Obec Podbiel

Výročná správa obce
za rok 2006

JUDr.Jozef Domiňák
starosta obce
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1. Základná charakteristika Obce Podbiel
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.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce:
Obec leží na severe Slovenska, v regióne Orava. Podbiel je situovaný v horskom systéme
Západných Karpát. Leží v strednej časti Oravskej vrchoviny, ktorá sa tiahne od juhozápadu od
Malej Fatry (od Párnice) severovýchodným smerom až k Vitanovej. Podbiel je najmä od
západu obklopený mierne vysokými vrchmi. Hornatý je predovšetkým pravý breh Oravy
severne od Podbiela. Jej zemepisné súradnice sú: 49 o189“ severnej zemepisnej šírky,
37o 10“ východnej zemepisnej dĺžky.
Celková rozloha obce: 19,2 km2
Nadmorská výška:

Chotár Podbiela je značne členitý vo výškovom rozpätí 530-1150 m n.m.

1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov:

1252

Národnostná štruktúra: - slovenská národnosť - 99,50 %, česká - 0,125 %, poľská - 0,25 %,
nezistená - 0,125 %.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania:

- rímsko-katolícke - 96,96 %,
- evanjelické - 0,16%,
- nezistené - 2,30%.
- bez vyznania -0,58%

Vývoj počtu obyvateľov: r.1992 - 1176, r.1997 - 1220 r.2002 - 1219, r. 2007 - 1263
1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci:

11,9 %

Nezamestnanosť v okrese:

7,96 %

Vývoj nezamestnanosti:

Výrazný pokles nezamestnanosti oproti predchádzajúcim rokom.

