
oprava a servis hydraulických strojov

-

TIMONT – výroba a montáž oceľových konštrukcií

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

V obci nie je poľnohospodárska výroba. O poľnohospodársku pôdu sa starajú a jej

úrodu využívajú v rámci svojich poľnohospodársko-potravinárskych aktivít subjekty pôsobiace
mimo obce.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na ľahký priemysel, cestovný ruch a služby.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č.
10/III./2018.
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
-

prvá zmena upravená v januári 2019 na základe „Oznámenia Ministerstva vnútra SR“
o výške fin.prostriedkov na úhradu nákladov prenes.výkonu štátnej správy na rok 2019
na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, na úseku registra adries a na
úseku matrík, na základe "Oznámení ÚPSVaR Žilina“ o schválení dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre MŠ Strečno a pre ZŠ SNP Strečno, na
základe „Oznámenia Okresného úradu Žilina" o poukázaní finančných prostriedkov príspevok na lyžiarsky kurz na r. 2019,

-

druhá zmena upravená vo februári 2019 na základe „Oznámenia ÚPSVaR Žilina" o
schválení dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa pre ZŠ
SNP Strečno, na základe "Oznámení Okresného úradu Žilina" o upravenom rozpočte na
asistentov učiteľa na rok 2019, o výške upraveného rozpočtu na vzdelávacie poukazy na
rok 2019, o výške upraveného rozpočtu na výchovu a vzdelávanie pre materské školy
na rok 2019 a o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019,

-

tretia zmena schválená dňa 18.03.2019 uznesením č. 30/2019,

-

štvrtá zmena upravená v máji 2019 na základe „Oznámenia Okresného úradu Žilina“
o upravenom rozpočte na lyžiarsky kurz na rok 2019,

-

piata zmena schválená dňa 17.06.2019 uznesením č. 47/2019,

-

šiesta zmena upravená v auguste 2019 na základe „Oznámení Okresného úradu Žilina“
o úprave rozpočtu normatívnych fin. prostriedkov na rok 2019 a o schválenom rozpočte
na učebnice na rok 2019,

-

siedma zmena schválená dňa 16.09.2019 uznesením č. 60/2019,
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-

ôsma zmena upravená v októbri 2019 na základe „Oznámení ÚPSVaR Žilina“
o schválení dotácie Na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa pre ZŠ
SNP Strečno a o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
pre ZŠ SNP Strečno,

-

deviata zmena upravená v novembri 2019 na základe „Oznámení Okresného úradu
Žilina“ o výške upraveného rozpočtu na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na
rok 2019, o výške upraveného rozpočtu na vzdelávacie poukazy na rok 2019 a o úprave
rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019,

-

desiata zmena rozpočtu schválená dňa 16.12.2019 uznesením č. 98/2019.

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

Schválený
rozpočet

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

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

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

2 068 840

2 339 329

2 305 104,14

98,54

1 921 234
0
52 759
94 847

2 076 337
57 163
88 133
117 696

2 038 360,16
74 719,23
67 564,97
124 459,78

98,17
130,71
76,66
105,75

2 068 840

2 339 329

2 056 115,86

87,89

855 404
285 611
73 500
854 325

952 930
383 853
73 500
929 046

792 877,60
289 499,00
73 419,44
900 319,82

83,20
75,42
99,89
96,91

Rozpočet obce
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
2 155 291,65

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

2 038 360,16

bežné príjmy RO

116 931,49

1 693 197,42

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

792 877,60

bežné výdavky RO

900 319,82

462 094,23
74 719,23

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

74 719,23

kapitálové príjmy RO

0,00

289 499,00

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

289 499,00

kapitálové výdavky RO

0,00

- 214 779,77
247 314,46
41 980,62
205 333,84

Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie (OBEC + RO)

