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1. Úvodné slovo starostu obce 

Výročná správa obce sa predkladá každoročne pre poslancov a občanov ako rámcový

dokument o zakladných charakteristikách obce, plnení jednotlivých funkcií obce, informácií 

     o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva, účtovníctva. Vykazuje hospodársky výsledok za rok

2016, významné investičné akcie a predpokladaný budúci vývoj v našej obci.

2. Identifikačné údaje obce

Názov:  OBEC NEDEDZA

Sídlo:    HLAVNÁ 1/1, NEDEDZA

IČO:     00321516

Štatutárny orgán obce: PhDr.Peter Vajda

Telefón: 0905513974

E-mail: starosta@nededza.eu

Webová stránka: www.nededza.eu

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce:                 PhDr. Peter Vajda

Zástupca starostu obce : Ing.Miloš Janek

Hlavný kontrolór obce:  Ing.Silvia Ďungelová

Obecné zastupiteľstvo:  MUDr.Dagmar Bollová, JUDr.Marián Cesnek, Milan Drábik,  
    Peter Ďuríček, Ing.Miloš Janek, Mgr.Darina  Janušová, 
    Ing.Vladimír Zajac      

Komisie: stavebná a životného prostredia;  finančná a sociálnych vecí; kultúry,  mládeže   
                a športu;  na ochranu verejného záujmu a prešetrovanie sťažností 

Obecný úrad: administratívny chod obce zabezpečujú 3 pracovníčky, upratovanie,               
              pomocné práce na obecnom úrade a  pre športovcov  zabezpečuje 1 pracovníčka,   
              údržbu, opravu obecného majetku,  správu cintorína  zabezpečujú 2 pracovníci   

Materská  škola  a školská  jedáleň:  Predškolskú  výchovu  zabezpečujú  4   učiteľky  v dvoch
triedach, manuálne práce – upratovanie zabezpečuje školníčka. V  školskej  jedálni  pracujú
2  kuchárky  na 1,8 pracovný úväzok a vedúca školského stravovania na polovičný úväzok.

ObecNededza  nemá v zahraničí žiadnu organizačnú zložku.
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4. Poslanie, vízie, ciele 

Poslanie obce: Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou  

             obce a jej majetku v prospech svojich občanov

Vízie obce:      Prosperujúca samosprávna obec

Ciele obce:     Zabezpečiť občanom kvalitné životné prostredie, spokojné spoločenské 

            spolužitie a možnosť jej rozvoja

5. Základná charakteristika obce 

 
    Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou  osobou,  ktorá  za  podmienok  ustanovených  zákonom  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  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
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5.2.  Demografické údaje 

Hustota  a počet obyvateľov :162 obyv. na 1 km2, 1025 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 obec 781 obyvateľov 

            žijúcich v 177 rodinných domoch a 7-bytovej jednotke.    
                                               K 31.12.2016 v našej obci žilo 1 025 obyvateľov v 244 rodinných

            domoch a 2 - bytových jednotkách (15 bytov)

Vývoj počtu obyvateľov :   
 
                                               k 31.12.2010 -     964
                                               k 31.12.2011 -     979
                                               k 31.12.2012 -     997
                                               k 31.12.2013 -  1 008
                                               k 31.12.2014 -  1 017

            k 31.12.2015 -  1 016
        

Pohyb obyvateľov v roku 2016 :
        
           Počet obyvateľov k 31.12.2015  -  1 016
           Narodení v r.2016   -         6  
           Prihlásení v r.2016   -       19 
           Zomrelí v r.2016   -         2
           Odhlásení v r.2016           -       14 
           Počet obyvateľov k 31.12.2016  -   1025

      
5.3.  Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v obci :       3,80 %       

Nezamestnanosť v okrese :   6,08 %

Vývoj nezamestnanosti : 

           r.2010 –   4,91 %
           r.2011 –   7,29 %
           r.2012 -    7,06 %
           r.2013 –   8,77 %
           r.2014 -    8,51 %
           r.2015 -  11,02 %