1.4 Symboly obce
Symbolom Podbiela sú oproti sebe stojace levy, medzi nimi je kolmo postavená šabľa a nad
ňou sa vznáša listová koruna. Predpokladá sa, že tento znak dostali miestni obyvatelia za
vojenské zásluhy, a túto pečať používala obec do prvej svetovej vojny. Je isté, že obyvatelia
Podbiela sa od vzniku obce zúčastňovali v početných bojoch, a že v nejednom z nich sa aj
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vyznamenali. Obecný symbol však určite nebol odmenou za niektorú z úspešných vojenských
akcií. Obsah obecného znaku veľmi pripomína rodový erb. V Podbieli dlhé stáročia uplatňovali
zemepanské práva Thurzovci, a hlavnou figúrou thurzovského erbu je práve lev. Preto je viac
než pravdepodobné, že symbol Podbiela korení v rodovom erbe Thurzovcov.
V Oravskom múzeu je zachovaná obecná pečať pochádzajúca z druhej polovice 19.
storočia, ktorej otlačok je použitý na zachovaných obecných dokumentoch z r. 1867 a 1873.
1.5 Logo obce
Obec nemá vlastné logo.
1.6 História obce
Podbiel bol založený počas valaskej kolonizácie v rokoch 1550-1552. Zakladacia listina
a všetky obecné písomnosti zo 16. storočia o Podbieli sa nezachovali. Zhoreli s domom richtára
v roku 1624. Preto o založení Podbiela usudzujeme z iných dokladov. V daňovom súpise
Oravského panstva sa prvý krát uvádza dedina „Podbbella domini Thurzonis“ (Podbiel pána
Thurzu) v roku 1564. Poddaní mali platiť portálnu daň 2 florény a 25 denárov z jednej celej
usadlosti a polovice druhej, ktoré boli už natoľko vybudované, že boli súce na zdanenie.
Zároveň uplynula lehota oslobodenia od dane, ktorú kolonisti dostávali pri osídlení na 14
rokov. Významným dokumentom o Podbieli je list oravských valachov panovníkovi
Ferdinandovi I. z februára 1564. Valasi z Kňažej, Dubovej, Medzibrodia, Ústia, Bzín
a novozaložených dedín Zázrivej, Slanice, Chlebníc a Podbiela sa sťažovali, že napriek
privilégiám panský vyberači žiadajú od nich dane.
Názov obce je odvodený od jej umiestnenia . Dedinu založili valasi pod kopcom Biel, a tak
ju nazývali. Tradovalo sa, že na Bielej skale stál kedysi kláštor templárov. Pozostatky osídlenia
údajne hovoria o existencii hradiska v dávnoveku.
1.7 Pamiatky
Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie pôvodne barokový postavený v rokoch
1780-1781. V roku 1802 a prvej tretine 20 storočia bol stavebne upravovaný. Farská budova zrekonštruovaná v roku 2000. Bývalá budova cirkevnej školy z polovice 19 storočia, kde je
v súčasnosti malé etnografické múzeum, kamenné plastiky vo farnosti sv. Ján Nepomucký,
Svätý kríž, sv. Jozef a Korunovanie Panny Márie - Trojica a Pamiatková rezervácia ľudovej
architektúry Bobrova raľa - kompex 64 dreveníc.
1.8 Významné osobnosti obce
Edmund Peter Bárdoš, rím. kat. farár - posledný primiciant
Matej Bukna, nar. 1913 v Podbieli - hokejista V rokoch 1935 - 1938 hral v Kanade
profesionálne hokej. Získal zlatú medailu na MS 1947, striebro na OH 1948. Vrátil sa do
Kanady.
Jozef Dutka, nar. 1894, učiteľ, vynálezca, hudobník. Stál pri zrode Speváckeho zboru
slovenských učiteľov. Zomrel v roku 1977.
Eduard Goldstücker, nar. 1913 v Podbieli - literárny vedec, germanista. V roku 1968
emigroval. Je autorom viacerých kníh. Zomrel v roku 2000 v Prahe.
Ondrej Krafský, nar. 1830. Bol viac rokov richtárom. Zomrel v roku 1885
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Jozef Krafský, syn Ondreja, nar. 1857. Vyštudoval bohoslovecký ústav v Ostrihome. Bol
veľmi sčítaný. Hovoril latinsky, nemecky, maďarsky a anglicky. Po vzniku prvej
Československej republiky založil slovenský národný výbor. Pomáhal organizovať
spoločenský život, prednášal o dejinách Slovenska, šíril slovenskú reč. Viedol miestny odbor
Matice Slovenskej.
Martin Pazúrik, rim. kat. kňaz, nar. 1859. Bol náboženským spisovateľom. Usiloval sa o to,
aby Podbiel bol samostatná farnosť. Zomrel v roku 1936, pochovaný je v Liskovej .
Martin Pazúrik, synovec Martina Pazúrika, nar. v r. 1908. bol kaplánom u Andreja Hlinku
v Ružomberku. Zomrel v roku 2000, je pochovaný v Malatinej
Ján Schelling, rím. kat. kňaz, nar. 30.12.1860 Podbiel, zomrel 18.09.1937 Podbiel, prvý farár
v obci.
Ján Vavrečan, nar. 30.6.1811. Obchodoval s drevom. Mal vlastnú dubeň. V 50 - 60-tych
rokoch 19. storočia bol ľudovým učiteľom. Zomrel v roku 1900.
Peter Turčák, nar. 14.9.1896 Podbieli, zomrel 3.6.1975 v Podbieli, notár, osvetový pracovník.
Lektoroval na Oravskom hrade, zaujímal sa o archeológiu a históriu.
Ing. Ján Sitek, nar. 18.6. 1956. V r. 1990 sa stal jedným zo zakladateľov Slovenskej národnej
strany na Orave. Táto strana ho v rokoch 1994 - 1998 navrhla do vlády. V týchto rokoch bol
ministrom obrany SR, a rokoch 1998 - 2002 poslancom Slovenského parlamentu. V rokoch
1998 - 2006 bol starostom obce.
1.9 Výchova a vzdelávanie
Výchovu a vzdelávanie v obci zabezpečuje Základná škola s materskou školou, ktorá bola
zriadená ako spojená škola 1.3.2004. Jej súčasťou je materská škola, základná škola pre
1.stupeň ZŠ, školský klub detí a zariadenie školského stravovania. Škola nemá právnu
subjektivitu, jej zriaďovateľom a zamestnávateľom je Obec Podbiel.
MŠ – pracuje v súlade s Programom výchovy a vzdelávania a koncepciou rozvoja predškolskej
výchovy. Je v prevádzke denne od 6,30 do 16,00 hod. K 30.12.2006 navštevovalo MŠ 36 detí
zaradených do dvoch oddelení.
ZŠ – vyučovanie prebieha v súlade s učebnými osnovami a učebnými plánmi základného
variantu 1 pre 1. st. ZŠ, ako povinne voliteľný predmet sa vyučuje náboženská výchova, a ako
nepovinný predmet anglický jazyk. Škola má primerané priestorové aj materiálne podmienky,
ktoré ďalej v spolupráci s obcou a inými organizáciami rozvíja. Všetci jej pedagogickí
zamestnanci majú potrebné odborné a pedagogické vzdelanie. 31.12.2006 školu navštevovalo
57 žiakov, ktorí sa vyučovali v štyroch samostatných ročníkoch. Škola zabezpečuje aj širokú
ponuku voľnočasových aktivít vo forme záujmových krúžkov, tvorivých dielní a akcií školy na
podporu talentov, schopností a zručností pre deti a mládež v obci. V rámci projektu Otvorená
škola poskytuje svoju počítačovú učebňu a prístup na internet žiakom, rodičom aj ostatnej
verejnosti.
ŠKD – súčasťou základnej školy je aj školský klub detí, ktorý k 31.12.2006 navštevovalo 22
žiakov, a je v prevádzke denne od 11,15 do 15,20 hod. Deti tu majú priestor na odpočinok,
zábavu, rozvoj záujmov, prípravu na plnenie si školských povinností.
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1.10

Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť pre obyvateľov obce vzhľadom na jej veľkosť nie je poskytovaná
priamo v obci. Občanom ju poskytuje predovšetkým:
- nemocnica s poliklinikou v Trstenej,
- lekárske ambulancie v Nižnej a Trstenej
1.11

Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci je pripravená zabezpečovať obec prostredníctvom opatrovateľskej
služby opatrovaním v domácnosti. V roku 2006 obec poskytovala opatrovateľské službu jednej
osobe. Obec na uvedenom úseku vykonáva vyhľadávaciu činnosť a vedie evidenciu
potenciálnych záujemcov o tento druh služby. Zariadenia sociálnych služieb v obci neexistujú
a súčasný stav tieto ani nevyžaduje.
1.12

Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obecná knižnica - je otvorená
v popoludňajších hodinách v utorok a štvrtok. Knižnicu má na starosti knihovníčka obce - Mgr.
Anna Pazúriková. Obec pravidelne zabezpečuje dopĺňanie knižného fondu do obecnej knižnice.
Obecný úrad v spolupráci s materskou a základnou školou - organizovaním Dňa matiek,
Stretnutia detí so ZŠ a MŠ s Mikulášom, v mesiaci október posedenia s dôchodcami.
Významnou kultúrnou akciou v obci, ktorá v roku 2006 dosiahla už 15 ročník sú Podbielanské
folklórne slávnosti. Na tomto kultúrnom podujatí, ktoré sa uskutočňuje pravidelne v prvú
júlovú nedeľu, sa zúčastňujú pozvaní hostia z regiónu, z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia
napríklad z Lotyšská, Poľska a pod.
Atrakcie v obci
Bobrova raľa
Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Bobrova raľa. Najväčší zachovaný komplex
pôvodnej ľudovej architektúry v strednej Európe. 64 dreveníc z minulého storočia. Za
pamiatkovú rezerváciu bol areál vyhlásený v roku 1977.
Františkova huta
Bývalá železiareň Františkova huta. Technická a architektonická pamiatka. Vysoká pec
spracovávala železnú rudu z Roháčov v rokoch 1836 až 1862.
Malé etnografické múzeum v Podbieli
Malé etnografické múzeum v budove bývalej cirkevnej školy.
Plte - Podbiel
Splav rieky Orava na plti v úseku Nižná - Podbiel.
Kultúrno-športová hala v Podbieli
Športová hala využívaná na organizovanie plesov, firemných športových dní, bežné
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športovanie a je k dispozícii aj turistom ubytovaným v Podbieli.
Biela skala
Nadmorská výška 750 m Toto miesto bolo už od historických čias významné z hľadiska
strážnej funkcie. Údolím prechádza vo všetkých dobách dôležitý dopravný koridor –
severojužný prechod cez Karpaty. Druhý takýto strážny bod bol na vrchu Ostražica 2 km
severným smerom. Celé okolie si môžete podrobne prezrieť vyhliadkovým ďalekohľadom. Za
dobrej viditeľnosti máte všetky oravské horstvá ako na dlani.
Červená skala
Nadmorská výška 690 m, 130 metrov nad hladinou rieky Orava. Do červena sfarbená skala je
súčasť karpatského bradlového systému. Tvoria ju vápence, ktoré vznikali v jure a kriede –
pred 195 až 65 miliónmi rokov ako hlbokomorské sedimenty. Z turistického hľadiska je skala
využívaná ako miesto pohodlných vychádzok. Poskytuje najlepší výhľad na obec Podbiel. V
diaľke však vidno aj Roháče. Panorámu si môžete podrobne prezrieť pomocou
1.13

