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1. Základná charakteristika obce, história a poslanie
Identifikačné údaje :
Názov: Obec Ľubeľa
Adresa: Obecný úrad Ľubeľa
Ľubeľa 346
032 14 Ľubeľa
Štatutárny orgán: Ing. Erik Gemzický PhD.
IČO: 00315567
DIČ: 2020581552
Právna forma: právnická osoba
e-mail: obeclubela@imafex.sk
web: www.lubela.sk
telefón a fax: 044/559 32 21
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.

Geografické údaje :
Geografická poloha obce:
Susedné mestá a obce:
Celková rozloha obce :
Nadmorská výška :

okres Liptovský Mikuláš, región Liptov
Dúbrava, Liptovské Kľačany
1746 ha
617 m. n. m.

Demografické údaje:
Národnostná štruktúra: Prevažujúca národnosť slovenská
Počet obyvateľov obce Ľubeľa k 31.12.2020: 1146 obyvateľov (65,64 obyvateľa/km²)

História obce:
Najstaršia písomná správa o už existujúcej dedine pochádza z roku 1278. V tomto roku daroval kráľ
Ladislav IV. Jánovi Galicusovi, majiteľovi Vlách, valónskej národnosti, územný majetok ležiaci
medzi Ľubeľou a Vlachmi, dovtedy patriaci k Ľubeli. Do tohto roku bolo územie Ľubele výlučným
majetkom uhorského kráľa. Kráľ si časť ľubeľských majetkov ponechal aj v 14. a 15. storočí. Patrili
ku hradnému panstvu Liptovského hradu. Po zániku Liptovského hradu v roku 1474 bola kráľovská
časť Ľubele pričlenená k majetkom hradu Likava. V tomto období sa pre spomínanú časť obce
zaužíval názov Kráľovská (Kyral Lubele). Na začiatku 16. storočia bolo v Kráľovej Ľubeli 6
sedliackych usadlostí, jedna usadlosť richtára a dve usadlosti slobodníkov (libertínov). Od stredoveku
boli oblasti Kľačian, Dúbravy a Ľubele predmetom záujmu bohatých ťažiarov najmä z okolia
Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice. V tomto období sa v údolí Kľačianky ťažilo najmä zlato. Od
konca 16. storočia sa časť Ľubele vo vlastníctve zemanov nazývala Zemianska Ľubeľa (Lwbele
Nymes, Nyemes Lwbele). Udalosti v Liptove (hladomor, cholera) na konci 16. storočia a začiatku 17.
storočia spôsobili úbytok obyvateľstva v tejto oblasti. V roku 1831 postihla celý Liptov a iné oblasti
Uhorska dovtedy nevídaná epidémia cholery. Už pred vypuknutím epidémie v Liptove bolo 15. júla
1831 vydané krajinské nariadenie, ktoré malo zamedziť šírenie cholery. Cholera sa v Liptove
prejavila prvýkrát 25. júla 1831 a trvala až do 15. januára 1832. V Ľubeli vtedy zomrelo 81 ľudí. Od
polovice 19. storočia v Ľubeli existovala rímsko-katolícka škola. Mená učiteľov v tomto období nie
sú známe. V roku 1900 si postavili novú drevenú budovu jednotriednej školy. Prvým učiteľom bol
tunajší roľník Adam Bubniak Dipko. Neskôr bola škola trojtriedna a na jej čele stál správca-učiteľ
Ambróz Lukáč. Rímsko-katolícka škola v Ľubeli existovala do roku 1945, keď bola pretvorená na
Národnú školu. Po vzniku Československej republiky v roku 1918 nasledovali aj v Ľubeli prevratné
zmeny. V roku 1923 v obci zorganizovali a zahrali prvé ochotnícke divadelné predstavenie. V roku
1924 sa obidve obce zlúčili do jednej politickej obce s názvom Ľubeľa. V roku 1932 vznikol v Ľubeli
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dobrovoľný hasičský zbor. Ešte pred vypuknutím Slovenského národného povstania odišla
štvorčlenná skupina odbojárov pod vedením Petra Kubíka 9. augusta 1944 do partizánskeho tábora
pod Prašivú a neskôr sa stali príslušníkmi brigády kapitána Jána Nálepku a 1. československej
brigády M. R. Štefánika. Po ústupe partizánskych a vojenských jednotiek do hôr, boli obyvatelia
obce v úzkom kontakte s partizánskym oddielom Kirov a štvrtou partizánskou brigádou. Od januára
1945 bolo v Ľubeli umiestnených 74 evakuantov z východného Slovenska. Po tom, čo v marci 1945
partizáni napadli v obci nemeckú hliadku a zastrelili dvoch nemeckých vojakov, nasledovali
represálie. Trestná jednotka SS 24. marca 1945 obkľúčila obec. Najprv ju ostreľovala a potom
obsadila. Nemeckí vojaci zastrelili 4 ľudí, zapálili 6 domov a 19 hospodárskych budov. Do
koncentračných táborov nakoniec odvliekli 31 obyvateľov. Obec bola oslobodená 4. apríla 1945
sovietskou armádou a 1. čs. armádnym zborom. V súčasnosti má obec 1140 obyvateľov a je napojená
na Liptovskú cyklomagistrálu. V tesnej blízkosti sa nachádza vodné dielo Liptovská Mara, termálne
Bešeňovské kúpaliská, Aquapark v Liptovskom Trnovci.

