Výročná správa
Obce N E D E D Z A

za rok 2011
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1. Základná charakteristika Obce Nededza
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 južných svahoch Kysuckých vrchov pod úpätím
Straníka a Dielca pri vyústení do Žilinskej kotliny. Má
obdĺžnikový tvar.
Susedné mestá a obce :
Chotár obce hraničí s chotármi piatich obcí – Gbeľany, Kotrčiná
Lúčka, Horný Vadičov, Mojš, Teplička nad Váhom
Celková rozloha obce :
631 ha
Nadmorská výška :
381 m

1.1 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 155 obyv. na 1 km2, 979 obyvateľov
Národnostná štruktúra :

slovenská národnosť, nemecká národnosť -

0,1 %

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina - rímsko-katolícka cirkev
Vývoj počtu obyvateľov :

Podľa prvého písomného údaja z roku 1598 v obci žilo 422
obyvateľov v 32 domoch. V r. 1990 mala obce 781 obyvateľov
žijúcich v 177 rodinných domoch a 7-bytovej jednotke.
K 31.12.2011 v našej obci žilo 979 obyvateľov v 231 rodinných
domoch a 2. bytových jednotkách (15 bytov).

1.1 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

7,29 %

Nezamestnanosť v okrese : 9,44 %
Vývoj nezamestnanosti :

r.1996 – 2,2 %
r.1999 – 7,4 %
r.2002 – 3,3 %
r.2005 – 2,8 %
r.2006 – 4,6 %
r.2007 – 3,4 %
r.2008 – 3,8 %
r.2009 – 6,62 %
r.2010 – 4,91 %
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1.2 Symboly obce
Erb obce :

Vlajka obce.

