Výročná správa
Obce Ľubochňa za rok 2015

......................................................
Ing. Peter Davidík, starosta obce
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Obec Ľubochňa

1. Základná charakteristika Obce Ľubochňa
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 :

súradnice: 49°7′00″S 19°10′00″V

Susedné mestá a obce :

Stankovany, Rojkov, Švošov, Hubová

Celková rozloha obce :

113,679117 km² (11 368 ha)

Nadmorská výška :
446 m nm
Obec sa nachádza na severných svahoch Veľkej Fatry, v údolí rieky Váh, na sútoku s
Ľubochniankou. Na východe susedí s obcou Hubová, oproti nej leží Švošov a severozápadne
ležia
Stankovany.
Najväčšia dolina Veľkej Fatry (s dĺžkou 25 km) a zároveň aj časť obce je Ľubochnianska
dolina.
Ľubochnianska dolina je najdlhšia dolina na Slovensku. Tiahne sa pohorím Veľká Fatra.
Obcou preteká rieka Váh a rieka Ľubochnianka.
Ľubochňa je známym liečebným miestom endokrinologických ochorení.
Obec sa nachádza na ceste I/18 a E 50, vedúcej zo Žiliny do Ružomberka. Ľubochňou tiež
vedie
železničná trať Žilina - Košice.
V Ľubochni stoja všetky diaľkové autobusy a osobné vlaky. Obec má spojenie prímestskou
dopravou s Ružomberkom.

1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 9,17 obyv./km² a počet obyvateľov: 1072
Národnostná štruktúra :

slovenská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
- rímsko-katolícka,
- evanjelická,
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1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

v obci bola k 31.12.2015 nezamestnanosť 1,87 %

Nezamestnanosť v okrese : v okrese Ružomberok bola nezamestnanosť 11,61 %

1.4 Symboly obce
Erb obce :

v striebornom štíte rebrovitý ihličnatý strom, vyrastajúci zo stredného vrchu
ostrého trojvŕšia, všetko zelené

Vlajka obce : – vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbe zelenej a bielej
ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu
Pečať obce : najstaršie známe pečatidlo, v ktorom je v kruhopise napísané: GOMBÁS ÉS
ĽUBOCHŇA KÓZSÉGEKNEK PECSÉTJE

1.5 Logo obce
1.6 História obce:
Najstaršia známa písomná zmienka o obci je z roku 1287, v listine Ladislava IV.
sa hovorí o rieke Ľubochňa a vrchu Havran. V Ľubochnianskej doline sa ťažilo
drevo, splavovalo sa v koryte rieky Ľubochnianka. V minulosti Ľubochňa známa
ako osada hájnikov, rybárov a drevorobotníkov. V 17. storočí bola v
Ľubochnianskej doline sklárska huta Likavského panstva, mlyn, v bočných
dolinách sa pálilo drevené uhle, boli tu píly na vodný aj parný pohon, neskôr aj
na pohon elektrický. Začiatkom 18. stor. vzniká železný hámor na spracovanie
surového železa dovážaného z Lipt. Hrádku na pltiach. V roku 1903 – 1904 tu
bola postavená hydroelektráreň a úzkokoľajná lesná železnica ako prvá
elektrifikovaná v strednej Európe. Slúžila aj na príležitostnú dopravu turistov a
kúpeľných hostí. Zrušená bola v r. 1965. Elektráreň po rekonštrukcii v r. 1993
slúži dodnes, v jej priestoroch sú inštalované obrazové panely, na ktorých je
zobrazená celá história lesnej železnice a malej vodnej elektrárne.
Ľubochňa ako letovisko vzniká koncom 19. storočia. Založil ju gróf András
Bethlen, známy aj ako zakladateľ Tatranskej Lomnice, s ktorou má Ľubochňa
podobnú architektúru. Boli postavené štátne hotely, sieť súkromných víl, parky,
vodoliečebný kúpeľný dom, tenisové kurty a plaváreň. Výstavba bola
realizovaná v secesnom štýle s drevenou hrazdenou architektúrou. Vtedy
vysadená lipová alej je dnes chráneným prírodným výtvorom.

1.7 Pamiatky
1.8 Významné osobnosti obce
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1.9 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola s materskou školou
1.10 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú:
- Lekári súkromný: MUDr. Imreová, MUDr. Martinková, MUDr. Štalmach, MUDr.
Bucha, MUDr. Tabačáková
1.11 Sociálne zabezpečenie
1.12 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Obec Ľubochňa a ostatné zložky v obci.
1.13 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Národný endokrinologický a diabetologický ústav
- Lesy SR
1.14 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce:
Ing. Peter Davidík
Zástupca starostu obce :

MUDr. Peter Vaňuga, PhD

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Jaroslav Dvorský

Obecné zastupiteľstvo:

Mgr. Stela Medžová,
Ján Halama,
Peter Šípka,
Ing. Peter Grellneth,
MUDr. Peter Vaňuga,
Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník,
Vladimír Zalčík
Ing. Peter Caban