Kultúrne pamiatky v obci:
V obci sa nenachádzajú kultúrne pamiatky významnejšieho charakteru.

Významné osobnosti obce:
Jonáš Bohumil Guoth – významný národovec a lekár

Symboly obce:
Erb, vlajka, pečať

•Obecný erb

• Obecná vlajka

Erb obce : zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúce zlaté obrátené cepy sprevádzané vľavo
striebornými baníckymi kladivkami na zlatých skrížených rukovätiach, to všetko prevýšené zlatou,
rubínmi a perlami zdobenou korunou.
Vlajka obce : pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/6), červenej (1/6),
modrej (2/6) a žltej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu
Pečať obce : je tvorená okružím veľkého znaku a kruhopisom “OBEC ĽUBEĽA“ po obvode. Stred
tvorí erb obce Ľubeľa.

Obec a jej úlohy
Obec Ľubeľa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených Zákonom č. 369/1990 samostatne hospodári s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami. Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce
a jej majetku v rozsahu jej zverených svojich originálnych pôsobností, ale aj v oblasti preneseného
výkonu štátnej správy.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a potreby jej obyvateľov. Má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného
prospechu, spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými subjektmi, občianskymi združeniami
a inými právnickými ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi na jej území.
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Základné orgány obce:
1.Obecné zastupiteľstvo
2.Starosta obce
V roku 2020 vykonávali samosprávu obce jeho obyvatelia prostredníctvom volených orgánov
obce, ktoré vzišli z komunálnych volieb na obdobie 4 rokov zo dňa 10. novembra 2018.
Predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná.
Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce
a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je
správnym orgánom. Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich
uznesenia, vykonáva obecnú správu a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a
fyzickým osobám.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Ľubeľa zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce Ľubeľa. Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli má 9 poslancov.
Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Ľubeľa
a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických
a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony
týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
schvaľovať počet a v akej výške môže zmeny v rozpočte vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblasti života
obce,
d) určovať náležitosti dane a poplatku poľa osobitných predpisov a rozhodovať o prijatí úveru alebo
pôžičky,
e) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať
verejné zhromaždenia občanov,
f) uznášať sa na nariadeniach obce,
g) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
h) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach,
i) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
j) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
k) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a
jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
l) ustanoviť erb, vlajku obce, pečať obce,
m)schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov.
Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.
Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah
rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania VZN
obce, uznesení OZ, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej
samosprávy stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Ľubeli..
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Orgány obce vo volebnom období 2018 - 2022
Zvolený starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub na
ustanovujúcom zasadnutí OZ v Ľubeli.
Starosta obce: Ing. Erik Gemzický PhD.
Poslanci obecného zastupiteľstva v Ľubeli 2018 - 2022
1/ Bc. Peter Slavkovský – zástupca starostu obce
2/ MUDr. Adrian Kališ PhD.
3/ Ing. Andrej Kubík
4/ Ľubomír Kubík
5/ Ing. Zuzana Lúčanová
6/ PhDr. Mariana Magerčiaková PhD.
7/ Marian Matejovie
8/ Mgr. Erika Miklášová
9/ Vladimír Škvarka
Pri obecnom zastupiteľstve vykonávali v roku 2020 svoju činnosť jeho poradné orgány, a to:
1. Komisia pre ochranu verejného poriadku
2. Komisia výstavby a životného prostredia
3. Komisia kultúry, školstva a sociálnych vecí
4. Komisia športová
5. Komisia pre ochranu verejného záujmu
6. Komisia pre rozvoj bývania
Hlavný kontrolór:
Kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami obce v roku 2020 vykonával hlavný kontrolór obce
Ing. Slávka Medveďová, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov
(2018-2024).

Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
Lenka Krajčiová – samostatný odborný referent
Milena Škvarková - samostatný odborný referent

Financovanie obce:
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej
úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec
financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými
právnickými a fyzickými osobami.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet
obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia 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 území
obce. Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2020. Rozpočet
schválilo obecné zastupiteľstvo obce Ľubeľa dňa 26. novembra 2019 uznesením č. 41/2019.
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Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania
pre obce upravuje Opatrenie MJF SR MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácia, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a Opatrenie MF SR z 5. decembra
2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termín a miesto predkladania
účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno
použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady
hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do
správy príspevkovej alebo rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo
môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových
práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej
správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po
prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do
ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou
zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.
z. o štátnej štatistike.

Výchova a vzdelávanie:
Výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou školou v Ľubeli.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať
na: štandardnú východu detí a mládeže v súbehu s modernými trendmi uplatňujúcimi sa vo výchove a
vzdelávaní.

Kultúra:
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujú : miestne kultúrno-spoločenské organizácie.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude
orientovať na : všestranný kultúrny a spoločenský život v obci.

Sociálne zabezpečenie:
Sociálne služby v obci nezabezpečujeme.
V prípade potreby sociálneho zabezpečenia pre obyvateľov našej obce sú vybudované zariadenia
tohto druhu v spádovej oblasti Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na : podporu opatrovníkov v domácnostiach
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Hospodárstvo:
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
.Predajne potravín – COOP Jednota, VEREX
.Kaderníctvo
Najvýznamnejší priemysel v obci :
.Pekárenská výroba – MIPEK s.r.o.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
.Poľnohospodárska výroba – Agro-Racio, s.r.o.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na : pokračovanie v rozvoji poskytovateľov služieb pre občanov v našej obci.

Zdravotníctvo:
Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce poskytuje:
Všeobecný lekár pre dospelých – MUDr. Elena Hrbčová
Poliklinika v Liptovskom Mikuláši
Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši
Vojenská ústredná nemocnica v Ružomberku
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa v
nasledujúcich rokoch meniť nebude.

