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1. Úvodné slovo starostu obce
Konsolidovaná výročná správa obce Babín za rok 2020 je dokument, ktorý nielen formou
čísiel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala s finančnými prostriedkami v roku 2020, ale
poskytuje aj základné informácie o majetkovej a finančnej situácii, súhrn za všetky súčasti
konsolidovaného celku, analýzu príjmov a výdavkov konsolidovaného celku, prehľad
o prijatých, ale aj poskytnutých zúčtovaných transferoch v rámci konsolidovaného celku
a ostatné dôležité informácie o obci a jej organizáciách ako konsolidovanej účtovnej
jednotky.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Babín
Sídlo: 029 52 Babín 50
IČO: 00314382
Štatutárny orgán obce: Bc.Martin Matys, starosta obce
Telefón: 043/5577207, 0905569465
Mail: obecbabin@orava.sk
Webová stránka: www.babin.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Bc. Martin Matys
Zástupca starostu obce: Jozef Vraňák
Hlavný kontrolór obce: Ing. Slávka Sviteková
Obecné zastupiteľstvo: Kubasová Oľga
Babinská Blanka
Barťák Ján
Kľuska Peter
Bukovský Jozef
Frčová Iveta
Vraňák Jozef
Mgr. Elena Frčová
Vlžáková Terézia
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Komisie: Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Komisia školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí
Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia na ochranu verejného poriadku

Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce a pracovníčky obce.
Zamestnanci obecného úradu:
Mária Bukovská
administratívna pracovníčka
Janka Páterková
účtovníčka
Zuzana Kurčinová
kultúrny referent /RD/
Simona Zajacová
administratívna pracovníčka, kultúrny referent /RD/
Pavol Vraňák
kurič, mechanik, údržbár, obsluha traktora

Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka, hodnota majetku, výška vlastného imania, výsledok
hospodárenia/:
Základná škola s materskou školou, 029 52

Babín 37, PaedDr. Anna Kurčinová,

vzdelávanie, IČO: 37810278, zsmsbabin@gmail.com, zsbabin@zsbabin.edu.sk
Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka, hodnota majetku, výška vlastného imania, výsledok
hospodárenia/:
Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.
Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka, hodnota majetku,
výška vlastného imania, výsledok hospodárenia/:
Obec nemá založené neziskové organizácie.
Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti,
IČO, telefón, e-mail, webová stránka, hodnota majetku, výška vlastného imania, výsledok
hospodárenia/:
Obec nemá založené obchodné spoločnosti.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov,
dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh
môže použiť návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje. Majetkom obce sú veci vo
vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa
zveľaďovať a zhodnocovať. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú
činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné
zastupiteľstvo. Obec ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov je právnickou osobou
zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR. Všeobecnou legislatívnou
normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí je
zákon o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú
obce v sústave podvojného účtovníctva. Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa
riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Ústavou Slovenskej republiky. Základnými dokumentmi strategického plánovania Obce
Babín je program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Babín ako strednodobý strategický
dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy.
Vízie obce:
Formovať obec ako vidiecke a turistické centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne,
prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce. Uplatňovať
otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a ostatným
subjektom. Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem
a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných. Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú
činnosť a živnosti občanov obce. Posilniť služby a podporiť rozvoj hospodárskeho života.
Ciele obce:
Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú,
kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci. Pre dosiahnutie cieľov a plnenie poslania uplatňuje
Obec Babín nasledovné zásady: plnenie právnych a ostatných požiadaviek, zvyšovanie kvality
služieb poskytovaných obyvateľom, zameranie na prevenciu ochrany životného prostredia,
rozšírenie ÚP obce za účelom ďalšej výstavby.

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.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec leží na úpätí Oravskej Magury v Oravskej kotline
Susedné mestá a obce : Hruštín, Vaňovka, Vasiľov, Lomná, Lokca, Podbieľ, Dlhá nad Oravou,
Sedliacka Dubová, Horná lehota, Dolná Lehota, Oravský Podzámok.
Celková rozloha obce : 1739 ha
Nadmorská výška : 680 m.n.m
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5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 1437
Národnostná štruktúra : slovenská 1431
poľská
6
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolíci 1431
evanjelici
6
Vývoj počtu obyvateľov : klesajúci
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 62 osôb
Nezamestnanosť v okrese : 6,71 %
Vývoj nezamestnanosti : stúpajúca
5.4. Symboly obce
Erb obce : V modrom štíte medzi dvoma zlatými hviezdami na zlatom položenom polmesiaci
stojaca striebro odetá, zlato korunovaná Panna Mária v pravici so zlatou prirodzenou ľaliou, so
šiestimi zlatými hviezdičkami okolo hlavy.