Hospodárstvo

Najvýznamnejšou činnosťou na území obce je poľnohospodárska výroba, ktorú zabezpečuje
Poľnohospodárske družstvo Orava PPD Nižná.
Ďaĺšími významnými firmami sú Drevodom Orava, s.r.o., ktorá sa zaoberá výstavbou
drevených domov, potravinárska firma Nealko Oravan, s.r.o., ktorá je najväčším výrobcom
nealko nápojov v regióne Orava, Spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, ktoré sa
zaoberá kúpou a predajom dreva a firma Kovobiel s.r.o.
Množstvo podnikateľov a živnostníkov sa venuje najmä stavebnej činnosti, službám
v lesnom hospodárstve a stolárskej výrobe a poskytovaniu služieb v ubytovaní. Zásobovanie
obyvateľstva potravinami a ďalším tovarom zabezpečuje v obci obchod s potravinami
a priemyselným tovarom COOP Jednota Trstená, Potraviny Margita Mezsárošová, Potraviny
Štefan Ficek a Potraviny Miroslava Vnenčáková. Pohostinské služby poskytuje p. Slavomír
Korčuška, p. Ondrej Krafský a p. Marian Žuffa, ktorý prevádzkuje aj predajňu Nábytku.
V obci sa nachádzajú tri penzióny - Penzion Starý Pivovar, Penzión Rozmarín a Penzión Lipa.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať aj na vidiecku turistiku a s tým spojené činnosti.
1.14

Organizačná štruktúra obce

Starosta obce: JUDr. Jozef Domiňák
Zástupca starostu obce : Bc. Pavol Kudzbel
Hlavný kontrolór obce: Viera Bebejová
Obecné zastupiteľstvo: Bc. Pavol Kudzbel
Ing. Iveta Kanderková
Jozef Domiňák
Pavol Lofaj
Peter Kontra
Daniel Bebej
Jozef Turčák
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Komisie:

komisia finančná a správy majetku obce,
komisia stavebná a ochrany verejného poriadku,
komisia pre prešetrovanie sťažností,
komisia pre kultúru a šport,
komisia na ochranu verejného záujmu,
komisia pre podnikanie a cestovný ruch,
komisia sociálna,

Obecný úrad: Mgr. Patrícia Korčušková - referát organizačný a vnútornej správy
Alena Mišunová - referát pre výkon prenesenej štátnej správy,dane a poplatky
Júlia Dvorská - referát pre správu majetku, financovanie a personálne veci
Miroslav Kontra - referát obecných služieb, koordinátor AP
František Matúš - referát obecných služieb

2. Rozpočet obce na rok 2006 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom
roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s
kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadeným obcou a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :
- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2006 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 obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie.
Rozpočet obce na rok 2006 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2005 uznesením č.8.
Zmenený bol dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 16.6.2006 uznesením č. 26
- druhá zmena schválená dňa 31.8.2006 uznesením č. 27
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
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Upravený rozpočet obce k 31.12.2006 v tis. Sk:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok

14482
14482
0

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

12349
10711
1638

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

2130
3407
1277

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

3
364
-361

z toho :

2.1 Plnenie príjmov za rok 2006
2.1.1 Bežné príjmy
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2006
% plnenia k upravenému rozpočtu

(v tis. Sk)
12119
12349
10828
87,68

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií
Hlavná
Upravený
kapitola
Text
rozpočet 2006
(v tis. Sk)

Skutočnosť
2006
(v tis. Sk)