75 093,26

Výdavkové finančné operácie

73 419,44

1 673,82
2 305 104,14
2 056 115,86
248 988,28
41 980,62
207 007,66

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 247 314,46 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR, od iných subjektov v rámci VS , od iných subjektov mimo VS a podľa
osobitných predpisov v sume 41 980,62 EUR bol v rozpočtovom roku 2019 použitý:
-

na tvorbu rezervného fondu

205 333,84 EUR
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Zostatok finančných operácií v sume 1 673,82 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v rozpočtovom roku 2019 použitý :
-

na tvorbu rezervného fondu

V zmysle ustanovenia § 16

1 673,82 EUR

odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6 940,26 EUR , a to na :
-

prenesený výkon v oblasti školstva v sume 1 636,44 EUR

-

stravné pre deti MŠ, ZŠ v sume 5 230,80 EUR

-

rodinné prídavky v sume 73,02 EUR

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 000,00 EUR, a to na :
-

Kamerový systém - Strečno v sume 5 000,00 EUR

c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 1 829,79 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky z Fondu na podporu umenia na bežné výdavky Projekt
skvalitnenie interiéru knižnice v sume 4 500,00 EUR,
e) nevyčerpané prostriedky z darov - sponzorské podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona
č.523/2004 Z.z. o verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume 3 167,31 EUR (MŠ)
f)

nevyčerpané prostriedky z darov – sponzorské, projekt Zlepšenie podmienok
vzdelávania podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona č.523/2004 Z.z. o verejnej správe a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 12 959,39
EUR (ZŠ)

g) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na réžiu podľa ustanovenia §140-141
zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 7 583,87 EUR (MŠ – Školská jedáleň)
Na základe uvedených skutočností bol vytvorený rezervný fond za rok 2019 vo výške
207 007,66 EUR.
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7.3 Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

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

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

2 305 104,14

2 194 883,00

2 167 052,00

2 167 202,00

2 038 360,16
74 719,23
67 564,97
124 459,78

2 063 858,00
3 331,00
5 000,00
122 694,00

2 044 358,00
0,00
0,00
122 694,00

2 044 508,00
0,00
0,00
122 694,00

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Skutočnosť
k 31.12.2019

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2020

2 056 115,86

2 194 883,00

2 167 052,00

2 167 202,00

792 877,60
289 499,00
73 419,44
900 319,82

909 099,00
223 255,00
75 791,00
986 738,00

866 078,00
236 212,00
78 024,00
986 738,00

853 936,00
291 407,00
35 121,00
986 738,00

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2018
7 137 927,94

Skutočnosť
k 31.12.2019
7 085 612,23

5 956 148,25

5 574 650,34

3 170,50

11 040,00

5 496 017,83

5 106 650,42

456 959,92

456 959,92

1 175 827,97

1 502 449,53

990,00

653,40

1 029 430,42

1 196 250,89

300,00

300,00

39 129,84

33 644,44

105 977,71

271 600,80

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
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0,00

0,00

5 951,72

8 512,36

Skutočnosť
k 31.12.2018
7 296 350,93

Skutočnosť
k 31.12.2019
7 249 650,75

7 003 699,39

6 786 959,55

3 170,50

11 040,00

6 543 568,97

6 318 959,63

Dlhodobý finančný majetok

456 959,92

456 959,92

Obežný majetok spolu

284 039,34

451 760,45

1 785,64

8 626,25

11 443,50

0,00

300,00

300,00

68 504,63

66 040,41

202 005,57

376 793,79

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

8 612,20

10 930,75

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

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

Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

7 137 927,94

7 085 612,23

Vlastné imanie

3 805 592,57

3 976 744,70

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

3 805 592,57

3 976 744,70

509 911,02

366 220,25

2 600,00

2 600,00

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
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44 328,40

16 186,82

Dlhodobé záväzky

112 417,13

134 195,75

Krátkodobé záväzky

128 986,12

59 499,17

Bankové úvery a výpomoci

221 579,37

153 738,51

2 822 424,35

2 742 647,28

Skutočnosť
k 31.12.2018
7 296 350,93

Skutočnosť
k 31.12.2019
7 249 650,75

3 807 902,23

3 979 893,59

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

3 807 902,23

3 979 893,59

664 203,01

525 062,24

8 108,00

9 624,00

45 643,20

17 501,62

Dlhodobé záväzky

114 250,04

135 177,90

Krátkodobé záväzky

274 622,40

209 020,21

Bankové úvery a výpomoci

221 579,37

153 738,51

2 824 245,69

2 744 694,92

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Časové rozlíšenie

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

23 501,53

10 635,36

Pohľadávky po lehote splatnosti

15 928,31

23 309,08

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

45 184,32

43 031,41

Pohľadávky po lehote splatnosti

23 620,31

23 309,00

b) za konsolidovaný celok
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8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