Rozpočtová organizácia
Základná škola s materskou školou Ľubeľa
Adresa: Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa
Riaditeľ: Mgr. Iveta Kališová
IČO: 37810413
Počet žiakov: 204 detí
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2. Rozpočet obce za rok 2020 a jeho plnenie
Rozpočet obce na rok 2020 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.
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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.11.2019 uznesením OZ č.41/2019

Rozpočet obce k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet
2.316.250,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
2.710.013,00

1.208.520,00
325.150,00
724.580,00
58.000,00
2.316.250,00

1.503.150,00
325.150,00
823.713,00
58.000,00
2.617.648,40

307.250,00
1.121.476,00
43.821,00
843.703,00
0,00

462.980,00
1.200.298,00
75.821,00
878.549,40
92.364,60
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Rozbor čerpania príjmov za rok 2020
Rozpočet upravený na rok 2020
2.710.013,00

Skutočnosť k 31.12.2020
2.565.950,84

% plnenia
94,68

Skutočnosť k 31.12.2020
568.722,53

% plnenia
98,93

2.1. Bežné príjmy
Bežné príjmy – daňové
Rozpočet upravený na rok 2020
574.900,00

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky 523.100,00 EUR z výnosu dane z príjmov k 31.12.2020
boli poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 523.079,63 EUR, čo predstavuje plnenie na
99,99%.
2. Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 23.680,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 20.602,71
EUR, čo je 87,00 % plnenia. Z toho príjem dane z pozemkov vo výške 12.273,70EUR, dane
zo stavieb vo výške 8.177,23 EUR a dan z bytov vo výške 151,78 EUR.
3. Ostatné miestne dane
Daň za psa
Daň za nevýherné automaty
Daň za ubytovanie
Poplatok za TKO

Rozpočet
upravený na rok 2020
1.760,00
200,00
160,00
26.000,00

Skutočnosť k
31.12.2020
1.752,50
191,44
150,20
22.946,05

% plnenia
99,57
95,72
93,88
88,25

Bežné príjmy – nedaňové
Rozpočet upravený na rok 2020
53.658,00

Skutočnosť k 31.12.2020
32.032,92

% plnenia
59,70

1. Príjmy z prenájmu:
Z rozpočtovaných 45.060,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 26.989,09
EUR, čo predstavuje plnenie na 59,90 %.
2. Administratívne - správne poplatky a iné poplatky:
Z rozpočtovaných 3.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 2.492,00 EUR,
čo predstavuje plnenie na 83,07%.
3. Poplatky z predaja
Z rozpočtovaných 2.545,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 788,00 EUR,
čo predstavuje plnenie na 30,96%.
4. Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 3,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 0,00 EUR,
čo predstavuje plnenie na 0,00%
5. Príjmy z dobropisov a vratiek
Z rozpočtovaných 3.050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 1.763,83 EUR,
čo predstavuje plnenie na 57,83%
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Granty a transfery
Rozpočet upravený na rok 2020
874.592,00

Skutočnosť k 31.12.2020
843.082,56

% plnenia
96,40

Obec prijala nasledovné transfery a granty:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Poskytovateľ
Obvodný úrad
Krajský stavebný úrad
Krajský úrad, cestná dopr.
Obvodný úrad
MŽP SR
UPSVaR
Obvodný úrad
Mimo VS
KŠU
KŠU
UPSVaR ZŠ
Obvodný úrad
MŽP SR
Obvodný úrad

Suma v EUR
Účel
3.286,56 Register obyvateľ. adries
1.623,41 Stavebný úrad
48,05 Doprava a komunikácie
974,14 Voľby
105,64 Životné prostredie
2.141,43 Osobitý príjemca
5.629,44 Matrika
3.000,00 DHZ
711.466,31 ZŠ
2.843,00 MŠ
30.385,20 ŽS -Stravovacie návyky
74.479,81 Povodne
4.422,49 KD – bežné výdavky
2.677,08 COVID

Prijaté transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom v plnej výške.
Prijatý transfer z KŠÚ vo výške 711.466,31 EUR na ZŠ nebol v plnej výške roku 2020
vyčerpaný a presúva sa do roku 2021 vo výške 5.835,00 EUR.
Prijatý transfer z UPSVaR vo výške 30.385,00 EUR na ZŠ – stravovacie návyky nebol v plnej
výške roku 2020 vyčerpaný a presúva sa do roku 2021 vo výške 11.010,00 EUR.