Príjmy celkom

12349

10828

100

Daňové príjmy

7744

7277

200

Nedaňové príjmy

1308

1096

310

Granty a transfery

3297

2455
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2.1.2 Kapitálové príjmy

Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2006
% plnenia k upravenému rozpočtu

(v tis. Sk)
130
2130
2049
96,19

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce a rozpočtových organizácií
Upravený
Skutočnosť
Kapitola
Text
rozpočet 2006
2006
(v tis. Sk)
(v tis. Sk)
2130
2049
Príjmy celkom
230
130
49
Kapitálové príjmy
320
2000
2000
Kapitálové granty a transfery
2.1.3 Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2006
% plnenia k upravenému rozpočtu

(v tis. Sk)
3
3
633

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce
Upravený
Hlavná
Text
rozpočet 2006
kapitola
(v tis. Sk)
Príjmy celkom
400
Príjmy z transakcií s FA a FP
3
500
Prijaté úvery, pôžičky a NFV
0

Skutočnosť
2006
(v tis. Sk)
633
0

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2006
2.2.1 Bežné výdavky
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2006
% plnenia k upravenému rozpočtu

(v tis. Sk)
10486
10711
10117
94,45
10

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce a rozpočtových organizácií
Upravený
rozpočet
Oddiel
Kapitola
Text
2006
(v tis. Sk)
10711
Bežné výdavky celkom
3750
600
01 - obec
Výdavky za obec celkom

01.2 financie
01.6.0 voľby
01.7
03 - PO
04 - vš. služ.
05 - ŽP
06 - roz. obce
08 - kultúra

09- vzdeláv.

10 - soc. zab.

610
620
630
640
630
610-620
650
600
630

Mzdy, platy, služobné príjmy ...
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Transfery
Finančne operacie
Mzdy odvody
Splácanie úrokov a popl. z úverov
Výdavky na PO celkom
Tovary a služby

600
600
630
600
630
600
630
640
600
610
620
630
640

Tovary a služby
Výdavky na ŽP celkom
Tovary a služby
Výdavky za rozvoj obce celkom
Tovary a služby
Výdavky za kultúru celkom
Tovary a služby
Bežné transfery
Výdavky za školstvo celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Transfery

600
610
620
630
640

Výdavky za soc. zabez. celkom
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poist. a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežne transfery

1910
697
1133
10
10
17
205
30
30
495
350
350
10
10
600
220
380
4430
2353
863
1197
17
8
45
16
38
83

Skutočnosť
2006
(v tis. Sk)
10117
3733
1756
631
1341
5
28
35
253
33
33
500
486
486
14
14
584
250
334
4070
2342
868
854
6
7
400
13
32
124

2.2.2 Kapitálové výdavky
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2006
% plnenia k upravenému rozpočtu

(v tis. Sk)
1407
3407
2971
87,20
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Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce a rozpočtových organizácií
Upravený Skutočnosť
rozpočet
2006
Oddiel
Kapitola
Text
2006
(v tis. Sk)
(v tis. Sk)
3407
2971
Kapitálové výdavky celkom
100
2
01 - obec
700
Výdavky nakup pozemkov
100
2
710
80
0
700
04 - výstav.
Výdavky za obec celkom
06 - roz. ob.
08 - kultúra
09 - školst.
10 - soc. zab.

710

Obstarávanie kapitálových aktív

700
710
700
710

Výdavky za rozvoj obce celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Výdavky na kultúru celkom
Obstarávanie kapitálových aktív

700
700
710
720

Výdavky na školstvo
Výdavky za soc. zabez. celkom
Obstarávanie kapitálových aktív
Kapitálové transfery

80
3117
3117
0
0
110
-

0
2919
2919
50
50
0
-

2.2.3 Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

(v tis. Sk)

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2006
% plnenia k upravenému rozpočtu

364
364
364
100

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce
Oddiel

Kapitola

800
01 - obec

810
820

Text
Bežné výdavky celkom
Výdavky za obec celkom
Úvery, pôžičky, NFV ....
Splácanie istín

Upravený
rozpočet
2006
(v tis. Sk)
364
364

Skutočnosť
2006
(v tis. Sk)
364
364
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2.3 Plán rozpočtu na roky 2007 - 2009
2.3.1 Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2006
13510

