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Úvod
Rok 2010 bol, podobne ako predchádzajúci, poznačený doznievajúcou hospodárskou
a finančnou krízou, čo sa v praxi prejavilo nedostatkom fin. prostriedkov pre potreby obce.
Následné dofinancovanie v závere roka nebolo využiteľné, no kladne sa prejavilo v prebytku
hospodárenia na rok 2011. Ani v tomto roku sa obci nepodarilo získať finančné prostriedky
z iných zdrojov, mimo dotácie na folklórne slávnosti z rozpočtu MK SR. O možnostiach
(resp. nemožnostiach) čerpania fin. prostriedkov z eurofondov sme priebežne informovali
v jednotlivých vydaniach občasníka obecného úradu.
Keďže sme však mali pripravené projekty, vrátane vydaných stavebných povolení,
považovali by sme za chybu, aby sa veci nedoťahovali do konca. Koniec koncov, keďže
spracovanie projektov obecné zastupiteľstvo schválilo, urobilo tak zrejme preto, lebo
považovalo za potrebné, a v záujme obce, aby sa veci realizovali. Práve z tohto dôvodu
obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie úveru z Dexia banky Slovensko vo výške 233 tisíc
eur (7 miliónov Sk). Pre niektorých nespokojných občanov už len pripomeniem, že z tejto
sumy sme použili 66.400,- eur (asi 2 milióny Sk) na splatenie úveru, ktorý sme zdedili
z predchádzajúceho volebného obdobia. Urobili sme to preto, lebo Dexia banka ponúkla
oveľa výhodnejší úrok na ďalšie splácanie starého, aj nového úveru – teda šetrili sme obecné
prostriedky. V hodnote 140.200,- eur boli realizované nové akcie. Išlo o úpravu asfaltových
povrchov pôvodných ciest na Zámostí, ktoré boli v dezolátnom stave, na predĺženie cesty
s asfaltovým povrchom až k rodinnému domu pána Jána Joštiaka, na upravenie povrchov
spevnených ciest v Krivom kúte, na predĺženie cesty s asfaltovým povrchom za kostolom i na
položenie asfaltového koberca na ceste okolo starej materskej škôlky. Toto nás stálo 115.200,eur (3,5 milióna Sk). Ďalších 25 tisíc eur bola naša spoluúčasť na prekládke elektrického
vedenia a vybudovaní novej trafostanice v Sihle. Aj toto boli peniaze použité z úveru.
26.500,- eur z úveru nebolo dočerpaných. Záver – „skutočne“ teda obec čerpala úver vo výške
približne 140.200,- eur (4,3 milióna Sk).
Pomerne značné problémy nám narobila kontrola Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva na počiatku roka. Konštatovala totiž, že bez radikálnych úprav zariadenia
školského stravovania môže dôjsť k zastaveniu jeho prevádzky. Bola to daň za to, že v oblasti
údržby a opráv objektov obec v predchádzajúcich obdobiach urobila len veľmi, veľmi málo.
Museli sme zrekonštruovať sociálne zariadenia v kuchyni, vydláždiť sklad potravín, vymeniť
všetky okná a dvere za plastové, bolo zakúpené niektoré nové vybavenie. Vo výdajni stravy
sme museli obnoviť obklad stien, vymeniť svietidlá, v celom objekte namaľovať všetky dvere
a niektoré priestory, zrušiť niektoré nefunkčné zariadenia a niektoré priestory aj stavebne
upraviť. Dokonca sa ukázalo ako nevyhnutné už v tomto roku pristúpiť k výmene strechy na
kuchyni. Všetky práce boli financované z rozpočtu obce.
Ako si už iste všetci občania všimli, obec má problémy s udržaním vody v miestnom
potoku. Už sme o tom písali v predchádzajúcich vydaniach obecných novín. V tomto roku
sme sa podujali na kroky, ktoré by zabezpečili, aby voda v potoku tiekla trvale. V prvom rade
bolo potrebné navoziť hrubý kameň na upravenie brehov Studeného potoka v priestoroch
ústia do miestneho potoka. Povodie Váhu zas svojimi prostriedkami vykonalo úpravu brehov.
Teraz je na rade pokus o zdvihnutie koryta rieky. Obec už vykonala návoz kamenia, na rade je
opäť Povodie Váhu, ktoré prisľúbilo vykonať svojimi silami potrebné práce. Aby sa zabránilo
vyplavovaniu potoka pri vyššie úrovni hladiny v budúcnosti, obec opravila a sfunkčnila
stavadlo na ústí do potoka. Uvedené opatrenia nemali žiadny nárok na finančné prostriedky zo
strany obce.
V rámci údržby a opráv bolo zakúpené niektoré interiérové vybavenie pre materskú
školu, základnú školy aj školský klub detí (stoly, stoličky, koberce, lehátka, bojler), urobené
nové rozvody elektriky, opravy dlažby a pod. V časti Zámostie sme vyčistili kanál popri