2.2 Kapitálové príjmy
Rozpočet upravený na rok 2020
325.150,00

Skutočnosť k 31.12.2020
291.146,47

% plnenia
89,54

Kapitálové príjmy obce v roku 2020 tvorili príjmy z dotácií na rozvoj obce a
príjmy z predaja pozemkov:
- kultúrny dom
14.996,47 EUR
- bytovky
276.150,00 EUR

2.3 Finančné príjmy
Rozpočet upravený na rok 2020
823.713,00

Skutočnosť k 31.12.2020
751.673,00

% plnenia
91,25

Finančné príjmy obce v roku 2020 tvorili nasledovné príjmy:
- presun nevyčerpaných prostriedkov 2019
32.179,96 EUR
- prijatý úver z ČSOB – výstavba bytovky
95.270,00 EUR
- prijatý úver SZRB – rekonštrukcia KD
165.760,04 EUR
- preklenovací úver VÚB
33.000,00 EUR
- návratná finančná výpomoc MFSR
28.883,00 EUR
- prijatý úver ŠFRB – výstavba bytovky
396.580,00 EUR
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2.4 Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - ZŠ
Rozpočet na rok 2020
58.000,000

Skutočnosť k 31.12.2020
79.293,36

% plnenia
136,71

Z rozpočtovaných bežných príjmov 58.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 79.293,36 EUR, čo predstavuje 136,71% plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola
79.293,36 EUR

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Rozpočet upravený na rok 2020
2.617.648,40

Skutočnosť k 31.12.2020
2.539.318,29

% plnenia
97,01

Skutočnosť k 31.12.2020
436.823,30

% plnenia
94,35

2.1 Bežné výdavky
Rozpočet upravený na rok 2020
462.980,00

V tom :
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Výkonné a zákonodarné orgány
216.932,00
208.746,92
96,23
Civilná ochrana
4.935,00
4.929,17
99,88
Ochrana pred požiarmi
4.295,00
2.589,50
60,29
Cestná doprava
7.660,00
7.623,09
99,52
Nakladanie s odpadmi a ochrana ŽP
40.380,00
40.344,82
99,91
Ochrana prírody a krajiny
74.480,00
74.269,81
99,72
Rozvoj bývania
1.350,00
317,84
23,54
Rozvoj obce
30.458,00
27.053,52
88,82
Verejné osvetlenie
8.005,00
7.653,96
95,61
Všeobecná zdravotná starostlivosť
2.500,00
540,42
21,62
Rekreačné a športové služby
6.440,00
4.783,57
74,28
Kultúrne služby
36.711,00
31.618,26
86,13
Vysielacie a vydavateľské služby
15.800,00
15.761,94
99,76
Náboženské a iné spoloč. služby
8.006,00
6.495,97
81,14
Vzdelávacie služby
600,00
168,00
28,00
Staroba
782,00
581,30
74,34
Rodina a deti
3.246,00
2.945,21
90,73
Sociálna pomoc
400,00
400,00
100,00
SPOLU:
462.980,00
436.823,30
94,35
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 107.160,00,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 103.613,92,EUR, čo je 96,69% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky všetkých pracovníkov obce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 43.060,00,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 39.946,61,EUR, čo je 92,77% čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 285.993,00,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 274.039,27,EUR, čo je 95,82 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 19.947,00,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 14.348,28,- EUR,
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čo predstavuje 71,93 % čerpanie.
e) Úroky z úverov
Z rozpočtovaných 6.820,00,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4.875,12,- EUR,
čo predstavuje 71,48% čerpanie.

