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1. ÚVODNÉ SLOVO STAROSTKY OBCE

Výročná správa obce poskytuje ucelený pohľad na život v obci Istebné, na jej geografické,
demografické a ekonomické údaje ako aj na dosiahnuté činnosti a výsledky. V rámci
hospodárenia obce za rok 2018 je potrebné v prvom rade poukázať na záverečný účet obce a
na celkový prebytok rozpočtového hospodárenia.
Je to dokument, ktorý nielen pomocou tabuliek a čísel hodnotí, ako obec hospodárila v
roku 2018, ale poskytuje aj základné informácie o majetku a finančnej situácii
konsolidovaného celku i jednotlivých súčastí, podáva analýzu príjmov a výdavkov, nákladov
a výnosov, prehľad o transferoch a dotáciách a ďalšie dôležité informácie o obci a jej
jednotlivých organizáciách. Poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky.
V obci sa popri zabezpečovaní administratívneho chodu obecného úradu, bežnej prevádzky,
údržby a opráv objektov a majetku obce v rámci čerpania finančných prostriedkov z
poskytnutých dotácií a z vlastných rozpočtových zdrojov zrealizovali aj investičné aktivity v
oblasti zhodnocovania majetku obce. Víziou a reálnou potrebou do ďalšieho obdobia je:
spevnené plochy a osvetlenie cintorína, prebudovanie bývalého kina, zateplenie požiarnej
zbrojnice, obecného úradu a kultúrneho domu, výstavba cyklistických trás (na regionálnej
úrovni), výstavba telocvične, oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, výstavba
ďalších parkovacích miest a v neposlednom rade územný plán obce.
Obec tak ako v minulosti, aj dnes žije bohatým kultúrnym životom a nezabúda sa ani na
zachovávanie tradícií, ktoré zanechali minulé generácie, ako aj rozvoj športu, či „Dni
obce“, organizované každým rokom v septembri na Michala - patróna obce, ktoré sa spájajú
s dátumom vzniku našej obce.
Pokladám za potrebné vysloviť poďakovanie zamestnancom obecného úradu na úseku
ekonomiky a financií, správy daní a poplatkov, majetku a sociálnych vecí, ako i rozpočtovým
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, za zodpovedné plnenie povinností a
nevyhnutnú pomoc pri príprave a plnení stanovených úloh z hľadiska dodržiavania
rozpočtových pravidiel, ktoré majú zásadný vplyv na hospodárenie obce. Obec dosiahla za
sledované obdobie prebytkový rozpočet, čo vytvára ďalšie zdroje na jej rozvoj.
Konsolidovaná výročná správa Obce Istebné za rok 2018 je zostavená na základe
výsledkov ekonomických ukazovateľov počas celého roku 2018.
Obec sa zameriavala na plnenie zákonom daných povinností obce s cieľom vychádzať v
ústrety požiadavkám občanov obce a organizáciám sídliacich v obci, konanie akcií pre
občanov hlavne za účelom dobrého spolunažívania občanov v rámci obce.

4

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCE
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:

Obec Istebné
027 53 Istebné č. 142
00 314 528
starosta obce
043/5891235
ocuistebne@dkubin.sk
www.istebne.sk

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE A IDENTIFIKÁCIA VEDÚCICH
PREDSTAVITEĽOV

3.1. ORGÁNY OBCE
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Istebné zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce Istebné. Obecné zastupiteľstvo malo v roku 2018 9 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Istebné a vykonáva
svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
Starosta obce
Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia
obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v
majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v
administratívnych vzťahoch je správnym orgánom ( § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov).
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Obec Istebné

Starostka obce

Zástupca
starostky

Obecné
zastupiteľstvo

Hlavný kontrolór

Komisie

Obecný úrad

Základná škola
s materskou
školou

Komisia na ochranu
verejného poriadku

Komisia
finančno - sociálna

Komisia stavebná

Komisia školstva,
kultúry a športu
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Starostka obce:

Bc. Lýdia Fačková

Zástupca starostu obce:

Bohuslav Belica

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Martin Kahan

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Labuda Jozef
Belica Bohuslav
Marián Madera
Katreniak Pavol
Tatarka Jozef
Ing. Kunová Erika
Bc. Pazúriková Renáta
Labda Jaroslav
Ďurišová Slávka

Komisie:
Komisia na ochranu verejného poriadku
predseda komisie
členovia

Bc. Pazúriková Renáta
Labda Jaroslav
Ing. Labuda Jozef
Mgr. Ďurčík Igor
Ing. Nechala Milan

(z radu občanov)
(z radu občanov)

Ing. Labuda Jozef
Katreniak Pavol
Tatarka Jozef
Ďurišová Slávka
Ing. Grobarčík Pavol

(z radu občanov)

Belica Bohuslav
Ďurišová Slávka
Labda Jaroslav
Karcol Ján ml.
Belica Bohuslav st.

(z radu občanov)
(z radu občanov)

Madera Marián
Ing. Erika Kunová
Bc. Pazúriková Renáta
Katreniaková Vierka
Stuchlý Pavol
Sabol Dušan

(z radu občanov)
(z radu občanov)
(z radu občanov)

Komisia finančno – sociálna
predseda komisie
členovia

Komisia stavebná
predseda komisie
členovia

Komisia školstva, kultúry a športu
predseda komisie
členovia
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Obecný úrad:
Počet pracovníkov k 31. 12. 2018: 5
Kováčik Miloš – hospodár a správca majetku
Furindová Danica – samostatný odborný referent
Ing. Maťugová Jana – ekonómka OcÚ
Štítik Dušan – správca ČOV
Počala Miroslav – pracovník miestneho hospodárstva
Úradné hodiny OcÚ:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7.00 – 11.00 11.30 – 15.00
7.00 – 11.00 11.30 – 15.00
7.00 – 11.00 11.30 – 17.00
nestránkový deň
7.00 – 11.00 11.30 – 13.00