železnici. Vyčistil sa cintorín, vybudovalo sa tu provizórne kompostovisko. Na Bobrovej rali
sme osadili novú vahadlovú studňu, osadili sme aj kamene s informačnými tabuľkami pre
turistov. V spolupráci so Správou ciest ŽSK sme opravili niektoré úseky brehov potoka
v obci, prevádzkovateľovi televízneho signálu vysielaného z Nižnej sme pomohli
s postavením stožiara na Horečervení. Vyčistili sme okolie starej materskej škôlky aj objekt
Františkovej huty. Ozvučili sme miestnym rozhlasom Krivý kút.
Začali sme s vysporadúvaním pozemkov pod miestne komunikácie Pod Pálenicou, aj
sme vyplatili prvých viac ako 100 vlastníkov, ktorí obci predali pozemky. Po predbežnom
prerokovaní s občanmi sme zadali vypracovanie projektu odvodnenia časti Zámostia –
Krivého kúta. Pokročilo sme vo vyporadúvaní pozemkov v Krivom kúte, kde v podstate
všetci stavebníci už majú vysporiadané pozemky a nič nebráni vydaniu stavebného povolenia
a realizovaniu výstavby rodinných domov. Františkova huta je vo vlastníctve obce. Prikročili
sme k tomuto opatreniu preto, lebo na obci sme prijímali sťažnosti návštevníkov obce a jej
okolia, že huta je, pokiaľ sa týka poriadku, v dezolátnom stave. Veríme, že ako vlastníkovi sa
obci bude dať zodpovednejšie dbať o túto pamiatku, ktorou je obec známa.
V neposlednom rade musím spomenúť, že obecný úrad sa stal objektom krádeže
vlámaním, preto sme prikročili k vybudovaniu zabezpečovacieho zariadenia, aby sme predišli
takýmto prípadom v budúcnosti.
Podarilo sa nám realizovať všetky plánované kultúrne a športové podujatia a splniť
všetky záväzky voči občanom, najmä v sociálnej oblasti, aj podporiť činnosť organizácií
v oblasti kultúry a športu.
Chcem na záver osobne srdečne poďakovať za spoluprácu poslancom obecného
zastupiteľstva, predsedom a členom komisií obecného zastupiteľstva, všetkým zamestnancom
obce, vrátane občanov zaradených na aktivačných prácach alebo drobných obecných
službách, aj všetkým občanom, ktorí pochopili, že bez ich aktívnej účasti na živote obce by to
nešlo, a v tomto roku by sme nedosiahli to, čo bolo vyššie uvedené.

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. Pôsobnosť obce upravuje najmä zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zmien a doplnkov.
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,
37o10“ východnej zemepisnej dĺžky.
Celková rozloha obce:

19,2 km2

Nadmorská výška:

Chotár Podbiela je značne členitý vo výškovom rozpätí 5301150 m. n.m.

1.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov obce k dňu 31.12.2010
Národnostná štruktúra:

- 1279

- slovenská národnosť 99,50 %
- česká 0,125 %
- poľská 0,25 %
- nezistená 0,125 %

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania:

Vývoj počtu obyvateľov:

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

- rok 1992 – 1176
- rok 1997 – 1220
- rok 2002 – 1219
- rok 2007 – 1270
- rok 2008 – 1272
- rok 2009 – 1275

1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci:

Vývoj nezamestnanosti:

mieru nezamestnanosti v obci nie je možné presne určiť
z dôvodu značného počtu dobrovolne nezamestnaných občanov,
v priemere je však úradom práce evidovaných 35 dolhodobo
nezamestnaných občanov obce
v obci bolo zaznamenané výrazné zvýšenie nezamestnanosti
spôsobené svetovou hospodárskou krízou.