Komisie:

životného prostredia a výstavby
finančná
kultúrno-školská a športová
na ochranu verejného poriadku
sociálno - zdravotná

Obecný úrad:

Eva Guzyová,
Dagmar Chomistová
Mgr. Anna Klavcová
Mária Hadová, Viera Mištová
Jozef Gabštúr
Peter Plichta, Milan Kelemen
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2. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym
rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu VÚC, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.
Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v
súlade s osobitným predpisom. Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné
výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len
kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 05.11.2014 uznesením č. 28/2014
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
- prvá zmena zo dňa 01.02.2015 – bežná zmena
- druhá zmena zo dňa 01.03.2015 – bežná zmena
- tretia zmena zo dňa 26.05.2015 – schválená uznesením číslo 14/2015
- štvrtá zmena zo dňa 01.06.2015 – bežná zmena + kompetencia starostu
- piata zmena zo dňa 01.07.2015 - bežná zmena + kompetencia starostu
- šiesta zmena zo dňa 01.08.2015 – bežná zmena + kompetencia starostu
- siedma zmena zo dňa 01.09.2015 – bežná zmena + kompetencia starostu
- siedma zmena zo dňa 16.09.2015 – schválená uznesením číslo 34/2015
- ôsma zmena zo dňa 01.10.2015 – bežná zmena
- deviata zmena zo dňa 01.11.2015 – bežná zmena
- deviata zmena zo dňa 25.11.2015 – schválená uznesením číslo 37/2015
- desiata zmena zo dňa 01.12.2015 – bežná zmena + kompetencia starostu
- desiata zmena zo dňa 16.12.2015 - schválená uznesením číslo 56/2015
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Upravený rozpočet obce k 31.12.2015 v €:
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce za rok 2015

Rozpočet na rok
2015
962.094,88

Rozpočet po
zmene 2015
1.327.979,64

Skutočné plnenie
k 31.12.2015
1.306.962,74

912.094,88
35.000,00
0,00
15.000,00
960.545,26

1.083.212,40
232.885,83
0,00
11.881,41
1.285.270,09

1.082.195,50
212.885,83
0,00
11.881,41
1.228.321,44

335.210,26
42.935,00
64.200,00
518.200,00
1.549,62

415.965,74
229.301,00
64.200,00
575.803,35
42.709,55

371.317,09
223.739,83
62.456,87
570.807,65
78.641,30

2.1 Vývoj rozpočtu v rokoch 2012 -2015 a plán rozpočtu na rok 2016
Príjmy celkom
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO

Skutočnosť
k 31.12.2012
969.919,10

Skutočnosť
k 31.12.2013
977.676,35

Skutočnosť
k 31.12.2014
1.011.992,19

Skutočnosť
k 31.12.2015
1.306.962,74

Rozpočet
2016
1.108.779,00

869.029,07
48.203,05
18.120,42
34.566,56

952.798,40
2.501,00
0,00
22.376,95

999.026,86
0,00
0,00
12.965,33

1.082.195,50
212.885,83
0,00
11.881,41

1.043.779,00
20.000,00
30.000,00
15.000,00

Skutočnosť
k 31.12.2012
931.009,35

Skutočnosť
k 31.12. 2013
965.108,54

Skutočnosť
k 31.12.2014
982.781,05

Skutočnosť
k 31.12.2015
1.228.321,44

Rozpočet
2016
1.092.020,00

303.501,41
27.023,77
102.963,18
497.520,99

346.835,71
50.319,45
60.851,25
507.102,13

334.794,52
52.676,96
61.651,41
533.658,16

371.317,09
223.739,83
62.456,87
570.807,65

362.784,00
94.500,00
64.200,00
570.536,00

Výdavky celkom
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky - RO
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
1.094.076,91
1.082.195,50
11.881,41

942.124,74
371.317,09
570.807,65

151.952,17
212.885,83
212.885,83
0,00

223.739,83
223.739,83
0,00

-10.854,00
141.098,17
37.495,70
103.602,47
0,00
62.456,87

-62.456,87
1.306.962,74
1.228.321,44
78.641,30
37.495,70
41.145,60

Riešenie hospodárenia obce:
Prebytok rozpočtu v sume 141.098,17 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
141.098,17 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v sume -62.456,87 EUR, navrhujeme
vysporiadať z rezervného fondu
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu
obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)citovaného zákona, vylučujeme :
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na:
- kapit. výdavky poskytnuté zo ŠR v roku 2015 v sume 30.000,00 €, na rekonštrukciu MŠ,
- bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v roku 2015 v sume 4.995,70 na dopravné,
- bežné výdavky poskytnuté z MONDI SCP v roku 2015 v sume 2.500,00 na detské ihrisko,
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ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku 2016 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5
zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Prebytok rozpočtu po vylúčení účelovo určených prostriedkov je vo výške 41.145,60 EUR.
.