Rozpočtová organizácia:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:

Základná škola s materskou školou
027 53 Istebné ul. Školská 143
37 810 693
riaditeľ školy
043/5891255
zssmsistebne@centrum.sk
www.istebne.sk/skola

4. POSLANIE, VÍZIA, CIELE
Poslanie
Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát obce Istebné. Poslanie opisuje a
prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j. jej
obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod
existencie obce Istebné a odpovedá na tri otázky: Čo obec robí? Prečo to robí? Pre koho to robí?
Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom obce, podnikateľom či
návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny
manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc
obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie obce pri
súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a
zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom obce. Samospráva obce Istebné disponuje aj
nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi. Efektívne
spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za
predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu obce a poslancom
mestského zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s
cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou
poskytovaných služieb. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov obce – patrí
administrovanie zasadnutí orgánov obce. Práve tieto autority rozhodujú o všetkých dôležitých
zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných
nariadení.
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Jedným zo základných predpokladov rozvoja obce je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej
samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. V súlade s
poslaním obce Istebné všetky tieto úlohy realizuje štátna polícia. K dosiahnutiu zámeru – vybudovať
bezpečnú obec - polícia vykonáva všeobecnú prevenciu kriminality, aktívnu ochranu verejného
poriadku, života, zdravia občanov a majetku. Súčasťou bezpečnostne politiky obce je aj výkon
ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.
Vízia
Obec Istebné bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život
všetkých kategórií svojich obyvateľov. Obec sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim komplexné
sociálne služby pre svojich obyvateľov. Bude vyvážene a ohľaduplne využívať svoje prírodné
bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľaďovania. V súvislosti s rozvojom
cestovného ruchu sa bude snažiť čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu
rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Do
šírenia kultúrnych hodnôt sa budú zapájať hlavne kultúrne spolky orientujúce sa na prezentáciu
tradičných remesiel a zvyklostí. Z hospodárskeho hľadiska obec vytvorí priaznivé podmienky na
rozvoj tradičných výrobných a nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má obec najväčší potenciál –
priemyselnú výrobu, hutníctvo, poľnohospodárstvo a drevospracujúci priemysel. V oblasti cestovného
ruchu obec vytvorí podmienky na rozvoj stravovacích, ubytovacích a športovo relaxačných služieb.
Obec využije prírodný potenciách NP Malé Karpaty, ako aj prítomnosť významných stredísk a
kultúrnych hodnôt – Kubínska Hoľa, Terchová, Dolný Kubín. V oblasti propagácie sa obec zameria na
prezentáciu vlastných kultúrno – historických hodnôt a kultúrnej identity typickej pre túto oblasť.
Strategický cieľ obce
Na základe analýzy súčasnej situácie a predpokladov ďalšieho rozvoja je pre obec Istebné
stanovený nasledovný strategický cieľ:
„Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Istebné, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej stránke.
Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného
potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie
ekonomickej činnosti bude obec smerovať do ekologicky nezávadných prevádzok v oblasti cestovného
ruchu, priemyslu, poľnohospodárstva a priemyselnej výroby, pre ktoré má ideálne rozvojové
predpoklady. Zabezpečiť ochranu životného prostredia a jeho zveľaďovanie hlavne v podobe rozvoja a
kultivácie oddychových zón v obci a športovo – rekreačných areálov.“
Formulácia strategického cieľa vychádza z predpokladu, že budú vytvorené podmienky pre
stabilizáciu, rozvoj a adaptáciu ekonomicky aktívnych a výkonných subjektov. Zvyšovanie výkonnosti
hospodárstva na udržateľnej úrovni v dlhodobom horizonte a rast jeho konkurencieschopnosti je
považované za prioritu. Zároveň však musia byť vytvorené také podmienky, aby sa nezvyšovali
výdavky verejných prostriedkov, ale aby nastala ich konsolidácia za účelom podpory nových
rozvojových projektov.
Navrhovaná stratégia vychádza zo strategických prístupov v rámci regionálneho rozvoja, ktoré sú
postavené na:
– aktivizácii nedostatočne využívaného potenciálu a podpore hospodárskeho rozvoja obce a okolia,
– rozšírení a zvýšení podielu aktivít na úrovní partnerstva,
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– aktivizácii nástrojov riadenia verejných výdavkov za účelom ich zníženia.
Súbežne je však potrebné venovať pozornosť aj rozvíjaniu ľudských zdrojov. Hlavným zámerom
stratégie v tejto oblasti je zapojenie viacerých subjektov a postup riešenia danej problematiky v rámci
partnerstva.
V oblasti vybavenia územia dopravnou infraštruktúrou sa stratégia orientuje hlavne na
vybudovanie prepojenia regiónu tak, aby bola zabezpečená napojenosť na dopravné koridory v
dostatočnom čase a kvalite. Okrem zlepšenia dopravnej obslužnosti sa pozornosť venuje aj rozvoju
informačnej spoločnosti.
Stratégia v oblasti životného prostredia je zameraná na zlepšenie situácie zavádzaním nových
ekologických metód výroby energie, novým prístupom občanov k ochrane životného prostredia.
Stratégia je založená na eliminácii kľúčových disparít, ktoré sú bariérou rozvoja a na využití
pozitívnych výhod, ktoré poskytujú príležitosti pre dlhodobý rast. To je možné uskutočniť len na
úrovni partnerstva spoluprácou verejného a súkromného sektora a integrovaným prístupom k riešeniu
ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov.
Na dosiahnutie strategického cieľa budú podporovať globálne ciele podľa jednotlivých kľúčových
odvetví. Uvedené ciele plne korešpondujú s hlavnými cieľmi definovanými v PHSR Žilinského
samosprávneho kraja a podporujú jeho naplnenie.