V rámci národného projektu  “Šanca na  zamestnanie“,  ktorý bol  spolufinancovaný 
z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, sme zamestnávali
jedného dlhodobo nezamestnaného občana.
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5.4.  Symboly obce

Erb obce :

Vlajka obce :

     

Pečať obce : 

  -

5.5.  Logo obce

                                                             -

5.6.   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.  
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Novodobá história:     

Začiatkom tohto roka sa dokončila vnútorná prestavba objektu domu č. 129/2 na ulici
Potočná vedľa požiarnej zbrojnice. Neskôr prebehla záverečná fáza dokončenia a to zateplením
a novou fasádou so soklom, vrátane vonkajšieho schodiskového zábradlia. Bude ešte potrebné
dokončiť časť vonkajších chodníkov a okolia. Obecné zastupiteľstvo rozhodllo o oficiálnom
názve tohto objektu – Obecný dom. 
V 1. nadzemnom podlaží bude využívaný dobrovoľným hasičským zborom a urbárom obce.  
Nachádza sa tu rokovacia miestnosť, kuchynka, sociálne zariadenia. V 2. nadzemnom podlaží 
(podkroví) je  vytvorený  priestor, ktorý  by  sme mohli  využiť do budúcna  pre spoločenské 
vyžitie. Dočasne budú priestory plniť funkciu náhrady materskej školy počas jej rekonštrukcie  
na zvýšenie kapacity. 
Poďakovanie  patrí  Nadácií  Kia  Motors  Slovakia  s.r.o. Za  7 000 EUR, ktoré  poskytli  ako 
podporu pri zateplovaní tohto nášho objektu.

 Nakoľko  prestavaný  starý  kostol  na  Dom  smútku  (Dom  nádeje)  nebol  doteraz
evidovaný  v  katastri  nehnuteľností,  zabezpečili  sme  dodatočné  zavkladovanie   na  základe
kolaudačného rozhodnutia.
Hlavnými  podmienkami  boli:  vybudovanie  bleskozvodu  na  dome  smútku,  zabezpečenie
prívodu teplej  a  studenej  vody,   toalety s  napojením  na   žumpu,  vybudovanie  novej  NN
prípojky zo stĺpu od Múčkovcov k Domu smútku.

 Ten z časti stojí na obecnom pozemku, pričom 2 pozemky pod ním sú vo vlastníctve
Urbáru Obce Nededza, ktorý ich obci prenajal na dobu 99 rokov. 
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Pokračovali sme aj v rekonštukcii objektu – Kaštieľ, kde je vybudovaná kanalizačná,
vodovodná prípojka, vnútorné rozvody plynovej kotolne, vody a kanalizácie. Práce pokračujú
tiež v pivničných priestoroch, čiastočne sa odizolovávajú vonkajšie základy kaštieľa.

       

Začali sme s obnovou verejného osvetlenia, kde  staré, miestami i blikajúce žlté svetlá
nahradili nové LED svietidlá o výkone 30 W.  Jednou z výhod je ich veľmi vysoká životnosť,
nízke prevádzkové náklady,   nízke nároky na údržbu. Sú odolné voči nárazom, neobsahujú
zdraviu  vysoko  škodlivú  ortuť  a  z  pohľadu  ekológie  nezaťažujú  naše  životné  prostredie,
nakoľko  produkujú  nulové  hodnoty  svetelného  smogu.  Zatiaľ  je  v  pláne  celkovo  vymeniť
40 kusov zastaralých žiaroviek. 

Pre potreby údržby obecného majetku, verejného priestranstvá a kultúrne služby sme
zakúpili krovinorez, elektrocentrálu, rozkladací stan, do kuchynky kultúrneho domu chladničku
a univerzálny robot. 

Na účelovú komunikáciu v dĺžke cca 44 m,  ako pripojenie na miestnu komunikáciu
Pod Vajánkom  bolo vydané stavebné povolenie.

Bola vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu Amfiteátra v areáli  záhrady
pred Obecným úradom. 