:
Pečať obce :
-

1.5 Logo obce
1.6 História obce
Prvé písomné správy o obci Nededza sú založené v archívoch Matice slovenskej
v Martine, kde je napísané, že uhorská kráľovná Mária darovala našu obec v r.1384
Ladislavovi, Petrovi a Jánovi, synom Jána, ktorý bol synom Dominika de Nedecz.
Platnosť majetku potvrdil kráľ Žigmund v r.1412.
Názov obce sa viackrát menil – Nededcza, Nedecz, Nededza. Počas r.1906 až 1915
bol úradný názov v maďarčine Vagnedecz.
Obec patrila čiastočne pod panstvo Strečianske, čiastočne zemianskej rodine
Nedeckých. V obci žili grófske rodiny Pongrázovcov, Nyárovcov a viac zemanov.
Posledný zeman Nedeczký bol aj okresným náčelníkom.
Novodobá história:
Školstvo – začiatky vyučovania sa datujú okolo roku 1870, kedy sa vyučovalo po
domoch a v škole Na Vršku pri prednej Hôrke. V roku 1911 bola postavená Rímskokatolícka ľudová škola na hornom konci obce, v ktorej sa vyučovalo až do r.1979, žiaci
1.-3.ročníka boli preradení do ZŠ Gbeľany.
V rámci akcie „Z“ v r.1973 -1976 sa začala výstavba Materskej školy vedľa
kultúrneho domu s celodenným pobytom a stravou. V r.1992 po delimitácií z Okr.úradu
Žilina, obec budovu MŠ splynofikovala, neskôr bola zrekonštruovaná strecha, obnovená
fasáda a vymenené okná za plastové. V r. 2008 v areáli záhrady pri MŠ bolo vybudované
detské ihrisko. Do školskej jedálne bolo v r.2009 zakúpené kuchynské zariadenie –
nerezový stôl a ohrevná stolička, v roku 2011 vymenený plynový bojler.
Najstaršou organizáciou v obci je obecný hasičský zbor založený v roku 1917
aktívne pôsobiaci aj v súčasnosti. Prvým veliteľom bol Štefan Salinec, jeden zo
zakladateľov zboru. Prvá striekačka bola rakúska cylindrovka, dnes používajú Aviu
A31K s striekačkou PS 12R1.
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Začiatok organizovanej športovej činnosti sa datuje dňom 12. august 1953, kedy
vznikla Telovýchovná jednota Sokol Nededza. Majstrovské zápasy začali hrať v r.1954 na
ihrisku v lokalite „Kamenec“, ktoré bolo v r.1972 rozšírené. Oplotenie ihriska sa
uskutočnilo v r.1993, tenisový kurt vybudovaný v r.1994 a prestavaný v r.2008 na
multifunkčné ihrisko, kde v r.2010 pribudlo osvetlenie, v r.2002 vybudované šatne.
V súčasnosti pôsobia pod hlavičkou Obecný športový klub Nededza tri oddiely –
futbalový, šachový, stolnotenisový. V roku 2011 bola zakúpená samochodná kosačka na
kosenie futbalového ihriska a v areáli sa začalo s výstavbou altánku z vlastných
prostriedkov obce a daru vo výške 3.000 € od MOBIS Slovakia s.r.o. .
Obchodná sieť – občania nakupovali u židovských obchodníkov vo Varíne. Prvým
obchodom bola židovská krčma pri hradskej u Rozenzweiga. V r.1927 bolo založené
Potravné družstvo s predajňou potravín a krčmou, ktoré v r.1956 prebrala Jednota. Dnes
v obci pôsobí aj jedna súkromná predajňa s potravinárskym a drogistickým tovarom.
Elektrifikácia – vymoženosť elektrického prúdu naši občania spoznali marci
r.1944. Prvé žiarovky sa rozsvietili v miestnostiach Potravného družstva a v škole.
Miestny rozhlas – rok 1947 zaznamenal koniec bubnovaniu „Dáva sa na známosť
všetkým občanom“. Miestny rozhlas v našej obci bol jedným z prvých v okolitých
obciach, ktorý je postupne rozširovaný a modernizovaný.
Regulácia potoka – práce sa začali v r.1948 – 1952. Reguláciou potoka sa výrazne
zlepšil vzhľad obce. Občania potom skrášlili obec vysádzaním sliviek okolo potoka.
Generálna oprava bola vykonaná v rokoch 1989 – 1990, odkedy Obecný úrad pravidelne
vykonáva čistenie potoka na vlastné náklady. V r.2010 našu obec postihla 2x povodeň –
vyliatie koryta potoka, ktorá poukázala na potrebnú rekonštrukciu celého vodného toku.
Pri druhej povodni strhlo most na vyšnom konci obce, obec na mieste zničeného mostu
vybudovala z vlastných prostriedkov „provizórny most“ s prísľubom, že tieto náklady
nám štát preplatí, prostriedky sme obdržali v r.2011. V tomto roku sa uskutočnili
rekonštrukčné práce na potoku z prostriedkov ŠR – dotácia z r.2009 MH SR na
„Priemyselnú zónu“ a časť potoka na hornom konci obce z prostriedkov Environfondu.
Výstavba kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice - v r. 1951 boli začaté práce na
výstavbe požiarnej zbrojnice a miestnosti pre účely vtedajšieho MNV. Počas výstavby
projekt bol rozšírený o stavbu javiska. V r. 1978 sa začali práce na rekonštrukcii
pozostávajúce z rozšírenia sály, výmeny strechy a montáž ÚK. V r.2010 bolo vykonané
ozvučenie javiska. V septembri r.2011 sa začala vnútorná rekonštrukcia Obecného úradu,
ktorá bola zatiaľ financovaná z vlastných prostriedkov obce, schválený finančný
príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 nám bude preplatený v r.2012.