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. (Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,§1 ods. 1).
Z hľadiska administratívneho členenia je obec Istebné súčasťou okresu Dolný Kubín a Vyššieho
územného celku Žilina.

5.1.

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

Geografická poloha obce:

Severné Slovensko – okres Dolný Kubín, región Orava
zemepisná šírka 49°13´ s.š.
zemepisná dĺžka 19°13´ v.d.

Susedné mestá a obce:

Veličná, Párnica, Žaškov, Oravská Poruba, Dolný Kubín

Celková rozloha obce:

11,292 km2

Nadmorská výška:

490 m n.m.

Nadmorskou výškou sa obec radí k vyššie položeným obciam a z hľadiska hustoty osídlenia patrí
k stredne zaľudneným obciam.
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Mapa regiónu Dolná Orava

5.2.

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Hustota a počet obyvateľov:
Počet obyvateľov k 31. 12. 2018:
Hustota obyvateľov:

1358
120 obyvateľov na km2
národnosť slovenská, česká, poľská

Národnostná štruktúra:

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
rímskokatolícke, evanjelické, gréckokatolícke
Vývoj počtu obyvateľov:
Počet obyvateľov od roku 2012 do 2018 (počet osôb)
Ukazovateľ / rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Počet obyvateľov

1399

1353

1347

1377

1371

1360

1358
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Vývoj počtu obyvateľov v obci od roku 2012 do 2018
1410
Počet obyvateľov

1400
1390
1380
1370
1360
Rady1

1350
1340
1330
1320
2012

2013

2014

2015
Rok

2016

2017

2018

Demografický vývoj v obci bol charakterizovaný znižujúcim sa prirodzeným prírastkom
obyvateľstva a starnutím populácie. V roku 2015 došlo k nárastu počtu obyvateľov, najmä
omladzovaním obyvateľstva v sídliskovej časti obce. Od roku 2016 dochádza ku každoročnému
miernemu poklesu spôsobenému fluktuáciou obyvateľstva a vyšším počtom úmrtí ako narodení.
5.3.

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa štruktúry veku a pohlavia (počet osôb):

0-14
15-64
65 +

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa štruktúry veku a pohlavia k 31.12.2018
Muži
Ženy
Spolu
Vek
101
86
465
414
110
182

187
879
292

Štruktúra obyvateľstva podľa veku k 31.12.2018
VEK:
0-14

15-64

65 +
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Počet evidovaných nezamestnaných v obci k 31. 12. daného roka:
Počet evidovaných nezamestnaných

Rok

muži
76
45
39
28
20
18

Počet evidovaných nezamestnaných

2013
2014
2015
2016
2017
2018

spolu
118
83
64
53
33
37

120
100
80
60

Ženy
Muži

40
20
0
2013

5.4.

ženy
42
38
25
25
13
19

Miera
nezamestnanosti v
%
8,72
6,16
7,22
5,86
4,12
4,65

2014

2015
2016
Rok

2017

2018

SYMBOLY OBCE

Erb obce:
Zo spodného okraja červeného štítu spomedzi dvoch odklonených, na zelených
listnatých stopkách vyrastajúcich strieborných, zlatostredých, zelenokališných ruží
vyrastajúci zelený zlatokmenný smrek, hore pod korunou s dvomi odpílenými
vetvami.
Pečať obce:
Erb obce, či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe obec Istebné môže používať najmä
vo svojej obecnej pečati a tiež – rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho majetku,
hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach.
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Vlajka obce:
Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/9),
červenej (2/9), žltej (1/9), zelenej (1/9), žltej (1/9), červenej (2/9), bielej (1/9).
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi
siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

5.5.

HISTÓRIA OBCE

Územie Istebného je osídlené od praveku. Lužický ľud popolnicových polí tu prišiel najmä z
oblasti Turca a Liptova. Trvalé osídlenie je doložené archeologickým nálezom z mladšej doby
bronzovej (1200 p.n.l.). Lužický, neskôr halštatský ľud budoval opevnené sídliská a mohutné hradiská.
Takéto mohutné hradisko bolo vybudované na Hrádku – obecnej časti Istebného. Je to oblasť na
skalnatom brale nad riekou Orava. Opevnený priestor mal rozlohu približne ½ ha. Oblasť bola
strategickou z hľadiska polohy a významnou pri obchodnom spojení s Poľskom.
(http://sk.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%A1dok_(Istebn%C3%A9), 23.9.2009)
Najstaršia zachovaná písomná zbierka, v ktorej sa spomína časť chotára Istebné, je donácia z roku
1272. Je v nej popis územia, ktoré dostal od kráľa Hocymer, zakladateľ významného zemianskeho
rodu Revických v Revišnom. (Huba, P. (2006). Istebné).
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1316, kde sa Istebné uvádza ako – Isztebna vocatum in
districtu de Arva. V donácii z roku 1382 dostali Istebné zemania Dávidovci od uhorského kráľa
Ľudovíta Veľkého. V tom čase bolo Istebné osídlenou osadou a v ďalšom období sa už vyvíjalo ako
zemianska obec. Hlavným zdrojom obživy poddaných bolo poľnohospodárstvo spojené s chovom
dobytka. Istebné tých čias charakterizovala pomerne hustá výsadba líp, bolo ich viac ako sto.
Vysadené boli v 80-rokoch 17. storočia.
Od 18. stor. vlastnili dedinu Ambroziovci a neskôr Csillághyovci. Tí podporovali maďarizáciu,
no aj rozvoj podnikania. Dali postaviť prvú oravskú parotehelňu, ktorá začala pracovať v roku 1912.
Bohatú históriu má istebnianske školstvo, ktorého počiatky siahajú do roku 1681, kedy sa Istebné
po Šopronskom sneme stalo kultovým strediskom pre evanjelikov z obcí ležiacich na pravej strane
Oravy od Kraľovian po Záskalie.
Počas SNP bolo Istebné partizánskou obcou. Po roku 1945 začalo meniť svoju podobu. V roku
1949 bolo založené JRD, no čoskoro sa rozpadlo a od roku 1973 sa stalo súčasťou JRD Veličná. V
roku 1952 sa v obci vybudoval hutnícky závod Kovohuty (od roku 1956 je to OFZ) a v súvislosti
s tým sa začala výstavba sídliska. Istebné síce zostalo obcou, no s mestským charakterom. Obec sa
stala známou aj vďaka hudobným festivalom Oravské synkopy a Mini-synkopy, ktoré sa začali konať
od roku 1968. V súčasnosti je výroba v OFZ úplne zastavená, hutnícky priemysel sa presťahoval do
prevádzky Široká a celý areál OFZ sa postupne asanuje.
V roku 2003 si rímsko-katolícka cirkev Veličná - Istebné prestavala objekt bývalej malo-triedky
ZŠ na kostol Božieho milosrdenstva.
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Na území obce našiel sídlo aj detský domov, v ktorom je ubytovaných viac ako 50 detí z celého
Slovenska.
V katastri Istebného sa rozvíja priemyselný park, čoho dôkazom je zrealizovaná stavba firmy
HOVAL na výrobu kotlov pre teplovodné kúrenie a výroba vzduchotechniky.
Obec má vybudovanú kompletnú sieť infraštruktúry. Výhodou obce je jej poloha, ktorá je
napojená na turizmus a rekreačné vyžitie v prírodných podmienkach, a to rekreačná oblasť Kubínska
hoľa a Malá Lučivná. Samotný kataster obce slúži pre turistov pre bežecké lyžovanie a turistické
vychádzky do nádhernej scenérie Lysice a Kubínskej hole.