Uskutočnil  sa  výkup  nevyužívaných  pozemkov  v  okolí  areálu  KIA  od  spoločnosti
Žilina Invest, výkup pozemkov od vlastníkov v lokalite STAV pod miestnu komunikáciu.

Pre Dobrovoľný hasičský zbor sme zakúpili - prenosnú motorovú striekačku, hasiace
vaky a prilby pre ich väčšiu bezpečnosť.

Na  základe  rozhodnutia  Regionálného  úradu  verejného  zdravotníctva  v  Žiline  bolo
vydané rozhodnutie, že naša materská škola spĺňa zákonné podmienky len pre 21 detí v dvoch
triedach, pričom ju navštevuje až 42. Preto muselo obecné zastupiteľstvo rozhodnúť o rozšírení
kapacity materskej školy vo variante dvoch tried  s celkovou kapacitou 45 miest. Rozšírenie
kapacity je riešené formou prístavby, ktorú navrhoval Ing. Peter Mrvečka. 
Práce budú vykonané v priebehu r.2017 firmami na základe súťaže po verejnom obstarávaní.
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V decembri bola ukončená výstavba krytej tribúny na futbalovom ihrisku s počtom 
156  miest  na  sedenie.  Tribúna  je   umiestnená  tak,   aby  sme  dodržali  ochranné  pásmo
minimálne jeden meter pre vysokonapäťové káble vedené v zemi od hlavnej cesty smerom do
areálu MOBIS, odstup od koryta potoka a medzi tribúnou aby ostal voľný priestor pre prípadný
pohyb techniky pri  úprave koryta potoka. Tribúnu dodala firma  PESMENPOL z Prešova,
spĺňa  všetky  bezpečnostné  predpisy,  má  certifikát  a  je  postavená  na  základe  stavebného
povolenia.   Za  finančnú  pomoc  patrí  poďakovanie  spoločnosti  MOBIS,  ktorá  prispela  na
vybudovanie tribúny sumou 15.000 € cez Obecný športový klub Nededza.

Tiež sme osadili tzv. verejné WC kontajnerového typu vedľa šatní športového klubu,
pričom  návštevníci  športových, kultúrnych a iných  akcií  budú  mať k dispozícii  tieto  WC,
čo bol doteraz značný problém, nakoľko sa muselo používať WC v jednej zo šatní.
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V priebehu roka sme riešili to, ako prispieť k bezpečnosti hlavne chodcov na hlavnej
ceste  III.  triedy č.  2070 z Kotrčinej  Lúčky do Nededze,  nakoľko hustota  premávky rastie
úmerne  výstavbe  rodinných  domov  a  zvyšovaniu  počtu  motorových  vozidiel  v  Kotrčinej
Lúčke.  Dopravný  inšpektorát na základe našej žiadosti udelelil súhlas na umiestnenie  merača
rýchlosti s ukazovateľom nameranej rýchlosti a nápisom „SPOMAĽ“, ktorý bol  namontovaný
na stĺp na hornom konci obce pri rodinnom dome Staňovcov v smere z Kotrčinej Lúčky.   

Firma RILINE,  s r.o.  Ružomberok  na jeseň tohto roku položila  asfaltový koberec  pri
7. a 8. bytovej jednotke – prechod medzi Záhradnou a Hlavnou ulicou. Zároveň uskutočnila
opravu asfaltu okolo kanalizačných poklopov na miestnych komunikáciach, opravu časti asfaltu
na  miestnej  komunikácií  Na  Záhumní  a  formou  nepeňažného  daru  položenie  časti  nového
asfaltového koberca na ulici Športová.
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5.7.  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.  V  časti  bol  postavený  nový  kostol   a  vo  zvyšnej  časti  prebieha
rekonštrukcia pre účely obce.

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. 
 
5.8.  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.

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

6.1.  Výchova a vzdelávanie 

   V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
• Materská škola Nededza, ktorú  navštevuje  42 detí z Nededze.
• 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. 

 6.2.  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: bude pokračovať v doterajšom trende.