4. Bilancia aktív a pasív v €
AKTÍVA

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Majetok spolu

2.921.421,46

3.070.081,08

Neobežný majetok spolu z toho:

2.805.730,90

2.897.160,33

8.292,66

8.010,66

2.660.369,01

2.752.080,44

Dlhodobý finančný majetok

137.069,23

137.069,23

Obežný majetok spolu z toho:

114.947,62

171.423,68

9.442,43

728,49

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

17.614,78

9.210,17

Finančné účty

87.890,41

161.485,02

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

742,94

1.497,07

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Zásoby

Časové rozlíšenie

PASÍVA

ZS k 1.1.2015 v EUR

KZ k 31.12.2015 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2.921.421,46

3.070.081,08

Vlastné imanie z toho:

1.181.226,20

1.241.279,06

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1.181.226,20

1.241.279,06

755.767,63

712.995,48

629,74

1.500,00

0,00

20.347,62

499.335,95

481.071,17

40.026,19

37.780,26

Bankové úvery a výpomoci

215.775,75

172.296,43

Časové rozlíšenie

984.427,63

1.115.806,54

Výsledok hospodárenia
Záväzky z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
Názov účtu

Stav k 31.12 2014

Pohľadávky
Záväzky

Stav k 31.12 2015

17.614,78

9.210,17

539.362,14

518.851,43

6. Hospodársky výsledok obce v €
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2014
602.733,95

Skutočnosť
k 31.12.2015
598.836,80

50 – Spotrebované nákupy

99.886,24

49.346,70

51 – Služby

57.478,30

88.654,84

113.709,23

109.109,24

728,34

518,38

18.880,31

28.291,46

135.761,02

133.271,20

15.933,71

12.999,84

0,00

0,00

160.281,82

176.530,91

74,98

114,23

665.950,78

666.928,13

32.332,68

33.427,05

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

0,00

0,00

62 – Aktivácia

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

443.507,28

480.699,53

64 – Ostatné výnosy

103.080,28

51.161,92

7.012,51

629,74

256,17

370,26

0,00

0,00

79.761,86

100.639,63

63.216,83

68.091,33

Náklady

52 – Osobné náklady
53 – Služby
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti ..
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

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a RO príjmov v obciach, VÚC a v RO
a PO zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV

Hospodársky výsledok kladný v sume 68.091,33 € bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina

390.793,00
4.542,00
2.279,00
8.190,00
19.002,00
1.131,00

Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Žilina
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny RK
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny RK
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny RK
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny RK
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny RK
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny RK
MV SR – Okresný úrad Ružomberok
VUC Žilina
MV SR – Okresný úrad Ružomberok
MV SR – Okresný úrad Ružomberok
MV SR – Okresný úrad Ružomberok
MŽP SR – Okresný úrad Žilina
Ministerstvo dopravy a výstavby a RR SR
Ministerstvo dopravy a výstavby a RR SR
Národný endokrinolog. a diabetolog.ústav
Wicky
MONDI SCP
Obec Švošov
Obec Stankovany
Obec Kraľovany
Obec Hubová
Ministerstvo financií
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR

400,00
759,00
1.387,00
365,20
1.195,08
1.257,04
730,74
79,67
640,00
300,00
1.864,69
342,87
80,40
97,28
966,27
44,88
300,00
250,00
2.500,00
750,00
1.075,00
240,00
1.516,30
20.000,00
182.885,83
30.000,00

Účel
Normatívne prostriedky
Vzdelávacie poukazy
5 . ročné deti
Asistent učiteľa
Dopravné
Deti zo znevýhodneného
prostredia.
Na mimoriadne výsledky žiakov
Na učebnice
Stravné pre deti v hmotnej núdzi
Pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
Zamestnanosť 50j
Zamestnanosť §52
Zamestnanosť §54
Na pohreb
Referendum
Spánkom k zdraviu
Matrika
REGOB
Civilná ochrana
Životné prostredie
Stavebný úrad
Miestne komunikácie
Kultúrne leto – akcie obce
Kultúrne akcie
Ihrisko DRIEVKO
Krúžková činnosť
Krúžková činnosť
Krúžková činnosť
Krúžková činnosť
Na výmenu okien
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Prístavba materskej škôlky
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7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 4/2013
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky na
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

-2-

Telovýchovná jednota Havran- bežné výdavky

12.700,00

12.700,00

0,00

Rodičovské združenie pri ZŠ – bežné výdavky

1.000,00

1.000,00

0,00

Rimsko-katolícky farský úrad - bežné výdavky

5.000,00

5.000,00

0,00

7.3 Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
- Realizácia IBV
- Rekonštrukcia Múzea Ľubochnianskej železnice
- Výmena okien na základnej škole
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Realizácia IBV
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Rekonštrukcia pozemných komunikácií
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

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

Vypracoval: Mgr. Anna Klavcová

Predkladá:

ekonóm obce

Ing. Peter Davidík
starosta obce

V Ľubochni dňa 10.05.2016
Prílohy:
 Ročná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

12