Vlajka obce : Vlajka obce Babín pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/9),
žltej (2/9), modrej (1/9), žltej (2/9) a bielej (2/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je
tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu.
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Pečať obce :

5.5. Logo obce
Obec nemá logo
5.6. História obce
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1564. Na územie obce prišli valasi Jakub s bratom.
Dedinu tvorili salaše pastierov a koliby drevorubačov, ktorý vyklčovali územie, aby sa
mohla zúrodniť zem. Počas 1.svetovej vojny padlo 10 mužov. V roku 1923 obec vyhorela,
o strechu nad hlavou prišlo 48 rodín. V roku 1930 Babinci zbúrali drevený kostolík a na
jeho mieste začali budovať nový kamenný, zasvätený zoslaniu ducha svätého. Dokončený
bol 15.07.1933. Najhorším dňom obce bol 23.04.1934, kedy vyhorelo pol dediny. V roku
1967 bola postavená budova MNV. V rokoch 1969-1972 bol v obci vybudovaný vodovod.
V roku 1972 bola vybudovaná základná škola. V roku 1974 bolo v obci založené JRD.
V roku 1994 bol v obci otvorený kultúrny dom. V roku 1995 bola v obci zriadená farnosť.
Prvým farárom bol vdp. Pavol Garaj. V roku 2006 sa začalo s výstavbou domu smútku,
dokončená bola v roku 2010. V roku 2013 sa začalo s výstavbou šatní OŠK, dokončené
boli v roku 2015. V roku 2015 prebehla rekonštrukcia verejného osvetlenia. V roku 2018
prebehla rekonštrukcia a prístavba MŠ a zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ
Babín. V roku 2019 boli ukončené jednoduché pozemkové úpravy v lokalite Lán, kde bolo
vytvorených 104 stavebných pozemkov a 1,2 km miestnych komunikácií.
5.7. Pamiatky
Kostol r. 1933 /architekt Michal Milan Harminc
Klasicistická kaplnka z 1. pol. 18.st
Cintorín s ľudovými kamennými krížami z 2 pol. 19.storočia
Klasicistická kaplnka z 2. pol. 19.storočia
Morové kríže z r. 1833 a 1839
Ľudové drevenice zo začiatku 20. Storočia
Oltár premenenia pána z druhej polovice 17. Storočia
Barokový oltár z roku 1728
Krstiteľnica zo 17. Storočia
Ľudové plastiky svätcov z druhej polovice 18. Storočia
5.8. Významné osobnosti obce
Ondrej Matigant /padlý v II. svetovej vojne/
Štefan Siváň starší – insitný rezbár
Štefan Siváň mladší
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola Babín
- Materská škola Babín
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Školský klub detí Babín
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : čitateľská a matematická gramotnosť, regionálna výchova.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť nie je poskytovaná v obci, je poskytovaná mimo obce.
- Zdravotné stredisko Hruštín
- Zdravotné stredisko Lokca
- Oravská poliklinika Námestovo
- Nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín
- Nemocnica s poliklinikou Trstená
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- UPSVR Námestovo
- Spišská charita Námestovo
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Galéria ľudového rezbárstva Babín
- Miestne kultúrne stredisko
- Knižnica
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Autoopravovňa Peter Kľuska
- Predaj propan butanu
- Pohostinstvá 3
- Predajne potravín a zmiešaného tovaru 2
- Predajňa textilu
- Pizzeria 2x
- Stolárska výroba 4
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- Poľnohospodárstvo
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Rastlinná výroba
- Živočíšna výroba
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2020. Obec v roku 2020 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č.8/2019.
Rozpočet bol zmenený dvadsaťsedem krát:
- prvá zmena schválená dňa 03.03.2020 uznesením č. 1/2020
- ostatné zmeny boli rozpočtovými opatreniami starostom obce na základe schválenej
kompetencie starostovi obce podľa zákona 369/1990 Z.z. § 11, bod 4b. na úpravy
rozpočtu
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