6.3.  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.
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6.4.  Kultúra

  Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :

• Miestna knižnica
• Obecný športový klub – oddiel futbalový, šachový, stolnotenisový, futbalová prípravka
• Dobrovoľný hasičský zbor
• Jednota dôchodcov Slovenska
• Ochotnícke divadlo mladých (NAOPAK)

  Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na:  bude pokračovať v doterajšom trende.

6.5.  Hospodárstvo 

  Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
• predajne potravín a drogistického tovaru
• pohostinné zariadenie -  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: bude pokračovať v doterajšom trende
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016.
Obec  zostavila  rozpočet  podľa  ustanovenia  §  10  odsek  7)  zákona  č.583/2004  Z.z.
o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením 
č. 107/2015.
Rozpočet bol zmenený deväťkrát:

1. prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.1/2016 obce dňa 30.03.2016 - 
            uznesenie č. 27/2016

2. druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.2/2016 obce dňa 31.03.2016 -  
uznesenie č. 28/2016

3. tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.3/2016 obce dňa 29.06.2016 -  
uznesenie č. 63/2016

4. štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.4/2016 obce dňa 30.06.2016 -  
uznesenie č. 64/2016

5. piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.5/2016 obce dňa 08.09.2016 -  
uznesenie č. 65/2016

6. šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.6/2016 obce dňa 12.09.2016 -  
uznesenie č. 66/2016

7. siedma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.7/2016 obce dňa 30.09.2016 -  
uznesenie č. 81/2016

8. ôsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.8/2016 obce dňa 30.12.2016 -  
uznesenie č. 10/2017

9. deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.9/2016 obce dňa 31.12.2016 -  
uznesenie č. 11/2017

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

Schválený rozpočet Schválený rozpočet 
po poslednej zmene

Skutočné 
plnenie príjmov/

čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/

%
čerpania

výdavkov 

Príjmy celkom 1 053 400,00 1 080 764,31 895 663,84 82,87
z toho :
Bežné príjmy 733 000,00 738 364,31 762 039,52 103,20
Kapitálové príjmy 0,00 22 000,00 22 000,00 100,00
Finančné príjmy 320 400,00 320 400,00 111 624,32 34,83
Výdavky celkom 1 053 400,00 1 080 764,31 745 593,30 68,98
z toho :
Bežné výdavky 499 900,00 517 444,31 458 728,78 88,65
Kapitálové výdavky 553 500,00 563 320,00 286 864,52 50,92
Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet obce 0,00 0,00 150 070,54
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné  príjmy spolu  762 039,52
Bežné výdavky spolu  458 728,78
Bežný rozpočet  303 310,74
Kapitálové  príjmy spolu    22 000,00
Kapitálové  výdavky spolu  286 864,52
Kapitálový rozpočet -264 864,52
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu   38 446,22
Vylúčenie z prebytku        445,35
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu   38 000,87
Príjmové finančné operácie  111 624,32
Výdavkové finančné operácie            0,00
Rozdiel finančných operácií  111 624,32
PRÍJMY SPOLU  895 663,84
VÝDAVKY SPOLU 745 593,30
Hospodárenie obce 150 070,54
Vylúčenie z prebytku       445,35
Upravené hospodárenie obce 149 625,19

Prebytok rozpočtu v sume 38 446,22 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 SF v sume 445,35 EUR, navrhujeme použiť na :

• tvorbu rezervného fondu 38 000,87  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 111 624,32  EUR, navrhujeme použiť na :

• tvorbu rezervného fondu         111 624,32  EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
149 625,19 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 : 

•     nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.     
o sociálnomfonde (obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume  
445,35 EUR, 

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. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo
výške 149 625,19 EUR. 
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7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019

Skutočnosť
k 31.12.2016

Rozpočet  
na rok 2017

Rozpočet
 na rok 2018

Rozpočet
 na rok 2019

Príjmy celkom 895 663,84  1 237 687,00 983 257,00 738 787,00
z toho :
Bežné príjmy 762 039,52 738 687,00 739 487,00 738 787,00
Kapitálové príjmy 22 000,00 0,00 0,00 0,00
Finančné príjmy 111 624,32 499 000,00 243 770,00 0,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