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 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 odtlačok 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 valašskej 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 prvýkrát uvádza dedina „Podbella 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 v 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 - komplex 64 dreveníc.
Za dedinou, smerom na Roháče, sa dodnes zachoval ďalší skvost, a tým je zrúcanina
železiarne, tzv. Františkova huta, po podbielansky Hámor, v ktorom sa dokonca zachovala
pôvodná vysoká pec. Hámor bol postavený začiatkom 19. storočia v roku 1836. Spracovávala
sa v ňom železná ruda z okolia Roháčov (Zuberec a Habovka, predovšetkým Blatná dolina),
Oravíc (Juráňova dolina), dokonca až od Malatinej a z terajšieho Poľska, ktorého časti patrili
pod Uhorsko. Miestni obyvatelia železiareň volali po nemeckom názve kladiva – hammer.
Toto vodné obrovské kladivo používali na drvenie dovezenej železnej rudy pred jej vsádzkou
do vysokej pece. Energiu vodného kolesa využívali aj pri skujňovaní vyrobeného surového
železa v tvare bochníkov. Dá sa predpokladať, že získaná energia ,,ťahala“ aj obrovské
dúchadlo na vháňanie vzduchu doteraz zachovanými kanálikmi do vysokej pece, aby sa
zvýšila dosahovaná teplota potrebná pre tavbu. Zostatky vodného náhonu si pozorný
návštevník tejto pamiatky všimne v areáli železiarne aj dnes. Pôvodná trasa tohto náhonu,
žiaľ, dnes už nefunkčného, donedávna poháňala aj doteraz zachovaný vodný mlyn na mletie
múky nad Podbielom, smerom na Oravský Biely Potok, známy ako Brunčákov mlyn.
Dokonca nad vysokou pecou dodnes je zostatok zásob železnej rudy. V roku 2010 sa podarilo
túto kultúrnu pamiatku získať do vlastníctva Obce Podbiel kde darca Františkova huta
občianske združenie, Záhradnícka č.83,821 08 Bratislava ju na základe darovacej zmluvy
darovalo obci.
1.8 Významné osobnosti obce
Edmund Peter Bárdoš, nar. 1918, rímsko-katolícky farár - posledný primiciant. Zomrel
v roku 1999.

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. Zomrel v roku 1996.
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.
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. Zomrel v roku 1923.
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 v Podbieli, 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 v 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 Slovenskej republiky. V rokoch 1998 - 2002 bol poslancom Národnej rady
SR. V rokoch 1998 - 2006 bol starostom obce Podbiel.
1.9 Výchova a vzdelávanie
Výchovu a vzdelávanie v obci zabezpečuje Základná škola s materskou školou
Podbiel, 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 31.12.2010
navštevovalo MŠ 37 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, ako
nepovinný predmet anglický jazyk. Škola má primerané priestorové aj materiálne podmienky,
ktoré ďalej v spolupráci s obcou. Všetci jej pedagogickí zamestnanci majú potrebné odborné
vzdelanie. 31.12.2010 školu navštevovalo 52 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 širokej verejnosti.
ŠKD – súčasťou základnej školy je aj školský klub detí, ktorý k 31.12.2010 navštevovalo 17
žiakov. Je v prevádzke denne od 11,15 do 15,40 hod. Deti tu majú priestor na odpočinok,
zábavu, rozvoj záujmov, prípravu na plnenie si školských povinností.
1.10

Zdravotníctvo

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

Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci je pripravená zabezpečovať obec prostredníctvom
opatrovateľskej služby opatrovaním v domácnosti. V roku 2010 obec takúto službu
neposkytovala. 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 pracovníčka obce.
Alena Mišunová. Obec pravidelne zabezpečuje dopĺňanie knižného fondu do obecnej
knižnice. Pre účely organizovania kultúrnych a spoločenských aktivít má obec k dispozícii
kultúrno-športovú halu.
Obecný úrad v spolupráci s materskou a základnou školou organizuje pravidelne Deň
matiek, stretnutie detí zo ZŠ a MŠ s Mikulášom, v mesiaci október posedenia s dôchodcami.
Významnou kultúrnou akciou v obci, ktorá v roku 2009 dosiahla už 18. 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.
V obci pôsobia aj nasledovné folklórne súbory – Ženská spevácka skupina Senková
s počtom členov 14, ktorá vznikla v roku 1985 pod vedením Mgr. Hedvigy Mintálovej
a v roku 2007 bol obnovený Detský folklórny súbor Podbielan s počtom členov 45 pod
vedením Martiny Orčíkovej a Ing. Ivety Kanderkovej. Okrem toho v obci pôsobí aj hudobná
skupina Biele skaly, ktorej vedúcim je Jaroslav Šestáka v roku 2009 vznikla hudobná skupina
zložená z mladých chlapcov pod názvom Xsicht členovia tejto skupiny sú Andrej Latka,
Lukáš Korčuška, Adam Milulášik a Peter Vilčinský. Tieto hudobné a tanečné telesá vystupujú

na všetkých kultúrnych podujatiach v obci, ale aj na kultúrnych akciách mimo obce a regiónu.
Všetky tieto súbory účinkujú pod hlavičkou Obce Podbiela sú obcou po finančnej stránke
podporované.