5.6.

PAMIATKY

Najvýznamnejšou pamiatkou je drevený artikulárny kostol. Presný
dátum jeho výstavby nie je známy, no z dostupných dokumentov sa
predpokladá, že bol stavaný v roku 1689 a možno sa domnievať, že sa
dobudovával až do roku 1730. Kostol tvorí zrubová konštrukcia ošalovaná
doskami. Strecha je valbová. Oltár pochádza z roku 1698 a znázorňuje sv.
Trojicu, kazateľnica je z roku 1686, je na nej erb rodiny Bajcsi, ktorá ju
kostolu darovala. Organ pochádza z roku 1768. Na stenách a strope kostola
bola ornamentálna maľba.

V roku 1731 bola postavená zvonica. Spodná časť je z kameňa,
v hornej časti má drevenú konštrukciu. Starší zvon pochádza z roku 1692,
novší bol z roku 1763. Za prvej svetovej vojny bol odvezený a nahradili
ho dva novšie.

Ďalšími významnými pamiatkami sú kaštiele. Prvý z nich bol
postavený v 18. storočí. Rozmermi aj uplatnením znakov baroka táto
stavba prekonala všetky dovtedajšie šľachtické sídla v župe. Je
dvojpodlažná, dvojtraktová s päťdielnym pôdorysom. Stavbu musel
projektovať školený staviteľ. V kaštieli sa do konca roku 2013
nachádzal Detský domov.

Začiatkom 19. storočia bol postavený ďalší kaštieľ, ktorému
hovorili Csillaghyovský. Trojdielny kaštieľ mal klasicistický
portikus, nesený na štyroch dórskych stĺpoch. Jeho pôvodná
architektúra sa zmenila prestavbou, neskôr slúžil ako obecné kino
a sídlila v ňom aj obecná knižnica.
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5.7.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI OBCE

Istebné je rodiskom Eleny Hroboňovej (1903-1961) – ľudovýchovnej spisovateľky.
V Istebnom pôsobili viacerí osvietenskí a národní buditelia:
−
−

−
−
−
−

Štefan Clementis (1774-1841) – podporovateľ slovenského národného hnutia,
Ján Tonsoris (1721-1781) – pôsobil v Istebnom ako evan. farár v rokoch 1747 - 1770,
venoval sa ľudovému liečiteľstvu, ktorého poznatky zhrnul do literárneho diela Zdrawá
Radda lekařská,
Juraj Matúška (brat Janka Matúšku) (1809-1898) – národný buditeľ, pôsobil tu v rokoch
1837-1849,
Ján Miloslav Hroboň (1859- 1914) - zberateľ bájoslovia- pôsobil tu v rokoch 1884-1914,
Ján Seberíny (1780-1857) - osvietenský spisovateľ - pôsobil tu v rokoch 1790-1793,
Ondrej Dzubák - zakladateľ hasičských zborov na Orave, učiteľ.

6. PLNENIE FUNKCIÍ OBCE
6.1.

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

V súčasnosti
výchovu
a vzdelávanie
v obci
poskytuje Základná škola s materskou školou Istebné. Je to
škola s právnou subjektivitou a jej zriaďovateľom je obec
Istebné.
Základná škola je plne organizovanou školou, ktorú
v roku 2018 navštevovalo 118 detí, prevažne žiaci z obce,
žiaci z miestneho Detského domova a niekoľko žiakov z
okolitých obcí. Vyučovanie zabezpečuje 18 pedagogických
pracovníkov a 4 THP pracovníci. Strategické ciele školy rešpektujú jej vonkajšie a vnútorné
podmienky, zameriavajú sa na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, prehlbovanie zručností
IKT, výučbu cudzích jazykov a tiež na environmentálnu výchovu, ochranu životného prostredia a
regionálny rozvoj. Škola má moderné materiálno-technické vybavenie (multimediálnu učebňu,
počítačovú učebňu, interaktívne tabule, jazykové a interaktívne programy). Škola spolupracuje
s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, logopedičkou, psychologičkou. S deťmi
s výchovno-vzdelávacími potrebami pracujú školskí špeciálni pedagógovia. Počas školského roka sa
organizujú rôzne exkurzie, besedy a výlety spojené s poznávaním miestneho regiónu a ľudovými
tradíciami. Žiaci prvého stupňa pravidelne absolvujú plavecký výcvik a žiaci druhého stupňa lyžiarsky
výcvik. Na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu sa využíva aj žiacka knižnica, ktorá je
sústavne rozširovaná a modernizovaná. Škola sa zapojila do niekoľkých projektov z EÚ, kde získala
moderné vyučovacie pomôcky (interaktívne tabule, notebooky, tablety a programy)
-