Rozpočet  
na rok 2017

Rozpočet
 na rok 2018

Rozpočet
 na rok 2019

Výdavky celkom 745 593,30 1 237 687,00 983 257,00 738 787,00
z toho :
Bežné výdavky 458 728,78 564 110,00 537 387,00 528 114,00
Kapitálové výdavky 286 864,52 673 577,00 445 870,00 210 673,00
Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

8.1. Majetok 

Názov Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
na rok 2017

Majetok spolu 6 452 538,11 6 442 481,35 6 342 252,68
Neobežný majetok spolu 5 576 476,59 5 531 599,53 5 591 598,91
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00
Dlhodobý hmotný majetok 5 422 772,68 5 377 895,62 5 437 895 00
Dlhodobý finančný majetok 153 703,91 153 703,91 153 703,91
Obežný majetok spolu 874 360,72 909 915,50 749  653,77
z toho :
Zásoby 6 654,92 5 736,52 5 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 4 754,02 2 958,19 2 500,00
Finančné účty 862 951,78 901 220,79 742 153,77
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 1 700,80 966,32 1 000,00

8.2. Zdroje krytia 

Názov Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k  31.12.2016

Predpoklad
na rok 2017

Vlastné imanie a záväzky spolu 6 452 538,11 6 442 481,35 6 342 252,68
Vlastné imanie 2 227 935,69 2 420 189,68 2 577 689,68
z toho :
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 2 227 935,69 2 420 189,68 2 577 689,68
Záväzky 507 781,82 404 533,91 262 806,00

z toho :
Rezervy 720,00 6 458,00 6 500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 30 000,00 30 000,00 0,00
Dlhodobé záväzky 217,33 445,35 300,00
Krátkodobé záväzky 476 844,49 367 630,56 256 006,00
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 3 716 820,60 3 617 757,76 3 501 757,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

• prírastky  -  pokračovanie  v  rekonštrukcii  kaštieľa  súp.č.3,  dokončenie  rekonštrukcie

Obecného domu súp.č.129, výstavba tribúny a sociálneho zariadenia v športovom areáli
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8.3. Pohľadávky 

Pohľadávky Zostatok
 k 31.12 2015

Zostatok 
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti  4 754,02 2 958,19

Pohľadávky po lehote splatnosti  0,00 0,00

8.4. Záväzky

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2015

Zostatok 
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti  477 061,82 368 075,91

Záväzky po lehote splatnosti  0,00 0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

• pokles záväzkov –  splátkový kalendár - výstavba kostola 
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9. Hospodársky výsledok  za 2016 - vývoj nákladov a výnosov

Názov Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

Náklady 671 362,81 714 635,26 749 500,00
50 – Spotrebované nákupy 107 305,82 90 737,39 95 000,00
51 – Služby 69 767,91 82 168,43 85 000,00
52 – Osobné náklady 236 580,40 263 529,18 270 000,00
53 – Dane a  poplatky 1 725,98 1 472,77 1 500,00
54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

3 373,55 3 671,24 3 500,00

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia

217 388,63 239 224,13 260 000,00

56 – Finančné náklady 3 337,74 2 895,04 3 500,00
57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00
58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov

31 488,55 29 833,55 30 000,00

59 – Dane z príjmov 394,23 1 103,53 1 000,00
Výnosy 885 113,88 906 889,25 907 000,00
60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar

17 270,94 17 269,80 17 500,00

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb

0,00 0,00 0,00

62 – Aktivácia 6 655,51 12 648,89 5 000,00
63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov

702 791,80 726 256,11 726 000,00

64 – Ostatné výnosy 11 437,37 14 720,32 15 000,00
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia

6 498,00 720,00 6 500,00

66 – Finančné výnosy 2 075,53 3 897,10 2 000,00
67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00
69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC

138 384,73 131 377,03 135 000,00

Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

213 751,07 192 253,99 157 500,00

Obec Nededza nevynaložila v roku 2016 žiadne náklady na výskum a vývoj.