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. Národná technická a architektonická pamiatka. Vysoká
pec spracovávala železnú rudu z Roháčov v rokoch 1836 až 1862. V roku 2010 sa táto
kultúrna pamiatka dostala do majetku obce na základe darovacej zmluvy od Občianskeho
združenia Františkova huta ,Záhradnícka č.83, 821 08 Bratislava zastúpená Ing. Martinom
Kováčom - predsedom správnej rady.
Malé etnografické múzeum
Malé etnografické múzeum v budove bývalej cirkevnej školy, ktoré bolo zriadené vdp. Mgr.
Donátom Čarnogurským, správcom farnosti Podbiel, ktorý v obci pôsobil v rokoch 19972009.
Plte Podbiel
Splav rieky Orava na plti v úseku Nižná – Podbiel, prevádzkuje Pavol Tmák.
Jazda tankom
Jazda upraveným bojovým vozidlom pechoty, prevádzkuje Jozef Krupa.
Drevené sochy
Na verejných priestranstvách v obci sa nachádzajú drevené sochy (bača, hrabáčka, vodník, sv.
Cyril a sv. Metod, škriatok) ktoré vytvorili podbielanskí rezbári na rezbárskych plenéroch,
ktoré sa uskutočnili v predchádzajúcich rokoch v obci.
Kultúrno – športová hala
Športová hala využívaná na organizovanie plesov, firemných športových dní, bežné
športovanie. Je k dispozícii aj turistom ubytovaným v Podbieli a blízkom okolí.
Multifunkčné ihrisko
Bolo vybudované z dotácie predsedu Vlády SR a nadácie SPP. Je k dispozícii pre záujemcov
o hranie futbalu a volejbalu.
Biela skala
Nadmorská výška 750 m. Toto miesto bolo už od historických čias významné z hľadiska
strážnej funkcie obce. Údolím popod Bielu skalu prechádza vo všetkých dobách dôležitý
dopravný koridor – severojužný prechod cez Karpaty. Druhý takýto strážny bod bol na vrchu
Ostražica vo vzdialenosti 2 km severným smerom. Za dobrého počasia sú z Bielej skaly
všetky oravské horstvá viditeľné 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. Z dôvodu odcudzenie vyhliadkových ďalekohľadov neznámym
páchateľom si však už nemôžete pozrieť panorámu bližšieho aj vzdialenejšieho okolia.
1.13

Hospodárstvo

Najvýznamnejšou činnosťou na území obce je poľnohospodárska výroba, ktorú
zabezpečuje Podielnícke poľnohospodárske družstvo Orava so sídlom v obci Nižná.
Ďalšími významnými firmami sú Drevodom Orava, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou a
výstavbou drevených domov a rekreačných chát, potravinárska firma Nealko Oravan, s.r.o.,
ktorá je najväčším výrobcom nealko nápojov v regióne Orava, Spoločenstvo bývalých
urbarialistov obce Podbiel, pozem. spol., ktoré sa zaoberá kúpou, predajom a základným
spracovaním dreva. Ďalšou rozrastajúcou firmou je P-Parket, ktorá sa zaoberá predajom
parkiet a podlahovín a súvisiacimi montážnymi prácami.
Množstvo podnikateľov a živnostníkov sa venuje najmä stavebnej činnosti, službám
v lesnom hospodárstve a stolárskej výrobe i poskytovaniu ubytovacích služieb. 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 Slavomír
Korčuška, Jozef Pirigyi a Marián Žuffa, ktorý prevádzkuje aj predajňu Nábytku. V obci sa
nachádzajú tri penzióny - Penzión 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 :
Hlavný kontrolór obce:

Bc. Pavol Kudzbel
Viera Bebejová

Obecné zastupiteľstvo:

Bc. Pavol Kudzbel
Ing. Iveta Kanderková
Pavol Lofaj
Dušan Dvorský
Slavomír Korčuška
Ľubomír Franko
Rudolf Veselý

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

komisia pre ochranu životného prostredia
Obecný úrad:

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

Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Podbiel, pod ktorú patrí aj
zariadenie školského stravovania, kde je nasledovný počet zamestnancov:
základná škola a ŠKD:
pedagogickí 7, nepedagogický 1
materská škola:
pedagogickí 3 , nepedagogický 1
zariadenie školského stravovania: 3

2. Rozpočet obce na rok 2010 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,
- 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 2010 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 bežné príjmy a bežné
výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len
kapitálový rozpočet) a finančné operácie. Na rok 2010 bol rozpočet zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.2.2010 uznesením č.
1/2010. Zmenený bol nasledovne:

-

prvá zmena schválená dňa 1.7.2010 rozhodnutím starostu obce č. 1/2010
druhá zmena schválená dňa 18.10.2010 rozhodnutím starostu obce č. 2/2010
tretia zmena schválená dňa 1.12.2010 rozhodnutím starostu obce č. 3/2010
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Upravený rozpočet obce k 31.12.2010 v €:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok

669081
623313
45768

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Schodok bežného rozpočtu

402392
408703
--6311

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

5768
144098
-138330

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

260921
70512
190409

z toho :

2.1 Plnenie príjmov za rok 2010
2.1.1 Bežné príjmy
Príjmy celkom

(v €)

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2010
% plnenia k upravenému rozpočtu

419199
402392
402392
100,003

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií
Hlavná
kapitola

100,200

Text
Príjmy celkom
Daňové príjmy, nedaňové
príjmy

Upravený
rozpočet 2010
(v €)

Skutočnosť
2010
(v €)

402392

402392

279232

279232

310

Granty a transfery

123160

123160

2.1.2 Kapitálové príjmy
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2010
% plnenia k upravenému rozpočtu

(v €)
2000
5768
5768
100

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce a rozpočtových organizácií
Upravený
Skutočnosť
Kapitola
Text
rozpočet 2010
2010
(v €)
(v € )
Príjmy celkom
5768
5768
230
Kapitálové príjmy
5768
5768

2.1.3 Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2010
% plnenia k upravenému rozpočtu

(v € )
28800
260921
260921
100

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce
Upravený
Hlavná
Text
rozpočet 2010
kapitola
(v €)
Príjmy celkom
260921
400
Príjmy z prevodu z rez.fondu
54336
513
Bankový úver
206585

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2010
2.2.1 Bežné výdavky
Výdavky celkom
Schválený rozpočet

(v € )
419199

Skutočnosť
2010
(v € )
260921
54336
206585

Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2010
% plnenia k upravenému rozpočtu

408703
408703
99,99

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce
Schválený
rozpočet
0

Rozpočet
po zmenách
10082

Skutočnosť
k 31.12.2010
10082

0

63

63

720

36

36

0

141

141

Volby - odmeny

230

715

715

111

Volby-odvody

80

202

202

01600

111

Voľby tovar a služby

690

961

969

04120

111

§50i

0

8792

8792

04120

111

Odvody –znev.nezamestnaní § 50i

0

3121

3121

04120

111

Akt.práce.- všeob. materiál

122

67

670

09111

111

Plat,príplatky- MŠ

0

3772

3772

09111

111

Všeobcný materiál - MŠ

1700

2232

2232

09121

111

ZŠ-platy, príplatky,odmeny

52800

53933

53933

09121

111

ZŠ-poistné

19453

19912

19912

09121

111

ZŠ – dopl.dôchod. sporenie

830

994

994

09121

111

ZŠ - cestovné

50

18

18

09121

111

ZŠ - energie

6940

4735

4735

09121

111

ZŠ – tovar a služby

5041

7873

7873

10405

111

Transfer- deti v hmot.núdzy

700

646

646

04120

1161

a služby

688

0

0

08209

11H

Kultúra- Senková harmonika

0

500

500

04120

11T1

Aktivačné práce plat, odvod

0

254

254

04120

11T1

Aktivačné práce-torav a služby

0

432

432

04120

11T2

0

44

44

04120

11T2

0

76

76

01116

41

Správa- mzdy ,príplatky, odmeny

67820

58812

58812

01116

41

Správa -odvody

21387

24594

24594

Oddiel, skupina,
trieda

Zdroj

01116

111

Platy ,príplatky-správa

01116

111

Energie

01116

111

Všeobecný materiál

01116

111

Údržba výpoč.techniky

01600

111

01600

Názov výdavku

Mzdy-znev.nezamestnaní.