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

Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 195 987

1 295 236,49

1 273 563,87

98,33

1 078 900

1 179 603,14

1 157 930,52

98,16

48 000
69 087

57 311,71
58 321,64

57 311,71
58 321,64

100
100

1 195 987

1 267 591,92

1 189 477,51

93,84

355 704
91 674
44 004
704 605

382 115,74
102 771
44 004
738 701,18

304 008,21
102 764,12
44 004
738 701,18

79,56
99,99
100
100

0

27 644,57

84 086,36

Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19.
V roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy :
- v bežnom rozpočte príjmy:
- podielové dane, ktoré predstavovali zníženie oproti roku 2019 o 2,35 % vo výške 12 847 EUR
V roku 2020 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky :
- v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na obstaranie :
rúšok, oblekov, ochranných štítov, okuliarov, respirátorov, rukavíc, dezinfekčných
prostriedkov, dezinfekčných mydiel, dezinfekčných gélov, teplomerov, čistiacich prostriedkov
vo výške 4 030,49 EUR
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku / úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavky z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020

1 216 252,16
1 157 930,52
58 321,64
1 042 709,39
304 008,21
738 701,18
173 542,77
0
0
0
102 764,12
102 764,12
0
-102 764,12
70 778,65
37 866,67
32 911,98
57 311,71
44 004
13 307,71
1 273 563,87
1 189 477,51
84 086,36
37 866,67
46 219,69

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID - 19.
Prebytok rozpočtu v sume 32 911,98 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 a podľa osobitných predpisov v sume 37 866,67 EUR navrhujeme použiť
na:
- tvorbu rezervného fondu
32 911,98 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 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 29 408,85 EUR, a to na :
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-

prenesený výkon v oblasti školstva v sume 14 513,21 EUR
stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 12 508,36 EUR
nevyčerpaná dotácia na sčítanie domov, bytov v sume 2 387,28 EUR

b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a 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 6 244,36 EUR
c) nevyčerpané prostriedky poplatky ZŠ s MŠ v sume 2 213,46 EUR,
Zostatok finančných operácií 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 v sume 13 307,71 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
13 307,71 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo
výške 46 219,69 EUR.

7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023

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

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 273 563,87

Rozpočet na
rok 2021
1 402 934

Rozpočet
na rok 2022
1 242 016

Rozpočet
na rok 2023
1 362 493

1 157 930,52
57 311,71
58 321,64

1 133 346
217 699
0
51 889

1 190 127
0
0
51 889

1 307 493
0
0
55 000

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 189 477,51

Rozpočet na
rok 2021
1 402 934

Rozpočet
na rok 2022
1 242 016

Rozpočet
na rok 2023
1 362 493

304 008,21
102 764,12

331 569
283 228

380 315
0

404 416
0

44 004
738 701,18

44 004
744 133

44 004
817 697

44 004
914 073

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
8.1. Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
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Skutočnosť
k 31.12.2019
3 438 531,67

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 422 337,88

2 910 199,16

2 871 917,40

12 652

11 955

2 707 427,66

2 669 842,90

Dlhodobý finančný majetok

190 119,50

190 119,50

Obežný majetok spolu

525 834,19

547 897,12

7 895,18

6 775,22

434 855,02

425 806,66

0

0

Krátkodobé pohľadávky

10 793,20

12 965,78

Finančné účty

72 290,79

102 349,46

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

2 498,32

2 523,36

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 418 590,24

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 333 703,40

3 240 764,05

3 193 433,93

12 652

11 955

3 037 992,55

2 991 359,43

Dlhodobý finančný majetok

190 119,50

190 119,50

Obežný majetok spolu

173 122,66

131 840

8 807,03

7 362,22

10 883,82

13 339,05

153 431,81

111 138,73

Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

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 subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

4 703,53

8 429,47

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 438 531,67

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 422 337,88

1 607 250,72

1 734 061,94

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1 607 250,72

1 734 061,94

293 144,08

189 572,35

Rezervy

3 885,80

7 392,04

Zúčtovanie medzi subjektami VS

9 311,71

29 408,85

251,69

488,08

103 698,88

20 291,38

175 996

131 992

1 538 136,87

1 498 703,59

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 418 590,24

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 333 703,40

1 477 215,99

1 604 027,21

1 477 215,99

1 604 027,21

376 804,19

201 644,68

Rezervy

3 885,80

7 392,04

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

9 311,71

29 408,85

Dlhodobé záväzky

6 036,55

5 355,78

8.2. Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
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Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