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 213 751,07 EUR bol zúčtovaný na účet

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné  dôležité informácie 

10.1. Prijaté granty a transfery 

V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých
prostriedkov v EUR 

Nadácia Kia Motors 
Slovakia

Zateplenie -  Obecný dom č.129   7 000,00

OŠK Nededza Výstavba tribúny na futbalovom ihrisku 15 000,00
MDV a RR SR Spoločný stav.úrad-stav.poriadok 944,88
MDV a RR SR Spoločný stav.úrad-poz.komunikácie 43,89
Okresný úrad Príspevok na výchovu a vzdel.MŠ 2 496,00
Min.vnútra SR Register obyvateľov 335,28
Min.vnútra SR Register adries 31,40
Okresný úrad Voľby NR SR 2016 923,20
Okresný  úrad ŽP Ochrana životného prostredia 95,03
ÚPSVR ESF EÚ 85% Šanca na zamestnanie 3 669,11
ÚPSVR ESF ŠR  15% Šanca na zamestnanie 647,52

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

• dar  na zateplenie -  Obecný dom súp.č.129

• dar na výstavbu tribúny na futbalovom ihrisku 

10.2. Poskytnuté dotácie 

V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce: 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých
 prostriedkov v EUR

Obecný športový klub Nededza Športová činnosť 17 000,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:

• pokračovanie v rekonštrukcii kaštieľa súp.č.3 
• dokončenie rekonštrukcia Obecný dom súp.č.129 
• výkup pozemkov  od Žilina Invest 
• výstavba miest.komunikácie pri  7 + 8.b.j. (položenie asfaltu)
• výstavba tribúny na futbalovom ihrisku 
• výstavba sociálneho zariadenia na futbalovom ihrisku 
• nákup prenosnej motorovej striekačky pre DHZ 
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

• komplexná rekonštrukcia kaštieľa súp.č.3  
• revitalizácia priestorov pred  kaštieľom súp.č.3  a obecným úradom (námestie)
• prístavba haly k šatniam na futbalovom ihrisku
• rozšírenie kapacity MŠ – prístavba
• detské preliezky v areáli MŠ
• amfiteáter v záhrade pred OÚ
• vybudovanie areálu s workoutovým náradím
• podpora  vybudovania optickej  siete a  podpora  internetizácie,  rekonštrukcie 

            a modernizácie kábelovej televízie  
• vybudovanie mostu, vodovodu a kanalizácie v lokalite Stav
• vybudovanie účelovej komunikácií ako napojenie miestnej komunikácie Pod Vajánkom
• vybudovanie miestnej komunikácie v lokalite STAV
• budovanie chodníkov na území obce
• zavedenie kompostérov na BRO do všetkých domácnosti v obci
• výstavba bytového domu pre obyvateľov obce
• rozširovanie cyklotrás v katastrálnom území obce
• vybudovanie rozhľadne  v obci
• realizácia  protipovodňových  opatrení  na  potoku a  vybudovanie  suchých poldrov na

zachytenie prívalových vôd, regulácia potoka Kotrčiná
• rozširovanie skladových kapacít pre obec, zatepľovanie obecných budov
• vybudovanie denného stacionára pre seniorov
• rozšírenie kamerového systému v obci
• riešenie dopravného systému v obci
• zvyšovanie kvality vzdelávania, kultúrneho a spoločenského vyžitia
• vytvorenie monitorovacieho systému počasia a škodlivín

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. 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  

K dátumu vyhotovenia výročnej správy za rok 2016 obec nevedie žiadny súdny spor.

Vypracoval: Jozefína Slotová, PhDr.Peter Vajda                    Schválil: PhDr.Peter Vajda

Predkladá:   Jozefína Slotová 

V Nededzi,  dňa 31.03.2017

Prílohy:

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 
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