V roku 1953 sa dočkala obec ďalšej významnej udalosti, keď cez Nededzu začala
premávať autobusová doprava – linka Kotrčiná Lúčka – žel. stanica Varín, neskôr Varín
– Žilina. V r.1977 bola štátna cesta preložená mimo zastavanú časť obce a vyriešené tri
cestné napojenia z obce na štátnu cestu. V r. 1979 vybudovaná otočka pre autobus na
Rybníku.
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Poľnohospodárstvo – obyvatelia sa stále zaoberali pestovaním plodín, chovom
dobytka, boli pokusy aj o pestovanie ovocných stromov, čo vyvolávalo údiv návštevníkov
z juhu. V našej obci bol vytvorený Urbár – majetkové spoločenstvo pasienkov a lesov,
ktorý trval do r.1958, kedy bolo založené Jednotné roľnícke družstvo, ktoré prevzalo
pasienky a lesy prešli do vlastníctva štátu. V súčasnosti f.Agra-Váh obhospodaruje
zvyšné pozemky, ktoré zostali po odkúpení pozemkov v r.2004 -2006 pre výstavbu
automobilky KIA MOTORS, HYUNDAI MOBIS. Svoju činnosť obnovilo aj spoločenstvo
Urbár obce Nededza a založilo sa Spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa.
V roku 1982 sa začali práce na výstavbe Domu smútku, ktorý v r.1991 bol
prestavaný na kostol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Výstavba bola financovaná
z prostriedkov OÚ a zbierkou občanov Nededze. V r. 1992 boli vykonané práce aj na
oplotení cintorína. V r.2007 sa uskutočnila pasportizácia hrobov a hrobových miest, obec
začala vyberať poplatky za cintorínske služby a zmluvne zabezpečila prevádzkovanie
pohrebných služieb.
Skupinový vodovod bol v našej obci vybudovaný v r.1961, ktorý nepokrýval celú
obec. V rámci akcie „Z“ v rokoch 1985 – 1989 bola realizovaná výstavba celoobecného
vodovodu, ktorý je postupne rozširovaný do ďalších lokalít v rámci bytovej výstavby.
V obci okrem výstavby rodinných domov sa v r. 1987 začala výstavba 7. a 8.
bytovej jednotky, čim sa prisťahovaním jej obyvateľov výrazne zvýšil počet obyvateľov
v našej obci. Rozšírenie intravilánu obce o lokalitu „Na Záhumní“. Z vlastných
prostriedkov obec začala s výkupom pozemkov na predĺženie MK Záhradná a výkupom
pozemkov pod existujúce bytové domy (dodatočné vysporiadanie s Katastrom).
Plynofikácia obce sa uskutočnila v rokoch 1993 – 1995, ktorá je postupne
rozširovaná do ďalších lokalít v rámci bytovej výstavby.
V roku 1997 vybudovali v celej obci pevnú telefónnu sieť, túto vytláča
mobilných telefónov.