Aktiv práce-mzdy a odvody,tovar

Aktivačné práce- spolufin. mzdy,
odvod
Aktivačné práce-spolufin.tovar a
služby

01116

41

Správa - cestovné

250

80

80

01116

41

Správa – energie

6323

4610

4610

01116

41

Správa-tovary a služby

29414

31889

31881

01116

41

2966

1244

1244

01120

41

Správa – transfer stav.úrad,
združenia,členské,PN
Financie - služby

1364

2407

2407

01700

41

Splácanie úrokov bankám

9119

3800

3800

03200

41

Pož.ochrana -energie

270

158

158

03200

41

Po.ochrana – tovar a služby

2020

924

924

04120

41

Akt.práce-tovar a služby

0

89

89

04430

41

Výstavba-špec.služby

0

1801

1801

04510

41

Cestná doprava-tovar

4296

713

713

04600

41

Komunikácie- energie

166

0

0

04730

41

Propagácia a reklama

500

397

397

05100

41

Život. prostredie- odpady

19266

22043

22043

06200

41

Rozvoj obci –tovar a služby

2100

867

867

06400

41

Verejné osvet.- energie

3811

1884

1884

06400

41

Verejné osvet.-údržba

1110

225

225

08100

41

Športová hala -energie

4000

3946

3946

08100

41

Športová hala- tovar služby

1764

310

310

08100

41

Dotácie- športové organ.

10630

10314

10314

08205

41

Knižnica - knihy

166

155

155

08205

41

Kultúra- všeob. služby

11120

6691

6691

08209

41

Kultúra – všeob. materiál

6100

842

842

41

Kultúra –prevádzkové stroje

0

806

806

41

Kultúra – kultúrne a špor. akcie

6000

4464

4464

41

Kultúra –tovar ,služby

600

1096

1096

41

Vysielacie a vyd. služby

950

471

471

41

Cintor. služby-energie

300

0

0

08400

41

Cintor. služby-tovar

1000

266

266

08400

41

Cirkev -transfer

1660

1660

1660

09111

41

MŠ-mzdy

26742

24235

24235

09111

41

MŠ- odvody

9345

9748

9748

09111

41

MŠ - dopl. dôch.sporenie

535

577

577

09111

41

MŠ – energie

6320

4199

4199

09111

41

MŠ-tovar a služby

5120

2740

2740

08209
08209
08209
08300
08400

41

MŠ –bežné transfery PN,

13433

10768

10768

41

ŠKD- mzdy a odvody,DDP

7746

8331

8331

41

ŠKD- tovar služby,transfer PN

1000

350

350

09601

41

ZŠS-mzdy a odvody

18944

16769

16769

09601

41

ZŠS - energie

4483

3453

3453

09601

41

24613

16659

16659

09601

41

ZŠS-tovar a služby,transfer
PN
ZŠS-transfer PN

166

0

0

10202

41

Starší občania-tovar a služ.

1096

584

584

10202

41

Starší občania-transfer

2323

2629

2629

10405

41

Rodina a deti-transfer

2550

2270

2270

08209

71

Kultúra- akordeon

0

490

490

419199

408703

408703

650
3100
13600
13450

Upravený
rozpočet
2010
v€
1943
3066
0
0

Skutočnosť
k 2010
v€
1943
3066
0
0

0

114089

114089

0

25000

25000

30800

144098

144098

09111
09501
09501

Spolu

2.2.2 Kapitálové výdavky
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2010
% plnenia k upravenému rozpočtu

(v €)
30800
144098
144098
100

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce
Oddiel skupina
trieda

Zdroj

Názov výdavku

01116
01116
04430
04430,0620

41
41
41
41

04512

41

04430

41

Nákup pozemkov
Nákup traktora
automobilu
Projekt. dokumentácia
Realizácia nových stavieb
Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb –
cesta Zámostie,
Plavák,Muránska,Krivý Kút
Rekonštrukcia
a modernizácia- trafostanica
Sihla

Spolu

Schválený
rozpočet

2.2.3 Výdavkové finančné operácie
(v € )

Výdavky celkom
Schválený rozpočet

0

Upravený rozpočet

70512

Skutočnosť k 31.12.2010

70512

% plnenia k upravenému rozpočtu

100

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce
Oddiel

Kapitola

Text
Bežné výdavky celkom

01 - obec

800

Výdavky za obec celkom

810

Úvery, pôžičky, NFV ....