Zelená škola
Zbierame baterky
Recyklohry
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-

Úsmev pre strom

Mimoškolské aktivity detí zabezpečuje Školský klub detí a Centrum voľného času. Pre žiakov je
zabezpečená moderná herňa, ktorá kladie dôraz na relax a rozvoj tvorivého myslenia detí formou hier.
Činnosť CVČ je zameraná na uspokojovanie záujmov a záľub detí.
Stravovanie žiakov ZŠ a MŠ je zabezpečované prostredníctvom školskej jedálne, ktorá bola v roku
2008 presťahovaná do zrekonštruovaných priestorov budovy ZŠ. V roku 2018 ho využívalo 154
stravníkov a pracovali v ňom 3 kuchárky a vedúca zariadenia. Školská jedáleň je zapojená do
projektov zdravého stravovania pre žiakov: Svetový deň mlieka, Ovocie do škôl.
Materskú školu navštevovalo 42 detí vo veku 3 – 6 rokov.
Zamestnaní sú tu 4 pedagogickí a 1 THP pracovník. Budova
MŠ prebehla rekonštrukciou, ktorá zahŕňala aj vnútorné
vybavenie. Z rôznych projektov boli získané pre MŠ
interaktívna technika, športové potreby, hračky a vedomostné
hry, ktoré deti denne využívajú pri výchovno-vzdelávacích
aktivitách. Materská škola je zapojená do rôznych projektov
ako napr. Veselé zúbky, Logopedický skríning, Aj my sa tešíme
do školy, Zdravé oči už v škôlke a projekt: Rozvíjanie grafomotorických zručností pre predškolákov.
MŠ aktívne spolupracuje s logopedičkou a psychologickou poradňou. Deti absolvovali mnoho
exkurzií a tematických vychádzok do okolitej prírody s poznávaním, pozorovaním a hrami. Zúčastnili
sa tiež plaveckého výcviku a kurzu korčuľovania. Všetky tieto aktivity sú zamerané na zdravý vývin
dieťaťa.
Budovy ZŠ a MŠ prešli v rokoch 2009 – 2010 rozsiahlou rekonštrukciou, na ktorej zrealizovanie
obec získala finančné prostriedky z fondov EÚ vo výške 423 tis. EUR.
Počet žiakov v ZŠ, MŠ a školských zariadeniach od roku 2012:

Ukazovateľ / roky
žiaci ZŠ
žiaci MŠ
stravníci ŠJ
žiaci ŠKD
žiaci CVČ

Celkový počet žiakov od roku 2012 do 2017
2012
2013
2014
2015
2016
108
121
121
115
120
43
41
44
38
42
157
161
134
127
162
25
37
37
41
49
58
65
71
71
69

2017
118
45
163
40
46
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Vývoj počtu žiakov v ZŠ s MŠ d roku 2012 do 2018
180
160

Počet žiakov

140
120

žiaci ZŠ

100

žiaci MŠ

80

stravníci ŠJ

60
40

žiaci ŠKD

20

žiaci CVČ

0

2012

6.2.

2013

2014

2015
Rok

2016

2017

2018

ZDRAVOTNÍCTVO

Zdravotná starostlivosť o obyvateľov na území obce je pomerne dobre riešená. V obci sú k
dispozícii nasledovné ambulancie:
− ambulancia praktického lekára pre dospelých HARIMED s.r.o. Veličná, zastúpená MUDr.
Machajovou Annou,
6.3.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Sociálne služby v obci zabezpečuje:
− Detský domov Istebné
− poskytovanie opatrovateľskej služby v mieste trvalého bydliska opatrovaného občana
prostredníctvom zamestnancov obce.
6.4.

KULTÚRA

Kultúrna činnosť v obci je zabezpečovaná prostredníctvom Obecného úradu v spolupráci so
ZPOZ, obecnými spoločenskými organizáciami a Základnou školou s materskou školou.
6.5.

HOSPODÁRSTVO

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci sú:
− Slovenská pošta,
− Potraviny KORUNA,
− Potraviny COOP JEDNOTA,
− Lekáreň PEDAG s.r.o. ,
− Staničný bufet, Vozatárová Ružena,
− predajňa textilu a rozličného tovaru, Katreniaková Viera,
− kadernícke služby Furindová Ingrida,
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−
−
−
−
−

Stolárstvo Miroslav Madera,
Stolárstvo Nábytok na mieru, Skočík Milan,
Autoservis Štítik Ondrej,
Autoservis Peter Šlapka,
Penzión JADA, Ján Štítik

Najvýznamnejší priemysel v obci:
− HOVAL s.r.o,
− OFZ a.s. Široká
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
− poľnohospodársku pôdu v obci obhospodaruje PD Veličná
− lesnú pôdu obhospodarujú Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienkov Istebné
a Lesy Slovenskej republiky, š.p.
7. INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ROZPOČTOVNÍCTVA
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce
je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce
vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Finančné hospodárenie obce Istebné sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva číslo 88/2017 zo dňa 20. 11. 2017. Schválený rozpočet obce bol v priebehu
rozpočtového roka upravovaný 9 – krát, a to:
-

prvá zmena zo dňa 13. 2. 2018 - schválená uznesením č. 4/2018
druhá zmena zo dňa 13. 2. 2018 - bežná zmena v kompetencii starostu obce
tretia zmena zo dňa 23. 4. 2018 - schválená uznesením č. 27/2018
štvrtá zmena zo dňa 25. 6. 2018 - schválená uznesením č. 39/2018
piata zmena zo dňa 25. 6. 2018 - bežná zmena v kompetencii starostu obce
šiesta zmena zo dňa 29. 10. 2018 - schválená uznesením č. 59/2018
siedma zmena zo dňa 31. 10. 2018 - bežná zmena v kompetencii starostu obce
ôsma zmena zo dňa 30. 11. 2018 – bežná zmena v kompetencii starostu obce
deviata zmena zo dňa 31. 12. 2018 – bežná zmena v kompetencii starostu obce.