éra

Ďalšou stavbou v prospech občanov bolo vybudovanie káblovej televízie v r. 1992,
v ďalších rokoch zrekonštruovaná a rozšírená o ponuku programov. V roku 2008
v zmysle zákona, obec prenajala kábelový distribučný systém prevádzkovateľovi TES
Slovakia s.r.o. Žilina, resp.TES Media s.r.o. Žilina.
V súvislosti s výstavbou závodov KIA MOTORS, MOBIS a HYSCO v lokalitách
Nededza, Teplička nad Váhom, Gbeľany a Mojš, ktoré spustili prevádzku koncom roka
2006 sa zvýšila zamestnanosť našich občanov, obci sa zvýšil príjem na dani
z nehnuteľnosti a zo štátneho rozpočtu sme obdržali fin.prostriedky vo výške 5l mil. Sk
na zmenu ÚPN a regionálny rozvoj obce.
Z týchto fin.prostriedkov sa v r.2006 financovali práce na vypracovaní návrhu
Zmeny a doplnku č.2 ÚPN obce Nededza (Priemyselná zóna a športový areál) a Zmeny
a doplnku č.3 ÚPN obce Nededza (lokalita Pred Chríp, Za Chríp a Stav), ktoré boli
schválené s pripomienkami v r.2007.
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V roku 2006 obec začala vykupovať pozemky pod miestne komunikácie v lokalite
Záplotie od občanov-vlastníkov a so SPF vysporiadaním spoluvlastníctva pozemkov na
vytvorenie podmienok pre výstavbu rodinných domov. Zároveň medzi jednotlivými
vlastníkmi došlo k dohode o vytvorení cca 30 stavebných pozemkov .V priebehu roku
2008 sa v tejto časti vybudovala z fin.prostriedkov zo ŠR - kanalizácia, vodovod a
rekonštrukcia starej cesty, nové miestne komunikácie „Poľná a Pod Vajánkom“ sa
čiastočne dobudovali aj z vlastných zdrojov v r.2010. El.sieť vybudovali SSE Žilina na
vlastné náklady. Vybudovaná plynofikácia bola predmetom dlhodobého rokovania
o finančnom vysporiadaní s SPP, nakoniec plynofikáciu uhradila obec z vlastných zdrojov
a s SPP uzatvorila zmluvu o prenájme a údržbe plynovodu v tejto časti. V roku 2009 bolo
vybudované verejné osvetlenie. Od tejto doby tu pribudlo 12 nových rodinných domov.
Z fin.prostriedkov zo ŠR sme vybudovali kanalizačnú sieť v celej obci v r.20062007, dobudovali miestnu komunikáciu „ Na Záhumní“. Z týchto prostriedkov bol
zrekonštruovaný aj potok „ Kotrčiná“ v hornej časti obce a na vlastné náklady osadené
zábradlie okolo tohto úseku potoka.
Správa katastra Žilina v roku 2004 začala opätovne konanie o obnove evidencie
niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v našom k.ú. (ROEP), ktoré do konca
r.2008 ešte nie je ukončené. Obec v tejto súvislosti začala s vysporiadaním vlastníckych
práv k pozemkom pod miestne komunikácie vydržaním a výkupom pozemkov od
vlastníkov (Za kaštieľom, predĺženie ul.Záhradná). K 31.12.2009 je ROEP ukončený
a v lehote do 3 rokov môžu sa vykonávať opravy chybných zápisov.
R.2007 bol prelomový pri informovaní občanov, keď obec začala vydávať vlastné
obecné noviny 4 x do roka s nákladom 250 výtlačkov s názvom „Nededžan“.
V r.2009 obec zakúpila od f.KIA 2-ročný osobný automobil KIA Ceed´ za
výhodnú cenu, v tej súvislosti boli vybudované garáže pre osobný automobil v areáli
skladu Janek a pri šatniach pre parkovanie kosačky.
V r.2009 roku obec odkúpila pozemok od fyzickej osoby pre plánovanú výstavbu
bytovej jednotky vedľa už postavených dvoch bytových jednotiek. Plánovaná výstavba s
vypracovanou dokumentáciou pre územné rozhodnutie bola zmarená odvolaním občana.
Uskutočnilo sa rozšírenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia na
Obecnom úrade a jeho okolia z roku 2008.
Obec v r. 2009 podala žiadosť na Pôdohospodársku platobnú agentúru
o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov
v obci vo výške 344 168,19 €, ktorá nám bola schválená. V priebehu r.2010 sa uskutočnila
realizácia tejto stavby (ul.Roľnícka, Stredná, Za Kaštieľom, prechod medzi ul.Stredná
a Za Kaštieľom, Na Skotňu, Záhradná, Majerská a časť Potočnej) použitím vlastných
prostriedkov, krátkodobým úverom, ktorý bol splatený do konca r.2010 z I.splátky od
PPA. Ďalšie splátky nenávratného fin.príspevku sme obdržali v r.2011.
Na konci roku 2009 sme od Ministerstva hospodárstva SR obdržali fin.prostriedky
-dotácia na kapitálové výdavky vo výške 2 473 346,11 € na výkup
pozemkov,
financovanie PD, geodetických prác a infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom.
V roku 2010 sme preinvestovali časť týchto prostriedkov na výkup pozemkov, projektovú
dokumentáciu, geodetické práce v Priemyselnej zóne. Tieto finančné prostriedky sú
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okrem iného určené aj na rekonštrukciu potoka „Kotrčiná“ od zrekonštruovanej časti (z
dotácie MH SR 2005 ) až po hlavnú cestu, ktorá sa uskutočnila v r.2011. V tomto roku
boli zostávajúce fin.prostriedky preinvestované – výkup pozemkov, príprava územia,
dažďová kanalizácia, križovatka-dopravné napojenie, verejné osvetlenie. Časť
odkúpených pozemkov z prostriedkov ŠR a vlastných zdrojov v Priemyselnej zóne boli
odpredané f.ILGA pod výstavbu haly. Fin. prostriedky za predaj pozemkov vo výške
320 725 € a nepoužité vo výške 28 676 € boli vrátené do ŠR. Fin. prostriedky za predaj
pozemkov odkúpených od spoločnosti Žilina Invest s.r.o. budú vrátené v r.2012.
V roku 2009 sme v novinách „Žilinské noviny MY „ zvíťazili v súťaží na
vypracovanie PD a zabezpečenie inžinierskych činnosti pre stavbu „Úprava verejných
priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií v Nededzi“ – tzv. námestie, ktorá bola
za odplatu 1,- € dodaná v roku 2010.
Obec v roku 2011 odkúpila dom (bývalý kaštieľ) s pozemkom a oplotením v sume
84.000 € s využitím pre obecné účely (Obecný dom, výstavba kostola)
V tomto roku obec odkúpila aj ďalší rodinný dom s pozemkami v sume 152 353 €
so splatnosťou po etapách do roku 2013 (využitie pre OHZ a pozemkové spoločenstvá,
pozemky pod výstavbu bytovej jednotky).