181 574,13

27 496,01

175 996

131 992

1 564 570,06

1 528 031,51

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Ako významný prírastok majetku uvádzame zaradenie do majetku:
Zhodnotenie majetku MŠ – 2 856 €
Vodovod Lán – 48 090 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ Babín - 12 754,36 €
Studňa OŠK – 2 976 €
Motorové vozidlo Škoda Octavia /dar od Krajskej prokuratúry/ – 1 800 €
8.3. Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

10 793,20

12 965,78

Pohľadávky po lehote splatnosti

5 438,33

7 333

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

10 883,82

13 339,05

Pohľadávky po lehote splatnosti

5 438,33

7 333

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

83 933,45

20 779,46

Záväzky po lehote splatnosti

20 017,12

0

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

167 593,56

32 851,79

Záväzky po lehote splatnosti

20 017,12

0

b) za konsolidovaný celok

8.4. Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku

b) za konsolidovaný celok

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Nárast pohľadávok je z toho dôvodu, že v roku 2020 si viac občanov nezaplatilo poplatky
za odvoz PDO, daň za psa a daň z nehnuteľností.
Úbytok záväzkov je z toho dôvodu, že obec uhradila vystavené faktúry
Záväzky po lehote splatnosti - faktúry boli uhradené
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9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12.2019

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady

607 151,33

565 702,40

50 – Spotrebované nákupy

55 810,42

38 271,62

51 – Služby

102 155,54

64 499,59

52 – Osobné náklady

165 350,58

162 434,72

53 – Dane a poplatky

248,05

247,91

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

8 610,93

7 885,08

87 516,10

92 470,20

3 978,70

4 130,33

57 – Mimoriadne náklady

0

0

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

183 477,43

195 762,52

3,58

0,43

Výnosy

700 608,88

692 513,62

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

101,90

116,70

0

0

0

0

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

584 314,73

578 579,38

6 878,18

24 414,20

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

4 545,99

3 081,77

19,13

2,34

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

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 /

104 748,95

86 319,23

93 457,55

126 811,22
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Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 126 811,22 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 565 702,40 €, čo predstavuje
pokles nákladov oproti roku 2019, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške
607 151,33 €.
Pokles nákladov bol spôsobený – poklesom na účte materiál, služby v dôsledku pandémie
ochorenia COVID 19
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- mzdové náklady vo výške 114 621,88 €
- sociálne náklady vo výške 40 059,03 €
- služby za vývoz odpadu vo výške 37 647,33 €
- odpisy vo výške 83 987,52 €
- spotreba materiálu vo výške 17 188,43 €
- spotreba elektrickej energie vo výške 20 836,62 €
- náklady na transfery RO/PO vo výške 184 504,12 € (účet 584)
- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy vo výške 6 400 € (účet 586)
Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 692 513,62 €, čo predstavuje
pokles výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo výške
700 608,88 €.
Pokles výnosov bol spôsobený poklesom podielových daní v dôsledku pandémie ochorenia
COVID 19
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- podielové dane vo výške 533 020,11 €
- daň z nehnuteľnosti vo výške 13 865,79 €
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 24 676,32 €
- ostatné výnosy vo výške 23 470,70 € (účet 648)
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 5 046,30 € (účet 693)
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 4 030,49 € (účet 693)
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 14 396,51 €
(účet 694)
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 29 736,60 (účet
696)
b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2019

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady

1 120 583,08

1 125 837,46

50 – Spotrebované nákupy

125 496,68

127 881,77

51 – Služby

152 946,79

80 870,18

52 – Osobné náklady

715 322,76

789 562,81

53 – Dane a poplatky

248,05

247,91

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

8 610,93

8 055,92

96 564,46

101 518,56
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56 – Finančné náklady

6 680,03

6 441,48

57 – Mimoriadne náklady

0

0

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

14 709,80

11 258,40

3,58

0,43

Výnosy

1 215 579,47

1 252 648,68

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

18 721,65

18 056,94

0

0

0

0

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

584 314,73

578 379,38

8 178,18

25 104,20

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

4 545,99

3 081,77

19,13

2,34

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

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/

599 799,79

628 024,05

94 996,39

126 811,22

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov
Zaznamenaný je nárast je na účte 52 – nárast mzdových nákladov RO, nárast na účte 55 –
nárast odpisov, pokles na účte 51 - služby.
Pokles výnosov je na účte 63–obec dostala nižšie podielové dane v súvislosti s pandémiou
ochorenia COVID 19 a nárast na účte 64–ostatné výnosy a na účte-69 nárast normatívu pre ZŠ.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Okresný úrad Žilina
Ministerstvo dopravy,
výstavby a RR
Ministerstvo vnútra SR