Rozpočet obce k 31. 12. 2018 v EUR:
Schválený
rozpočet 2018

Rozpočet po zmenách

Bežný rozpočet
Príjmy
z
toho:

968 759

1 027 200

obec

923 259

981 700

ZŠ s MŠ

45 500

45 500
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Výdavky
z to
ho:

898 010

957 353

obec

360 735

415 677

ZŠ s MŠ

538 275

541 676

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky

0

45 884

40 000

105 345

Finančné operácie
Príjmové
Výdavkové

7.1.

0

0

6 312

6 312

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Plnenie príjmovej časti rozpočtu:
Rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočné
plnenia príjmov
k 31. 12. 2018

968 758,64

1 073 084,24

1 152 774,39

107,4

923 258,64

981 700,26

1 052 315,28

107,2

Kapitálové príjmy

0

45 883,98

45 883,98

100

Finančné príjmy
Príjmy RO
s právnou
subjektivitou

0

0

3 000

0

45 500

45 500

51 575,13

113,35

Príjmy celkom

% plnenia

z toho:
Bežné príjmy

Bežné príjmy obce skutočné
3
Bežné príjmy

46
55
1 052

Kapitálové príjmy
52

Finačné príjmy
Príjmy RO
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7.2.

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu:
Rozpočet po
zmenách

Skutočné
plnenia príjmov
k 31. 12. 2018

%
plnenia

945 322,08

1 069 009,82

1 075 841,66

100,6

360 735,08

415 676,82

410 068,96

98,7

Kapitálové výdavky

40 000

105 345

104 924,79

99,6

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

6 312

6 312

9 312

147,5

538 275

541 676

551 535,91

101,8

Rozpočet
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky

Výdavky obce skutočné
Bežné výdavky
410
Kapitálové výdavky

551

105

Výdavkové finančné
operácie
Výdavky RO
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7.3.

HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2018

Obec Istebné ukončila hospodárenie v roku 2018 nasledovne:
Príjmy spolu:

1.152.774,39 €

Výdavky spolu:

1.075.841,66 €

Bežné príjmy – obec

1.052.315,28 €

Bežné príjmy – ZŠ s MŠ
Bežné príjmy spolu:

51.575,13 €
1.103.890,41 €

Bežné výdavky – obec

410.068,96 €

Bežné výdavky – ZŠ s MŠ

551.535,91 €

Bežné výdavky spolu:

961.604,87 €

Bežný rozpočet

142.285,54 €

Kapitálové príjmy – obec
Kapitálové príjmy – ZŠ s MŠ

45.883,98 €
0€
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Kapitálové príjmy spolu:
Kapitálové výdavky – obec
Kapitálové výdavky – ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky spolu:
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného
a kapitálového rozpočtu
Finančné operácie – príjem
Finančné operácie – výdaj
Rozdiel finančných operácií:
Vylúčenie z prebytku
Upravený rozdiel finančných operácií
BP + KP + FO - BV - KV- FO

45.883,98 €
104.924,79 €
0€
104.924,79 €
- 59.040,81 €
83.244,73 €
- 57.804,61 €
25.440,12 €
0,00 €
6.312,00 €
- 6.312,00 €
0,00 €
- 6.312,00 €
19.128,12 €

Obec Istebné dosiahla v roku 2018:
• prebytok bežného rozpočtu v sume 142.285,54 EUR
• schodok kapitálového rozpočtu v sume 59.040,81 EUR.
Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 2 písm. b/ a c/ a § 10 ods. 3
písm. a/ a b/ zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je
k 31.12.2017 – prebytok v sume 83.244,73 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 odst. 3 písm. a) a b) citovaného
zákona, z tohto prebytku vylučujú finančné prostriedky v sume 57.804,61 €, a to:
a) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu 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 2 804,61 €
b) poskytnutá účelovo určená dotácia – havarijný stav vykurovacích telies v ZŠ s MŠ
v sume 55 000 €
Výsledok finančných operácií k 31. 12. 2017 je – schodok v sume 6.312,00 EUR.
Prebytok rozpočtu v sume 83.244,73 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 z.n.p. , znížený o prostriedky vylúčené z prebytku v zmysle § 16 ods. 6 zákona
č. 583/2004 Z.z. predstavuje sumu 25.440,12 EUR navrhujeme použiť na:
− tvorbu rezervného fondu v sume 15.940,71 EUR
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− tvorbu účelového fondu vo výške 3.187,41 EUR - rozdiel medzi príjmami (27.277,74 EUR) za
komunálny odpad a výdavkami (24.090,33 EUR) za komunálny odpad
− vysporiadanie schodku finančných operácií v sume 6.312,00 EUR.
7.4.