1.7 Pamiatky
V obci bol rozsiahly zámocký kaštieľ s menším kostolíkom vybavený orgánom zo
16. storočia, objekt bol využívaný ako rodinný dom, neskôr ako výrobná prevádzka (v
roku 2011 sa obec stala vlastníkom).
Druhý menší kaštieľ z prvej polovice 19. storočia dnes slúži ako obchodná prevádzka a na
bývanie.
Na hornom konci obce sa nachádza klasicistická kúria z prvej polovice 19.
storočia, ktorá dnes taktiež slúži na bývanie.
Na Prednej Hôrke ako pamiatka na vyčíňanie cholery v našej obci symbol
cintorína tvorí lipa a železný kríž.
Z druhej polovice 18. storočia je socha sv. Jána Nepomuckého na dolnom konci
obce.
1.8 Významné osobnosti obce
Postava Štefana Pongráca žijúceho v Nededzi na konci 19. storočia, ktorý svojimi
činmi, nápadmi chcel vrátiť koleso dejín späť do stredoveku bola umelecky spracovaná
v románe a opere. Z tejto rodiny pochádza aj prvý slovenský šachový skladateľ Arnold
Pongrác, zúčastňoval sa svetových šachových turnajov a zostavoval šachové úlohy.
1.9 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Materská škola Nededza, ktorú navštevuje 42 detí z Nededze, Kotrčinej Lúčky.
Základné vzdelanie deti získavajú v ZŠ Gbeľany, niektoré navštevujú ZŠ Belá,
Teplička nad Váhom, Žilina.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa
bude orientovať na predškolskú výchovu.
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1.10 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť pre našu obec je zabezpečená v okolitých obciach Varín,
Teplička n/V, Belá a v meste Žilina.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na : takisto

1.11 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečujeme cez opatrovateľskú službu – Spoločný úrad
Varín. V obci Varín je zriadené Zariadenie opatrovateľskej služby s celodennou
opaterou, do ktorého v prípade potreby môžu byť umiestnení aj naši občania.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb
sa bude orientovať na : opatrovateľskú službu

1.12 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Miestna knižnica
- Obecný športový klub – oddiel futbalový, šachový, stolnotenisový
- Obecný hasičský zbor
- Jednota dôchodcov Slovenska
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský
život sa bude orientovať na : takisto

1.13 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- predajne potravín a drogistického tovaru
- pohostinné zariadenia - hostinec
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- výroba automobilov
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- výroba krmovín
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci
sa bude orientovať na : takisto
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1.14 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce:

PhDr. Peter Vajda

Zástupca starostu obce : Ing.Igor Štefanov
Hlavný kontrolór obce: Štefánia Samcová
Od 1.4.2011

Ing.Marianna Šípeková

Obecné zastupiteľstvo: Jozef Bíroš, Mgr.Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing.Juraj Hreus,
Ing.Miloš Janek, Ing.Igor Štefanov, Ing.Vladimír Zajac
Komisie:finančná, stavebná, životného prostredia a verejného poriadku a komisia kultúry,
mládeže a športu
Obecný úrad: administratívny chod obce zabezpečujú 3 pracovníčky,
upratovanie a pomocné práce na obecnom úrade, v kostole a pre športovcov
zabezpečuje 1 pracovníčka
Materská škola a školská jedáleň: Predškolskú výchovu zabezpečujú 4 učiteľky v dvoch
triedach, manuálne práce – upratovanie a kúrenie zabezpečuje školníčka a kurič. V školskej
jedálni pracujú 2 kuchárky na 1,8 pracovný úväzok a vedúca školského stravovania na
polovičný úväzok.