Plán na rok
2007
11420

Plán na rok
2008
11566

Plán na rok
2009
12121

10828
2049
633

10911
460
49

11457
60
49

12012
60
49

Skutočnosť
k 31.12.2006
13452

Plán na rok
2007
11420

Plán na rok
2008
11566

Plán na rok
2009
12121

10117
2971
364

10513
544
363

2.3.2 Výdavky celkom
Výdavky
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

10429
635
502

10992
561
568

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2006
Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2006 :
Upravený
Skutočnosť
Príjmy
rozpočet
k 31.12.2006
2006 (v tis. Sk)
(v tis. Sk)
Príjmy celkom
14482
13510
z toho :
Bežné príjmy
12349
10828
Kapitálové príjmy
2130
2049
Finančné príjmy
3
633
Výdavky celkom
14482
13452
z toho :
Bežné výdavky
10711
10117
Kapitálové výdavky
3407
2971
Finančné výdavky
364
364
Rozpočet obce za rok 2006
0
58
Výsledok hospodárenia za rok 2006 je prebytok rozpočtu obce vo výške 55632,47 Sk, ktorý
pozostáva:
- zostatky na bežných bankových účtoch + pokladňa
55.632,47 Sk.
Prebytok rozpočtu obce za rok 2006 je vo výške

55.632,47 Sk.
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Prebytok hospodárenia je na základe internej smernice o účtovníctve príjmom rezervného
fondu.

4. Bilancia aktív a pasív v tis. Sk
4.1 Aktíva

Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci krát.
Prechodné účty aktív
Majetok spolu

Skutočnosť

Skutočnosť

31.12. 2005

31.12.2006

42663

43096

36238
6425
495

36666
6430
346

5
209
281
43158

6
47
293
43442

4.2 Pasíva

Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.
Vlastné
zdroje krytia majetku
výpomoci

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12. 2005

31.12.2006

38168

39245

42279
-4111
4990

43023
-3778
4197

54
1357
3579
43158

39
943
3215
43442

a záväzky spolu
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v tis. Sk
5.1. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky premlčané
Pohľadávky v priebehu roka odpísané

Rok 2005

Rok 2006

190
-

47
-

Rok 2005

Rok 2006

672
739
3579

704
278
3215

5.2 Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky krátkodobé
Záväzky po lehote splatnosti (dodávatelia)
Záväzky z úveru

6. Ostatné dôležité informácie
6.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2006 obec prijala nasledovné granty a transfery :
Suma prijatých
prostriedkov v Sk
KŠÚ
Na prenesené kompetencie - školstvo
2 115 000,ÚPSVaR
Aktivačná činnosť
145969,ÚPSVaR
Príspevok na stravu, školské potreby, MP
13489,KŠÚ
Vzdelávacie
poukazy
61600,pre deti v hmotnej
núdzi
ObÚ
Na voľby do org. samosprávy
34141,43977,40,MVSR,KSÚ,MŽP,MKSR Decentralizačné dotácie hlás. pobytu
MŠSR
Na
špor. akciu – Beh ústavyprostredie,
12600,obyvateľov,stav.úrad,život.
MKSR
Na podbielanské folklor.slávnosti
20000,Envirofond
Na kanalizáciu
2 000 000,Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

6.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2006 obec zo svojho rozpočtu v zmysle poskytla dotácie nasledovne:
Prijímateľ
Účelové určenie dotácie
dotácie
TJ ŠK Podbiel Na športovú činnosť
Rim.kat.cirkev
Iné
Na činnosť

Suma poskytnutých
prostriedkov v Sk
264501,40
850,36256,-
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6.3 Významné investičné akcie v roku 2006
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2006 :
- plynofikácia Zámostie časť Krivý kút,
- kanalizácia Zámostie ,
- vodovod Zámostie,
- výstavba športového areálu za špor. halou,
6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch :
-

dokončenie inžinierskych sietí Zámostie,
dokončenie kanalizácie obce stred (Bobrova raľa a Ulička),
prestavba kotolne na biomasu,
pokračovanie na budovaní športového areálu za športovou halou,
vysporiadanie vlastníctva k pozemkom pod komunikáciami,

6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval:

Predkladá:

Júlia Dvorská

Júlia Dvorská

V Podbieli, dňa 17.12. 2007
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