241 271,25

193 694,92

Záväzky po lehote splatnosti

132,00

0,00

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

376 536,44

318 169,11

Záväzky po lehote splatnosti

12 336,00

26 029,00

b) za konsolidovaný celok

9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

1 540 035,65

1 636 055,93

50 – Spotrebované nákupy

102 133,78

113 800,65

51 – Služby

224 378,88

211 972,85

52 – Osobné náklady

297 516,56

314 169,73

4 229,04

5 840,86

12 917,28

16 072,18

393 905,53

428 493,66

19 211,05

16 639,70

0,00

0,00

485 742,88

529 038,36

0,65

27,94

1 684 632,19

1 807 208,06

735,18

1 265,90

0,00

0,00

0,00

0,00

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
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63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

1 241 656,52

1 340 061,45

75 086,57

74 910,32

8 100,00

5 600,00

3,51

147,22

0,00

0,00

359 050,41

385 223,17

+ 144 596,54

+ 171 152,13

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

Hospodársky výsledok kladný v sume 171 152,13 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

2 411 858,94

2 422 500,21

50 – Spotrebované nákupy

418 149,82

362 275,57

51 – Služby

249 649,51

173 744,81

1 174 113,31

1 255 780,84

7 737,92

9 502,74

12 917,28

16 341,18

434 716,79

473 314,20

24 333,80

22 119,77

0,00

0,00

90 042,87

109 308,18

197,64

112,92

2 556 836,09

2 594 562,77

162 005,71

261 267,90

0,00

0,00

340 792,58

91 525,90

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
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63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

1 241 656,52

1 340 061,45

80 089,82

75 247,32

12 538,00

6 000,00

280,51

150,22

0,00

0,00

719 472,95

820 309,98

+ 144 977,15

+ 172 062,56

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec a rozpočtové organizácie prijali nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
MV SR,
Bratislava
MV SR,
Bratislava
MV SR,
Bratislava
Dobrovoľná
pož.ochrana
SR, Bratislava
Min.dopravy
a výstavby
SR, Bratislava
Min.dopravy
a výstavby
SR, Bratislava
Obce
Spoločného
obec.úradu
stavebného
Okresný úrad
Žilina
Okresný úrad
Žilina

Účelové určenie grantov a transferov
Matrika - bežné výdavky
Register obyvateľov - bežné výdavky
Register adries - bežné výdavky
Dobrovoľný hasičský zbor obce - bežné
výdavky
Stavebný poriadok - Spoločný obecný úrad
stavebný - bežné výdavky
Cestná doprava - Spoločný obecný úrad
stavebný - bežné výdavky
Stavebný poriadok – Spoločný obecný úrad
stavebný – príspevok od obcí – bežné výdavky
Životné prostredie - bežné výdavky
Vojnové hroby - bežné výdavky

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
6 561,73
842,82
27,60
3 000,00
18 906,94
625,40

44 963,96
238,75
1 001,32
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MV SR,
Bratislava
MV SR,
Bratislava
ÚPSVaR,
Žilina
Min.životného
prostredia SR,
Bratislava
MV SR –
Okresný úrad,
Žilina
Min.životného
prostredia SR,
Bratislava
Min.životného
prostredia SR,
Bratislava
Žilinský
samospr.kraj,
Žilina
Žilinský
samospr.kraj,
Žilina
Žilinský
samospr.kraj,
Žilina
Žilinský
samospr.kraj,
Žilina
SFZ,
Bratislava
ÚPSVaR,
Žilina
ÚPSVaR,
Žilina
Fond na podp.
umenia,
Bratislava
Fond na podp.
umenia,
Bratislava
Okresný úrad
Žilina
ÚPSVaR,
Žilina
ÚPSVaR,
Žilina
Okresný úrad

Voľby prezidenta SR 2019 - bežné výdavky

1 971,21

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

1 117,15

Rodinné prídavky - bežné výdavky

291,42

Projekt Podpora predchádzania vzniku BRKO
na území obce Strečno – bežné výdavky

1 900,95

Proj.Prev.kriminality – Kamerový systém
Strečno – kapitálové výdavky

5 000,00

Projekt Zníženie energet.náročnosti budovy MŠ
v obci Strečno – kapitálové výdavky