2.2 Kapitálové výdavky :
Rozpočet upravený na rok 2020
1.200.298,00

Skutočnosť k
31.12.2020
1.057.160,92

% plnenia
88,07

Ide o nasledovné investičné akcie :
Nákup pozemku z úveru ČSOB
33.240,00,- EUR
Nákup pozemku – spolufinancovanie
483,36,- EUR
.Rekonštrukcia zdravotného strediska
7.406,04,- EUR
.Rekonštrukcia KD preklenovací úver VÚB
33.000,00,- EUR
.Rekonštrukcia KD vlastné zdroje
24.217,54,- EUR
.Rekonštrukcia KD – úver SZRB
165.760,04,- EUR
.Výstavba bytovky – dotácia
276.150,00,- EUR
.Výstavba bytovky - ŠFRB
396.580,00,- EUR
.Výstavba bytovky– úver ČSOB
62.030,00,- EUR
.Výstavba bytovky – spolufinancovanie
3.571,62,- EUR
.Územný plán NFV
7.248,00,- EUR
.Javisková technika NFV
21.635,00,- EUR
.Územný plán – spolufinancovanie
1.860,00,- EUR
.Detské ihrisko- dotácia 2019
8.000,00,- EUR
.Detské ihrisko – spolufinancovanie
3.714,40,- EUR
.Kamerový systém – dotácia 2019
7.000,00,- EUR
.Kamerový systém – spolufinancovanie
4.074,20,- EUR
.Projektové dokumentácie – kanalizácia
1.190,72,- EUR

2.3 Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet upravený na rok 2020
75.821,00

Skutočnosť k 31.12.2020
42.773,44

% plnenia
56,41

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií vo výške 75.821,00,- EUR bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2020 vo výške 42.773,44,- EUR, čo predstavuje plnenie na 56,41 %
Čerpanie výdavkových finančných operácii tvorili najmä splátky úverov:
- splátky ŠFRB vo výške
7.052,44,- EUR
- splátky bankového úveru SZRB vo výške
24.420,00,- EUR
- splátky bankového úveru ČSOB vo výške
3.501,00,- EUR
- postúpenie finančné zábezpeky byty SBD vo výške 7.800,00,- EUR
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2.4 Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou – ZŠ
Rozpočet na rok 2020
878.549,40

Skutočnosť k 31.12.2020
1.002.560,63

% plnenia
114,12

1. Mzdy, ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 514.032,22 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2020 vo výške
585.446,80 EUR, čo predstavuje plnenie na 113,89 %.
2. Odvody do poisťovní
Z rozpočtovaných 183.934,18 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2020 vo výške
201.021,01 EUR, čo predstavuje plnenie na 109,29 %.
3. Tovary a služby
Z rozpočtovaných 167.547,00 EUR bolo skutočné plnenie k 31.12.2020 vo výške 200.496,03
EUR, čo prestavuje plnenie na 119,67 %. Sú tu zahrnuté prevádzkové náklady a to cestovné
náklady, energia, voda, dopravné, materiál, náklady sa údržbu a ostatné tovary a služby.
4. Bežné transfery
Z rozpočtovaných 13.036,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 15.596,79
EUR, čo predstavuje 119,64 % čerpanie.
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020
Súhrnné vyhodnotenie rozpočtu obce Ľubeľa za r. 2020
A) BEŽNÝ ROZPOČET
Ukazovateľ obec