Účelové určenie grantov a
transferov
Životné prostredie
Pozemné komunikácie
REGOB

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
137,84
62,68
478,83
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Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Námestovo
Štatistický úrad SR
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
UPSVAR Námestovo
UPSVAR Námestovo
UPSVAR Námestovo
UPSVAR Námestovo
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR
Občania obce
Ministerstvo školstva SR
UPSVAR Námestovo

Register adries
Voľby do NR SR
Sčítanie domov, bytov
Normatív
FP pre MŠ
Príspevok na učebnice
Vzdelávacie poukazy
Mimoriadne výsledky žiakov
Projekt „Čítame radi“
Letná škola
Lyžiarsky kurz
Asistent učiteľa
Dotácia strava
Školské potreby
Dotácia § 50j, 54
Prídavky na deti
Zabezpečenie DHZ

21,20
995,25
2 692
510 916
2 907
3 736
3 398
400
800
1 500
1 469
12 192
21 932,40
33,20
5 046,30
74,85
3 000

Grant pre MŠ, obecná zabíjačka
Asistent učiteľa
Dotácia praxou k zamestnaniu, CHD

450
8 785,75
28 883,14

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- dotácie z ÚPSVaR na zamestnávanie občanov podľa § 50j, 54
b) rozpočtová organizácia
- dotácie z MŠ SR na projekt asistent učiteľa
- dotácie z ÚPSVaR na zamestnávanie občanov podľa – praxou k zamestnaniu, podpora
udržania zamestnanosti, projekt pracuj v školskej jedálni, CHD
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
Suma v EUR
Účel
Okresný úrad Námestovo
1 329,01
COVID 19 I. vlna
Okresný úrad Námestovo
2 701,48
COVID 19 testovanie
4 030,49
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2014 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

OŠK Babín

organizovanie športových podujatí

6 000

OZ Poľana

Bežné výdavky na vyhliadkovú vežu

400
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Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID 19. Dotácie boli krátené o 33,33% v sume 3 000 EUR.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
a) obec
- Rozšírenie vodovodu Lán – 48 000 €
- Projekt PLSK Cesta za vôňou dreva – 1 591,20 €
- MK Lán – 33 282,56 €
- Požiarny rebrík budova MŠ – 2 856 €
- Projekt CZSK „Návraty k Siváňovcom PD – 660 €
- Parkovisko Lán – 170 €
- Zníženie energetickej náročnosti budovy – 12 754,36 €
- MK Bučina – 474 €
- Studňa OŠK – 2 976 €
b) rozpočtová organizácia
- Úprava areálu školského dvora v ZŠ – pokladanie zámkovej dlažby
- Oplotenie altánku a školského pozemku pestovateľských prác
- Externá učebňa
- Bylinková záhrada
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
-

Údržba miestnych komunikácií /vybudovanie rigolov, asfaltovanie MK/
Nákup pozemkov
Cesta za vôňou dreva - projekt
Inžinierske siete a MK Lán
Rozšírenie vodovodu Lán
Kanalizácia
Stavba sociálnych zariadení v šatniach OŠK
Vybudovanie cyklochodníka
Projekt CZSK
Vybudovanie zberného dvora
Vybudovanie telocvične pri ZŠ

b) rozpočtová organizácia
- Revitalizácia časti školského dvora v ZŠ
- Zariadenie vestibulu školy
- Výmena podlahy v učebni MŠ
- Oprava zvodov na budovách ZŠ, MŠ
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
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10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
a) Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia
obce: Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19
(Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne
ovplyvnil mnoho krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový
obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené
negatívne vplyvy majú v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti
odhadom, na základe ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy
rozpočtu s následným obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj
zhoršenie ukazovateľov zadĺženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej
jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu
súčasnej situácie na účtovnú jednotku.

Vypracoval: Janka Páterková

Schválil: Bc. Martin Matys

V Babíne dňa 27.08.2021

Prílohy:
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
 Dodatok správy audítora – overenie súladu KVS a KÚZ

20