820

Splácanie istín

Upravený
rozpočet
2010
(v € )
70512
70512

Skutočnosť
2010
(v € )
70512
70512

-

-

70512

70512

2.3 Plán rozpočtu na roky 2010 - 2012
2.3.1 Príjmy celkom

Príjmy celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2010
v€
669081
402392
5768
260921

Plán na rok
2011 v €

Plán na rok
2012 v €

462723
444134
1992
16597

483505
464916
1992
16597

Plán na rok
2011 v €

Plán na rok
2012 v €

439016
398618
28349
12049

457671
412561
33061
12049

2.3.2 Výdavky celkom

Výdavky
Výdavky celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2010
v€
623313
408703
144098
70512

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2010
Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2010 :
Upravený
Príjmy
rozpočet
2010 (v € )
Príjmy celkom
669081
z toho :
Bežné príjmy
402392
Kapitálové príjmy
5768
Finančné príjmy
260921
Výdavky celkom
623313
z toho :
Bežné výdavky
408703
Kapitálové výdavky
144098
Finančné výdavky
70512
Rozdiel rozpočtu obce za rok 2010
+45768

Skutočnosť
k 31.12.2010
(v € )
669081
402392
5768
260921
623313
408703
144098
70512
+45768

Prehľad rozpočtového hospodárenia
Bežné príjmy

v €
402392

Bežné výdavky
Schodok bežné rozpočtu
Kapitálové príjmy

408703
-6311
5768

Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
Schodok rozpočtu celkom
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové

144098
-138330
-144641

Hospodárenie z finančných operácií
Výsledok rozpočtového hospodárenia

190409
45768

260921
70512

Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2010, zostatky na bežných bankových
účtoch a pokladni boli
45768 €
- z toho záporný výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu
-144098 €
- finančné operácie v zmysle § 10 ods. 6, zákona č. 583/2004 Z.z. sú súčasťou rozpočtu, ale
neovplyvňujú prebytok rozpočtu obce.
190409 €

Prostriedky finančných operácii sú mimorozpočtové zdroje rezervného fondu, ktoré
môžu byť použité prostredníctvom prevodu z rezervného fondu na krytie schodku
kapitálového rozpočtu na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva.
Z prebytku hospodárenia v čiastke 45768 € obec vytvorí rezervný fond vo výške
100%, t.j. 45768 € a bude použitý na vykrytie prípadného schodku rozpočtu obce. Časť
prebytku rozpočtu Obce Podbiel zisteného k 31.12.2010 vo výške 5771 € bude presunutá do
príjmu a použitá na vykrytie kapitálových výdavkov v nasledujúcom rozpočtovom roku.
3.1 Informácie o výnosoch a nákladoch
3.1.1 Výnosy - popis a výška významných položiek (v €)
Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony
a tovar

Popis (číslo účtu a názov)
602 – Tržby z predaja služieb
604- Tržby za tovar

Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy

Suma v €
21678
694

632 – Daňové výnosy samosprávy

298370

633 – Výnosy z poplatkov

14579

641-Ostatné výnosy

658

644- Zmluvné pokuty penále

4058

645-Ostatné pokuty
648- Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných 652-Zúčtovanie rezerv
položiek
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
662-Úroky
Finančné výnosy
668-Ostatné fin. výnosy

96
7228
1371

99
0

Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC, a v RO a PO
zriadených obcou
alebo VÚC
Spolu

693-Výnosy samosprávy z BT

128532

694-Výnosy samosprávy z KT

61213

698-Výnosy y KT od ostatných
mimo VS

2258
540834

3.1.2 Náklady - popis a výška významných položiek (v €)
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Služby

Popis (číslo účtu a názov)

Suma v €

501 – Spotreba materiálu

43831

502 – Spotreba energie

33076

511 – Opravy a udržiavanie

17721

512 – Cestovné

217

513 – Náklady na reprezentáciu

1158

518 – Ostatné služby

52376

521 – Mzdové náklady

170330

524-Zákonné soc. poistenie

56689

525-Ostatné soc. poistenie

2680

527- Zákonné sociálne náklady

2015

Dane a poplatky

538 - Ostatné dane a poplatky

1161

Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť

546 - Odpisy pohľadávok

164

548 - Ostatné náklady na prev. činnosť

5453

Osobné náklady

549 - Manká škody

Odpisy, rezervy a opravné
položky
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie

551- Odpisy DN a DH

98144

553 - Tvorba rezerv z prev. činnosti

1370

562 - Úroky

3954

časového rozlíšenia
Finančné náklady

563 - Kurzové straty
568 - Ostatné finančné náklady

1
1104

Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady
z odvodu príjmov

Spolu

585 - Náklady na transfery z rozpočtu
obce ostatný sub. VS
586 - Náklady na transfery z roz.
obce, VUC subjektom mimo VS

708
11590
503742

Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti Obce Podbiel v roku 2010:

27397 €

4. Bilancia aktív a pasív v €
4.1 Aktíva
Skutočnosť
31.12. 2009
1524553

Skutočnosť
31.12.2010
1561298

1358202
166351
78897

1394947
166351
68469

Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návrat. fin. výpomoci krát.