2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.
Obec v roku 2011 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 2011 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
(použitie fin. prostriedkov z predchádzajúcich rokov poskytnutých zo ŠR a bežných príjmov
roka).
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.11.2010 uznesením č. 9, ods.b.,
bod 4.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená dňa 24.01.2011 uznesením č. 2
- druhá zmena schválená dňa 17.10.2011 uznesením č. 88
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Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

1 951 717

Rozpočet
po zmenách
2 286 644

465 404
0
1 486 313
1 951 565

562 774
159 786
1 559 084
2 083 835

325 752
1 625 813
0
+ 152

348 345
1 735 490
0
+202 809

2. Plnenie príjmov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
2 286 644

Skutočnosť k 31.12.2011
2 828 987

% plnenia
123,72

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
516 271

Skutočnosť k 31.12.2011
508 368

% plnenia
98,46

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
13 757

Skutočnosť k 31.12.2011
17 439

% plnenia
126,76

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2011
854

Skutočnosť k 31.12.2011
7 102

% plnenia
831,61

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poskytovateľ
ÚPSVaR
Krajský stavebný úrad
Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad
Krajský úrad ŽP
Obvodný úrad
Obvodný úrad
Pôd.plat.agentúra

Suma v €
72
51
904
1 897
321
111
925
15 507
12 109

Účel
Aktivačná činnosť r.2010
Spoločný stavebný úrad-poz.komun.
Spoločný stavebný úrad-st.poriadok
Príspevok na výchovu a vzdelávanie
Register obyvateľov
Ochrana živ.prostredia
Sčítanie ODaB 2011
Refundácia - Povodne 2010
Refundácia-rekonštrukcia MK

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
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4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2011
157 786

Skutočnosť k 31.12.2011
705 098

% plnenia
446,86

V roku 2011 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
Poskytovateľ dotácie
Suma v €
Investičná akcia
1.
Obvodný úrad
11 686
Refundácia – Povodne 2010
2.
Environmentálny fond
61 831
Rekonštrukcia potoka-Envirofond
3.
Pôd.plat.agentúra
148 100
Refundácia-rekonštr.MK
4.
MOBIS Slovakia s.r.o.
3 000
Dar-výstavba altánku-šport.areál
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2011
1 559 084

Skutočnosť k 31.12.2011
1 559 084

% plnenia
100,00

3. Čerpanie výdavkov za rok 2011 v celých €
Rozpočet na rok 2011
2 083 835

Skutočnosť k 31.12.2011
2 590 861

% plnenia
124,33

Skutočnosť k 31.12.2011
717 345

% plnenia
205,93

1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2011
348 345

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Kultúra, šport, náboženstvo
Vzdelávanie – predškolská výchova
Sociálne zabezpečenie
Spolu

Rozpočet
158 438
54
1 514
7 292
19 885
20 779
45 526
85 692
9 165
348 345

Skutočnosť
201 054
54
758
3 413
18 017
360 010
39 124
87 043
7 872
717 345

% plnenia
126,89
100,00
50,06
46,80
90,60
1732,56
85,93
101,57
85,89
205,93
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2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2011
1 735 490

Skutočnosť k 31.12.2011
1 873 516

% plnenia
107,95

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Kultúra, šport, náboženstvo
Vzdelávanie-predškolská výchova
Spolu

rozpočet
0
465 320
10 500
1 242 420
16 500
750
1 735 490

skutočnosť
85 067
496 206
0
1 283 901
7 597
745
1 873 516

% plnenia
0
106,63
0
103,33
46,04
99,33
108,12

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
0

% plnenia
0

2.3 Plán rozpočtu na roky 2012 - 2013
2.3.1 Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2011
2 828 987

Plán na rok
2012
653 101

Plán na rok
2013
528 078

Plán na rok
2013
528 078

564 805
705 098
1 559 084

530 368
0
122 733

528 078
0
0

528 078
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2011
2 590 861

Plán na rok
2012
653 101

Plán na rok
2013
400 307

Plán na rok
2013
324 885

717 345
1 873 516
0

381 001
272 100
0

320 307
80 000
0

324 885
0
0

2.3.2 Výdavky celkom

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2011
Rozpočet po
zmenách 2011
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodárenie obce za rok 2011