PLÁN ROZPOČTU NA ROKY 2019 - 2021

1. Príjmy celkom
Skutočnosť
k 31.12.2018
1 152 774,39

Príjmy celkom

Plán na rok
2019
1 092 017

Plán na rok
2020
973 151

Plán na rok
2021
973 151

1 052 315,28

931 107

927 951

927 951

45 883,98

115 710

0

0

0

0

0

0

51 575,13

45 200

45 200

45 200

Plán na rok
2019
1 047 522

Plán na rok
2020
855 128

Plán na rok
2021
858 363

z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

2. Výdavky celkom
Skutočnosť
k 31.12.2018
1 075 841,66

Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky

410 068,96

364 507

329 027

334 910

Kapitálové výdavky

104 924,79

153 250

0

0

6 312,00

6 312

2 648

0

551 535,91

523 453

523 453

523 453

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

8. INFORMÁCIE O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA ZA
KONSOLIDOVANÝ CELOK

8.1.

MAJETOK

a) za materskú účtovnú jednotku
v EUR

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
na rok 2019

Predpoklad
na rok 2020

1 572 636

1 604 367

1 604 367

1 604 367

0

0

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1 369 305

1 401 036

1 401 036

1 401 036

Dlhodobý finančný majetok

203 331

203 331

203 331

203 331

Obežný majetok spolu

515 988

586 206

586 206

586 206

Názov
Neobežný majetok spolu

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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z toho :
Zásoby
Pohľadávky

13 135

15 238

15 238

15 238

Finančný majetok

121 756

203 620

203 620

203 620

Zúčtovanie transferov rozpočtu
obce

381 097

367 347

367 347

367 347

Časové rozlíšenie spolu

2 337

2 271

2 271

2 271

2 090 961

2 192 844

2 192 844

2 192 844

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
na rok 2019

Predpoklad
na rok 2020

1 953 726

1 971 671

1 971 671

1 971 671

0

0

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

1 750 395

1 768 340

1 768 340

1 768 340

Dlhodobý finančný majetok

203 331

203 331

203 331

203 331

Obežný majetok spolu

175 044

256 408

256 408

256 408

Zásoby

1 491

1 449

1 449

1 449

Pohľadávky

13 135

15 238

15 238

15 238

Finančný majetok

160 418

239 721

239 721

239 721

2 378

2 550

2 550

2 550

2 131 148

2 230 629

2 230 629

2 230 629

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
na rok 2019

Predpoklad
na rok 2020

1 063 187

1 115 739

1 115 739

1 115 739

0

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Prechodné účty aktív

Majetok spolu

b) za konsolidovaný celok
v EUR

Názov
Neobežný majetok spolu

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Prechodné účty aktív
Zúčtovanie transferov rozpočtu
obce

Časové rozlíšenie spolu
Majetok spolu

8.2.

ZDROJE KRYTIA

a) za materskú účtovnú jednotku
v EUR

Názov
Vlastné zdroje krytia majetku

z toho :
Fondy účtovnej jednotky
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Výsledok hospodárenia

68 274

54 119

30 568

30 988

Záväzky

32 744

31 357

31 357

31 357

0

0

0

0

3702

3 673

3 673

3 673

13 770

17 124

17 124

17 124

12 272

8 960

8 960

8 960

995 030

1 045 748

1 045 748

1 045 748

2 090 961

2 192 844

2 192 844

2 192 844

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
na rok 2019

Predpoklad
na rok 2020

1 062 950

1 108 819

1 062 950

1 062 950

Výsledok hospodárenia

66 410

47 437

2 546

2 966

Záväzky

73 169

76 062

73 169

73 169

0

6 351

0

0

Dlhodobé záväzky

5 766

5 674

5 766

5 766

Krátkodobé záväzky

52 131

55 077

52 131

52 131

15 272

8 960

15 272

15 272

995 029

1 045 748

995 029

995 029

2 131 148

2 230 629

2 230 629

2 230 629

z toho :
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij.
výpomoci
Prechodné účty pasív

Časové rozlíšenie
Vlastné zdroje krytia majetku
a záväzky spolu

b) za konsolidovaný celok
v EUR

Názov
Vlastné zdroje krytia majetku

z toho :
Fondy účtovnej jednotky

z toho :
Rezervy

Bankové úvery a ostatné prij.
výpomoci
Prechodné účty pasív

Časové rozlíšenie
Vlastné zdroje krytia majetku
a záväzky spolu

8.3.

POHĽADÁVKY

a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017
13 135,22
560,02

Zostatok
k 31.12 2017
13 135,22
560,02

Zostatok
k 31.12 2018
15 238,13
560,02

Zostatok
k 31.12 2018
15 238,13
560,02
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8.4.

ZÁVÄZKY

a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017
32 744,21

Zostatok
k 31.12 2018
31 356,67

Zostatok
k 31.12 2017
73 169,09

Zostatok
k 31.12 2018
76 062,29

Záväzky po lehote splatnosti

b) za konsolidovaný celok
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

9. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ROK 2018 – VÝVOJ NÁKLADOV
A VÝNOSOV ZA MATERSKÚ JEDNOTKU A KONSOLIDOVANÝ CELOK
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
na rok 2019