20
5362
73515
-

6
1496
64869
-

Prechodné účty aktív-čas.rozlíšenie
Majetok spolu

499
1603949

1234
1631001

Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :

4.2 Pasíva
Skutočnosť
31.12.2009

Skutočnosť
k 31.12.2010

Vlastné zdroje krytia majetku

640448

613050

Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho

603356
37092
116415

603356
-27397
235429

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné
Rezervy krátkodobé

1026
26418
70513
18458

1074
24990
206585
2780

Názov

Časové rozlíšenie
Vlastné zdroje krytia majetku

847086
1603949

782522
1631001

a záväzky spolu
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky krátkodobé
Záväzky po lehote splatnosti (dodávatelia)
Záväzky z úveru

Rok 2009

Rok 2010

26418

24990
-

Rok 2009

Rok 2010

5362
-

1496
-

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky premlčané
Pohľadávky v priebehu roka odpísané

6. Ostatné dôležité informácie
6.1 Prijaté granty a transfery
Informácie dôležité na posúdenie stavu majetku, záväzkov a finančnej situácie
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo školstva
SR
Ministerstvo školstva
SR
Ministerstvo financií
SR
Ministerstvo školstva –
cez KŠU
Obvodný úradNámestovo
Ministersto kultúry SR
VUC Žilinský sam. kraj
Obvodný úrad
Námestovo
Úrad práce soc. vecí

Účel určenia
bežné alebo kapitálové výdavky
Na prenesené kompetencie Základná škola - bežné
výdavky
Na Základnú školu vzdelávacie poukazy- bežné
výdavky
Dotácia z dôvodu výpadku podielových daníbežné výdavky
Dotácia na MŠ - bežné výdavky na predškolskú
výchovu (na žiaka ktorý je jeden rok pred zač.
povinn. škol. dochádzky)
Na volby doNRSR, referendum, do orgánov
samospráva

Suma poskyt. Suma použit. Roz
prostried. v €
prostr. v €
diel
85344

85344

0

1126

1126

0

16033

16033

0

2232

2232

0

1884

1884

0

Dotácia na folklórne slávnosti

2600

2600

0

Dotácia na FS Senková zakúpenie akordeónu

500

500

0

1214

1214

0

807

807

0

Decentralizačné dotácie na život. prostredie,evid.
obyvateľov, na deti v hmot. núdzi
Dotácie na aktivačné práce

a rodiny Námestovo

r. 2010

Úrad práce soc. vecí Dotácia na znevýhodnených občanov
a rodiny Námestovo § 50i
Od právnických
Na FS Senková na akordeón
osôb
Celkom

10930

10930

0

490

490

0

123160

123160

0

6.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2010 obec zo svojho rozpočtu v zmysle VZN obce poskytla dotácie nasledovne:
Prijímateľ
Suma poskytnutých
Účelové určenie dotácie
dotácie
prostriedkov v €
TJ ŠK Podbiel
Na športovú činnosť
8300
Rim. kat. cirkev
Na činnosť
1660,Iné
Na činnosť –cykloklub,hokej.klub, Červený kríž
2074,klubstrel.oddMSSČK a iné
6.3 Významné investičné akcie v roku 2010
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2010 :
- Rekonštrukcia a modernizácia ciet- Zámostie, Pri kostole-Muránska,ulica okolo P.
Plaváka, Krivý Kút
- Nákup pozemkov – Pod Pálenicou /vysporiadanie ciest/
- Rekonštrukcia a modernizácia trafostanice v Sihle - obec sa spolupodieľala finančne
na tejto rekonštrukcii čiastkou 25000 €
6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch :
-

dokončenie inžinierskych sietí Zámostie
pokračovanie na budovaní športového areálu za športovou halou
vysporiadanie vlastníctva k pozemkom pod komunikáciami, lokalita Krivý kút
a lokalita Pod Pálenicou
realizovanie projektov chodníkov obci
projekty pre IBV Pod Pálenicou

6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Vypracoval:
Júlia Dvorská
V Podbieli 14.05.2010

Predkladá:
Júlia Dvorská