5 257,47

Projekt Zníženie energet.náročnosti budovy MŠ
v obci Strečno – bežné výdavky

5 172,75

Projekt Modernizácia a nový rozmer
sprístupnenia krás Strečna a okolia – bežné
výdavky
Projekt Modernizácia a nový rozmer
sprístupnenia krás Strečna a okolia – kapitálové
výdavky
Projekt Folklór, remeslá a kulinárstvo ... –
kapitálové výdavky

4 962,09
12 780,13
24 252,39

Projekt Folklór, remeslá a kulinárstvo ... –
bežné výdavky

15 731,83

Projekt Atletický ovál s multif. ihriskom –
kapitálové výdavky
Podpora zamestnanosti § 50 - bežné výdavky

27 429,24

Podpora zamestnanosti § 54 - bežné výdavky

1 806,89

Projekt Skvalitnenie interiéru knižnice - bežné
výdavky

4 500,00

Projekt Doplnenie knižničného fondu v obecnej
knižnici - bežné výdavky

1 000,00

ZŠ – Projekt Zlepšenie podmienok vzdelávania
– bežné výdavky
MŠ – Stravovacie návyky ZŠ –
Pren.kompetencie - bežné výdavky
ZŠ – plnenie školských povinností – bežné
výdavky
ZŠ - Prenesené kompetencie - bežné výdavky

19 722,00

1 376,52

15 848,40
66,40
459 562,64
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Žilina
ÚPSVaR,
Žilina
Okresný úrad
Žilina
Žilinský
samospr.kraj,
Žilina
P3, Žilina
s.r.o.

MŠ – Stravovacie návyky MŠ –
Pren.kompetencie - bežné výdavky
MŠ - Prenesené kompetencie - bežné výdavky
"25 rokov
hlásnik"

obecných

novín

Strečniansky

Dotácia na Beh oslobodenia obce Strečno

8 143,20
5 360,00
500,00
350,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- Dotácie na prenesený výkon štátnej správy - školstvo
-

Projekt Prevencie kriminality – Kamerový systém Strečno

-

Projekt Modernizácia a nový rozmer sprístupnenia krás Strečna a okolia

-

Dotácie na stavebný poriadok Spoločného stavebného úradu

-

Projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Strečno

-

Projekt Folklór, remeslá a kulinárstvo ...

-

Projekt Atletický ovál s multif. ihriskom

-

Projekt Skvalitnenie interiéru knižnice

b) rozpočtová organizácia
-

Dotácie z preneseného výkonu štátnej správy – Základná škola, Materská škola

-

ZŠ - Projekt Zlepšenie podmienok vzdelávania

c) obchodné spoločnosti
-

V roku 2019 Obecný podnik služieb Strečno, spol. s r. o. neprijal žiadne granty

a transfery

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.5/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
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Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Futbalový klub, Strečno

bežné výdavky na futbalové turnaje, súťaže
– doprav.náklady, registrácia a prestupy
hráčov, prenájom ihriska, poplatky
zväzom, mzdy, odvody, pitný režim,
materiál
Slovenský zväz telesne bežné výdavky na poznávací zájazd,
rehabilitácie, vzdelávanie, účasť na
postihnutých, Strečno
kultúrnom podujatí
ZO Jednota dôchodcov na bežné výdavky na zájazd a folklórne
vystúpenia členov, blúzky pre spevácku
Slovensku, Strečno
skupinu
Lyžiarsky oddiel Javorina, bežné výdavky na el. energiu, údržbu
lyžiarskeho areálu a školenie vlekárov
Strečno

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

20 000,00

300,00
800,00
734,80

bežné výdavky na štartovné hráčov,
poštovné, loptičky, poťahy na rakety,
tréningový automat na stolný tenis
bežné výdavky na vystúpenia, odborné
školenia, rekvizity, kroje, občerstvenie,
zvukovú techniku, dopravné služby
bežné výdavky na materiálne zabezpečenie
volejbalových turnajov, štartovné,
občerstvenie
bežné výdavky na spotrebný materiál

1 357,00

Inštitút zdravého vývinu, bežné výdavky na zabezpečenie chodu
SCŠPP Strečno – mzdy, odvody, nájomné,
Strečno
materiál, účtovníctvo
Minikárový klub, Strečno
bežné výdavky na technické vybavenie
minikár a pretekárov
FK Internacionali Medvedi, bežné výdavky na turnaje – doprava, ceny