Skutočnosť
k 31.12.2011
v celých €

2 286 644

2 828 987

562 774
159 786
1 559 084
2 083 835

564 805
705 098
1 559 084
2 590 861

348 345
1 735 490
0
202 809

717 345
1 873 516
0
238 126

Schodok rozpočtu v sume - 1 320 957,25 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný nevyčerpanými
prostriedkami zo ŠR z r.2009 účelovo určenými na kapitálové výdavky
Zostatok finančných operácií v sume 1 559 083,79 € bol v roku 2011 spôsobený zostatkom
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z r.2009 účelovo určených na kapitálové výdavky a bol
použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 320 957,25 €.
Zostatok finančných operácii v sume 238 126,54 € je v zmysle § 15 ods.1 písm.c) zákona
č.583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.
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 :
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky- výstavba altánku
v športovom areáli v obci (dar od Mobis Slovakia s.r.o.)
poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3000 €
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky- nákup kníh, softvérového
a mobiliárneho vybavenia knižnice v obci (dar Kia Motors Slovakia s.r.o.) poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 100 ,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
-

za predaj pozemkov v PZ odkúpené od Žilina Invest, s.r.o. v sume 121 400,86 €, ktoré
budú vrátené do ŠR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2011
vo výške 112 625,68. €.
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4. Bilancia aktív a pasív v celých €
4.1 A K T Í V A
Skutočnosť
k 31.12. 2010
5 294 717

Skutočnosť
k 31.12.2011
5 555 915

Predpoklad
rok 2012
5 414 700

Predpoklad
rok 2013
5 514 700

3 480 906

5 048 650

5 158 700

5 258 700

19 375

4 843

5 000

5 000

Dlhodobý hmotný majetok

3 303 438

4 890 103

5 000 000

5 100 000

Dlhodobý finančný majetok

158 093

153 704

153 700

153 700

1 811 039

504 638

253 000

253 000

2 120

1 819

2 000

2 000

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

8 183

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

0

3 851

4 975

1 000

1 000

1 805 068

489 661

250 000

250 000

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

0

2 772

2 627

3 000

3 000

Skutočnosť
k 31.12. 2010
5 294 717

Skutočnosť
k 31.12.2011
5 555 915

Predpoklad
rok 2012
5 414 700

Predpoklad
rok 2013
5 514 700

1 044 709

1 280 126

1 380 000

1 480 000

0

0

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia

896 305

1 046 955

1 280 000

1 380 000

Výsledok hospodárenia

148 404

233 171

100 000

100 000

1 571 933

236 513

34 700

34 700

4 359

8 523

8 500

8 500

1 541 323

0

0

0

178

221

200

200

26 073

227 769

26 000

26 000

0

0

0

0

2 678 075

4 039 276

4 000 000

4 000 000

Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
4.2 P A S Í V A
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely

Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- významných prírastkov majetku – realizácia stavieb v „Priemyselnej zóne“ a
rekonštrukcia potoka z dotácie MH SR 2009 a Envirofondu, nákup budov a priľahlých
pozemkov (kaštieľ + rodinný dom), rekonštrukcia Obecného úradu
- predaja dlhodobého majetku – predaj pozemkov v „Priemyselnej zóne“ zakúpených
v dotácie MH SR 2009
- ...

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
5.1. Pohľadávky
Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

Pohľadávky do lehoty splatnosti

0

500

Pohľadávky po lehote splatnosti

3 851

4 475

Stav
k 31.12 2010

Stav
k 31.12 2011

Záväzky do lehoty splatnosti

26 251

227 990

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Pohľadávky

5.2 Záväzky
Záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- v r.2011 boli odpísané nedobytné pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 3 851 €
(KERA Žilina s.r.o. a TURČAN s.r.o. Žilina)
- nárast záväzkov - záväzok voči Žilina Invest v sume 121 400,86 € s.r.o. za predaj
pozemkov v „Priemyselnej zóne“
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6. Hospodársky výsledok v celých eurách
Skutočnosť
k 31.12. 2010