Predpoklad
na rok 2020

Náklady

596 580

708 909

733 261

732 841

50 – Spotrebované nákupy

60 347

69 203

69 203

69 203

51 – Služby

109 137

98 649

98 649

98 649

52 – Osobné náklady

160 889

211 010

235 160

235 160

53 – Dane a poplatky

55

83

83

83

496

18 224

18 224

18 224

55 067

58 981

58 981

58 981

3 635

2 676

2 676

2 676

206 951

249 865

249 865

249 865

3

218

420

0

Výnosy

664 855

763 029

763 829

763 829

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

31 964

32 708

32 708

32 708

530 138

585 543

585 543

585 543

14 909

28 267

28 267

28 267

700

0

800

800

Názov

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

26

66 – Finančné výnosy

19

42

42

42

87 125

116 469

116 469

116 469

68 274

54 120

30 568

30 988

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Predpoklad
na rok 2019

Predpoklad
na rok 2020

Náklady

958 599

1 050 252

1 095 943

1 095 523

50 – Spotrebované nákupy

169 125

165 180

165 180

165 180

51 – Služby

120 055

114 737

114 737

114 737

52 – Osobné náklady

564 752

643 007

690 210

690 210

53 – Dane a poplatky

549

1 503

1 503

1 503

2 695

21 689

19 975

19 975

68 853

77 518

77 518

77 518

4 401

3 416

3 416

3 416

0

0

0

0

28 166

22 984

22 984

22 984

3

218

420

0

1 025 009

1 097 689

1 098 489

1 098 489

81 165

79 690

79 690

79 690

0

0

0

0

0

0

530 168

585 543

585 543

585 543

18 163

29 727

29 727

29 727

700

0

800

800

66 – Finančné výnosy

19

42

42

42

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

0

0

402 687

402 687

402 687

47 437

2 546

2 966

67 – Mimoriadne výnosy
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 /

b) za konsolidovaný celok
Názov

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

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 /

394 824
66 410

Hospodársky výsledok kladný v sume 47.436,70 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

10.1. PRIJATÉ GRANTY A TRASNFERY
Granty a transfery sú účelové viazané a sú určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej
správy najmä v oblasti školstva, ochrany životného prostredia, civilnej obrany, registra obyvateľov,
cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Obec prijala v roku 2018 tieto bežné transfery (údaje v EUR):
Poskytovateľ
Účel
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
ÚPSVaR, Dolný Kubín
ÚPSVaR, Dolný Kubín
ÚPSVaR, Dolný Kubín
ÚPSVaR, Dolný Kubín
ÚPSVaR, Dolný Kubín
ÚPSVaR, Dolný Kubín
Okresný úrad, Dolný Kubín
Okresný úrad, Dolný Kubín
Okresný úrad, Dolný Kubín
Okresný úrad, Dolný Kubín
MDVaRR, Bratislava
Okresný úrad Žilina, odbor ŽP
Žilinský samosprávny kraj
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Ministerstvo financií
OFZ, a.s. Široká
BUKOV VOZ

ZŠ - prenesené kompetencie
ZŠ - vzdelávacie poukazy
ZŠ – asistent učiteľa
MŠ predškolská výchova
ZŠ - učebnice
ZŠ – škola v prírode
ZŠ – lyžiarsky kurz
ZŠ – skvalitnenie podmienok
žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia
ZŠ – oprava vykurovacích telies
ZŠ s MŠ – stravné pre deti v HN
ZŠ s MŠ – plnenie školských
povinností pre deti v HN
osobitný príjemca sociálnych
dávok
podpora zamestnanosti - § 54
aktivácia nezamestnaných - § 52
podpora zamestnanosti - § 50j
dotácia REGOB
dotácia – register adries
dotácia – skladník CO
dotácia - voľby
cestná doprava a pozemné
komunikácie
starostlivosť o životné prostredie
Dni obce Istebné
zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia DHZO
náter strechy na kultúrnom dome
finančný dar Dni obce Istebné
ZŠ – projekt „Ovocie do škôl“

Suma
323.038,00
2.157,00
3.360,00
2.479,00
43,00
2.800,00
2.400,00
450,00
55.000,00
1.335,00
166,00
3.060,22
2.363,70
599,26
8.442,34
443,52
27,60
463,51
543,29
58,06
126,17
800,00
3.000,00
10.000,00
500,00
62,57
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10.2. POSKYTNUTÉ TRANSFERY
Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce nasledovným subjektom:

Názov zostatku v členení
podľa štruktúry súvahy
/riadky súvahy 134 až
139/

Obecný športový klub
CVČ pri ECAV
Istebné

Stav záväzku
k 31.12.2017

Druh
transferu
/bežný,
kapitálový/

Poskytnutie
bežného/
kapitálového
transferu
+

Zúčtovanie
transferu
poskytnutého
v bežnom
účtovnom
obcobí do
nákladov
bežného
účtovného
obdobia
-

Zúčtovanie
poskytnutého
transferu
v minulých
účtovných
obdobiach do
nákladov
bežného
účtovného
obdobia
-

Stav
pohľadávky
k 31.12.2018
z dôvodu
poskytnutých
transferov

0

B

11 500

11 500

0

0

0

B

3 450

3 450

0

0

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2012.
10.3. VÝZNAMNÉ INVESTIČNÉ AKCIE V ROKU 2018
V roku 2018 boli zrealizované tieto investičné aktivity:
-

rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice – zvýšenie energetickej efektívnosti
osvetlenie a výstavba chodníka na obecnom cintoríne
pokračovanie vo výstavbe šatní pri futbalovom ihrisku
územný plán obce – začiatok spracovania
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu telocvične pri ZŠ

10.4. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI
Predpokladané investičné akcie realizované v nasledujúcich rokoch:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

oprava miestnych komunikácií a chodníkov
rozšírenie verejného osvetlenia
dokončenie výstavby šatní pri futbalovom ihrisku
vytvorenie podmienok pre IBV v lokalite „Gaššova roveň“ – cesty, inžinierske siete
revitalizácia oddychovej zóny
prestavba budovy bývalého kina
zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu,
výstavba cyklistických trás (na regionálnej úrovni),
výstavba telocvične,
oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
vypracovanie územného plánu obce
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10.5. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO
OBDOBIA
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. VÝZMANÉ RIZIKÁ A NEISTOTY, KTORÝM JE ÚČTOVNÁ
JEDNOTKA VYSTAVENÁ.
Obec nie je vystavená žiadnym neistotám ani významných rizikám.

Vypracoval:

Schválil:

Ing. Maťugová Jana
ekonómka obce

Bc. Lýdia Fačková
starostka obce

V Istebnom

31 .10. 2019

Prílohy:
•
•
•
•

Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a
strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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