70 000,00

Tenisový klub, Strečno
Občianske združenie
HAJOV, Strečno
Volleyball Strečno
Klub Slovenských turistov

6 000,00
900,00
500,00

UHLÍK, Strečno
3 869,38
zostatok z r. 2018

250,00
500,00

Strečno
Ochotnícke

divadlo, bežné výdavky na zvukovú techniku a
osvetlenie

Strečno

Ľudová

hudba

Parta, bežné výdavky na kroje

1 500,00
2 000,00

Strečno
Atletický klub Strečno

bežné výdavky na štartovné, ubytovanie a
cestovné

1 100,00

K 31.12.2019 boli všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté vyúčtované v súlade so schváleným
VZN.
Inštitút zdravého vývinu Strečno požiadal o posunutie termínu vyúčtovania časti dotácie vo
výške 4 587,70 €, ktoré mali určené na výplatu miezd a odvodov za mesiac december 2019.
29

Vzhľadom k tomu, že mzdy a odvody za mesiac december 2019 sa vyplácajú až v mesiaci
január 2020, bola im povolená výnimka z časového použitia rozpočtových prostriedkov
poskytnutých obcou podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov - §13, ods.3.

10.3 Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
a) obec
-

Územný plán obce - pokračovanie

-

Kamerový systém Strečno – Projekt prevencie kriminality

-

Jednoduché pozemkové úpravy Kamenné – pokračovanie

-

Chodník pri ceste III/2087 ul. SNP – 2.etapa

-

Projekt Prístavba Požiarnej zbrojnice

-

Projekt Wifi pre Teba v obci Strečno

-

Osobný automobil DACIA Dokker

-

Rekonštrukcia Prievozná loď - kompa

b) rozpočtová organizácia
-

V roku 2019 Základná škola SNP, Strečno nerealizovala žiadne investičné akcie.

-

V roku 2019 Materská škola, Strečno nerealizovala žiadne investičné akcie.

c) obchodné spoločnosti
-

V roku 2019 Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. nerealizoval žiadne investičné
akcie.

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
-

Kúpa pozemkov pre bytovky Radinové

-

Výstavba bytoviek - Radinové

-

Rekonštrukcia Dom smútku
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-

Stavebné úpravy RD č. 10 - Dom remesiel

-

Dobudovanie Multifunkčné ihrisko

-

Budova Obecného úradu – stavebné úpravy a zateplenie

-

Rozšírenie vodovodu, kanalizácie ul. Kováčska

-

Kamerový systém Strečno – Projekt prevencie kriminality = rozšírenie

-

Chodník pri ceste III/2087 ul. SNP – 2.etapa, 2.časť

-

Modernizácia učební Základnej školy – Projekt Moderné učebne - lepšia budúcnosť
žiakov

-

Rekonštrukcia strechy Základnej školy

b) rozpočtová organizácia
-

Základná škola SNP , Strečno v budúcnosti neplánuje investičné akcie.

-

Materská škola, Strečno v budúcnosti neplánuje investičné akcie.

c) obchodné spoločnosti
-

Obecný podnik služieb Strečno, spol. s r. o. v budúcnosti plánuje doplnenie strojového
parku.

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch
roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. V
čase zverejnenia individuálnej účtovnej závierky obec Strečno nezaznamenala významný
pokles príjmov z podielov na daniach v správe štátu.
V čase zverejnenia konsolidovanej účtovnej závierky bol pokles príjmov z podielov na daniach
v správe štátu z dôvodu pretrvávajúcej pandémie spôsobenej ľudskou chorobou COVID 19
o cca 15,56 %.
Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno predvídať budúce účinky a dopady.
Vedenie obce Strečno bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne
všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na obec, na jej občanov
a na jej zamestnancov.
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10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor, ktorý by mohol ovplyvniť finančnú situáciu.
Predpoklady zníženia príjmov obce z podielov na daniach v správe štátu sú v súčasnosti na
úrovni 7-10 %, čo znamená pre obec dočasné obmedzenie realizovania naplánovaných
investícií a aktivít.

Vypracovali:

Bc. Oľga Škripková
Ing. Ivana Tavačová

Schválil :

Bc. Dušan Štadáni, starosta obce

V Strečne, dňa 02.11.2020
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