Skutočnosť
k 31.12.2011

Predpoklad
rok 2012

Predpoklad
rok 2013

Náklady

404 487

850 310

503 000

506 500

50 – Spotrebované nákupy

39 984

416 169

95 000

81 430

51 – Služby

76 571

120 464

80 000

81 000

162 860

158 586

170 000

175 000

53 – Služby

243

391

400

450

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

770

4 241

500

520

86 466

118 561

130 000

140 000

3 698

7 064

4 000

4 000

Názov

52 – Osobné náklady

57 – Mimoriadne náklady

15 507

0

0

0

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

18 293

21 266

23 000

24 000

100

100

Výnosy

552 891

1 083 481

603 000

606 500

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

14 927

372 816

16 000

16 500

0

0

0

0

1 014

69 171

5 000

5 000

458 149

516 110

460 000

572

14 756

8 000

9 000

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a fin. činnosti
a zúčtovanie čas.rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

7 055

4 359

5 000

5 000

511

7 786

9 000

1 000

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 /

70 663

98 483

100 000

100 000

+ 148 404

+ 233 171

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

95

3568

+ 100 000

470 000

+ 100 000

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov – v účt.skupine 50 a 60 nárast vznikol nákupom a zároveň predajom pozemkov
v „Priemyselnej zóne“
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7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2011 obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

Poskytovateľ
ÚPSVaR
Krajský stavebný úrad
Krajský stavebný úrad
Krajský školský úrad
Obvodný úrad
Krajský úrad ŽP
Obvodný úrad
Obvodný úrad
Pôd.plat.agentúra
Environmentálny fond
Pôd.plat.agentúra
MOBIS Slovakia s.r.o.

Suma v €
72
51
904
1 897
321
111
925
27 193
12 109
61 831
148 100
3 000

Účel
Aktivačná činnosť r.2010
Spoločný stavebný úrad-poz.komun.
Spoločný stavebný úrad-st.poriadok
Príspevok na výchovu a vzdelávanie
Register obyvateľov
Ochrana živ.prostredia
Sčítanie ODaB 2011
Refundácia - Povodne 2010
Refundácia-rekonštrukcia MK
Rekonštrukcia potoka-Envirofond
Refundácia-rekonštr.MK
Dar-výstavba altánku-šport.areál

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

refundácia nákladov – povodne 2010
refundácia nákladov - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 2010
rekonštrukcia časti potoka z prostriedkov Envirofondu

7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2011 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2005
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

OŠK Nededza

Účelové určenie dotácie

Športová činnosť

Suma poskytnutých
prostriedkov v €

12 695

7.3 Významné investičné akcie v roku 2011
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2011:
a) obec
- rekonštrukcia Obecného úradu
- rekonštrukcia potoka - Envirofond + vlastné
- rekonštrukcia potoka - dotácia MH SR 2009
- nákup pozemkov (zast.plocha+záhrady )
- nákup pozemkov (Stav + Pod Vajánkom)
- nákup budovy (kaštieľa)+pozemok v sume
- nákup pozemkov lokalite „Priemyselná zóna“-dotácia MH SR 2009 + vlastné
- realizácia stavieb v lokalite „Priemyselná zóna“ – dotácia MH SR 2009 + vlastné
- nákup samochodnej kosačky
- výstavba altánku (dokončenie r.2012)
- nákup bojlera do ŠJ
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7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
-

rekonštrukcia alebo výstavba kostola
výstavba bytovej jednotky
predĺženie ul.Záhradná s infraštruktúrou
príprava územia v lokalite „Pred Chríp“ na individuálnu byt.výstavbu
rekonštrukcia skladu „Janek“
vybudovanie chodníka + verejné osvetlenie na miestnom cintoríne
nákup pozemkov + MK v lokalite „Stav“
nákup kuchynského zariadenia do ŠJ
vybudovať závlahový systém, kamerový systém a dokončiť altánok v športovom areáli
rekonštrukcia kuchynky v kult.dome
dokončiť rekonštrukciu potoka + miestnych lávok pre peších

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

Vypracoval: Slotová

V Nededzi dňa 31.3.2012
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