Príjmy

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

1 218 933,90

1 208 520,00

Výdavky

331 245,49

307 250,00

Rozdiel

887 688,41

901 270,00

Základná škola

Príjmy
Výdavky
Rozdiel
Obec + ZŠ

Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

Upravený rozpočet
2020

1 503 150,00

Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

1 443 838,01

96,05

462 980,00

436 823,30

94,35

1 040 170,00

1 007 014,71

Upravený rozpočet
2020

Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

76 643,31

58 000,00

58 000,00

76 365,97

131,67

879 393,20

843 703,00

878 549,40

1 002 560,63

114,12

-802 749,89
Čerpanie rozpočtu
2019

-785 703,00
Schválený rozpočet
2020

-820 549,40
Upravený rozpočet
2020

-926 194,66
Čerpanie rozpočtu
2020

1 295 577,21
1 210 638,69

1 266 520,00
1 150 953,00

1 561 150,00
1 341 529,40

1 520 203,98
1 439 383,93

84 938,52

115 567,00

219 620,60

80 820,05

% čerpania

97,38
107,29

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Ukazovateľ

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

Upravený rozpočet
2020

Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

Príjmy

433 612,41

325 150,00

325 150,00

291 146,47

89,54

Výdavky

778 691,80

1 121 476,00

1 200 298,00

1 057 160,92

88,07

Rozdiel
Základná škola

Príjmy
Výdavky
Rozdiel
Obec + ZŠ

-345 079,39
Čerpanie rozpočtu
2019

-796 326,00
Schválený rozpočet
2020

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
Čerpanie rozpočtu
2019

-875 148,00
Upravený rozpočet
2020

0,00
0,00

0,00
Schválený rozpočet
2020

0,00
Upravený rozpočet
2020

-766 014,45
Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

Príjmy

433 612,41

325 150,00

325 150,00

291 146,47

89,54

Výdavky

778 691,80

1 121 476,00

1 200 298,00

1 057 160,92

88,07

-345 079,39

-796 326,00

-875 148,00

-766 014,45

Rozdiel

ROZPOČET OBCE + ZŠ BEZ FO (bežný + kapitálový)
Ukazovateľ

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

Upravený rozpočet
2020

Čerpanie rozpočtu
2020

Príjmy
Výdavky

1 729 189,62
1 989 330,49

1 591 670,00
2 272 429,00

1 886 300,00
2 541 827,40

1 811 350,45
2 496 544,85

Rozdiel

-260 140,87

-680 759,00

-655 527,40

-685 194,40

% čerpania

96,03
98,22

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Ukazovateľ

Príjmy
Výdavky
Rozdiel
Základná škola

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

Upravený rozpočet
2020

Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

301 769,95

724 580,00

823 713,00

751 673,00

0,00

0,00

43 821,00

75 821,00

42 773,44

0,00

301 769,95

680 759,00

747 892,00

708 899,56

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

Upravený rozpočet
2020

Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

Príjmy

0,00

0,00

0,00

2 927,39

0,00

Výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozdiel

0,00

0,00

0,00

2 927,39

Obec + ZŠ

Príjmy
Výdavky
Rozdiel
Príjmy
Výdavky
Rozdiel

Čerpanie rozpočtu
2019

Schválený rozpočet
2020

Upravený rozpočet
2020

Čerpanie rozpočtu
2020

% čerpania

301 769,95

724 580,00

823 713,00

754 600,39

91,61

0,00

43 821,00

75 821,00

42 773,44

56,41

301 769,95

680 759,00

747 892,00

711 826,95

95,18

2 030 959,57
1 989 330,49

2 316 250,00
2 316 250,00

2 710 013,00
2 617 648,40

2 565 950,84
2 539 318,29

94,68

41 629,08

0,00

92 364,60

26 632,55

97,01
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Rozpočtový výsledok obce za rok 2020 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v aktuálnom znení dosiahol prebytok
vo výške 26.632,55 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 :
- Zostatok finančných prostriedkov ZŠ 16.845,00 EUR
SPOLU:
16.845,00 EUR
Finančný výsledok obce za rok 2020 na vysporiadanie v záverečnom účte, dosiahol sumu 9.787,55
EUR. Finančné prostriedky vo výške 9.787,55 EUR boli prevedené do rezervného fondu obce

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
Aktíva
Názov

ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2020

Majetok spolu

1.747.729,63

2.887.925,46

Neobežný majetok spolu

1.659.582,41

2.830.632,13

0,00

9.108,00

1.659.582,41

2.522.159,73

0,00

299.364,40

86.368,32

55.079,96

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

1.927,25

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

32.273,95

10.063,20

Finančné účty

54.094,37

43.089,51

1.778,90

2.213,37

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :

Časové rozlíšenie

Pasíva
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

ZS k 1.1.2020

KZ k 31.12.2020

1.747.729,63

2.887.925,46

738.402,95

1.013.219,36

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

738.402,95

1.013.219,36

Záväzky

222.396,21

839.796,02

Vlastné imanie
z toho :
Fondy
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z toho :
Rezervy

1.200,00

1.200,00

32.179,96

16.845,00

1.087,75

378.579,96

78.958,55

39.209,07

Bankové úvery a výpomoci

108.969,95

403.961,99

Časové rozlíšenie

786.930,47

1.034.910,08

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov k 31.12.2020
Pohľadávky
Obec k 31.12.2020 evidovala krátkodobé pohľadávky vo výške 10.063,20 EUR z toho:
- Nedaňové pohľadávky (TKO)
1.080,00 EUR
- Daňové pohľadávky (DzN)
637,50 EUR
- Opravné položky k pohľadávkam (TKO+DzN)
- 91,27 EUR
- Pohľadávka SBD (bytovky FO + zábezpeky)
8.436,97 EUR

Záväzky
Obec k 31.12.2020 eviduje záväzky vo výške 839.796,02 EUR z toho:
- Rezerva na audit
1.200,00 EUR
.Neuhradené faktúry v lehote splatnosti
209,39 EUR
.Nevyplatené mzdy 12/20 v lehote splatnosti 9.847,43 EUR
.Ostatné záväzky voči zamestnancom
460,08 EUR
.Záväzky do poisťovní (mzdy 12/20)
6.291,25 EUR
.Daň zo mzdy (12/20)
1.965,06 EUR
.Záväzky zo SF
1.051,29 EUR
.Návratná finančná výpomoc MFSR
28.883,00 EUR
.ŠFRB – bytovky
389.527,56 EUR
.Bankové úvery
375.078,99 EUR
.Zúčtovanie dotácií ZŠ (KŠÚ a UPSVaR)
16.845,00 EUR
.Fond opráv – nájomné byty
636,97 EUR
Prijaté zábezpeky – nájomné byty
7.800,00 EUR
Obec má so ŠFRB uzatvorenú zmluvu č. 500/234/2018 o poskytnutí podpory vo forme úveru
vo výške 361.270,00 EUR za účelom výstavby nájomných bytov, ktorý bol čerpaný
dňa 01.05.2020.
- Úrokové sadzba je 1% p. a.
- Lehota splatnosti úveru je do 16.05.2050.
Tento úver nebol k 31. 12. 2020 vyrovnaný a vykazoval zostatok vo výške 355.157,58 EUR.
Obec má so ŠFRB uzatvorenú zmluvu č. 500/235/2018 o poskytnutí podpory vo forme úveru
vo výške 35.310,00 EUR za účelom výstavby nájomných bytov, ktorý bol čerpaný dňa
01.05.2020.
- Úrokové sadzba je 1% p. a.
- Lehota splatnosti úveru je do 15.05.2040.
Tento úver nebol k 31. 12. 2020 vyrovnaný a vykazoval zostatok vo výške 34.369,98 EUR.
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Obec má s Ministerstvom financií SR uzatvorenú zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej
výpomoci vo výške 28.883,00 EUR ako kompenzáciu výpadku DPFO v roku 2020 v dôsledku
pandémie COVID 19, ktorá bola poskytnutá na základe uznesenia vlády SR č.494 z 12.08.2020
a rozhodnutím obecného zastupiteľstva uznesením 32/2020 z 28.9.2020.
- Lehota splatnosti úveru je do 31.10.2027.
Táto finančná výpomoc nebola k 31. 12. 2020 vyrovnaná a zostatok vykazoval
výšku 28.883 EUR.

Obec má k 31.12.2020 nesplatené nasledovné bankové úvery:
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Slovenská záručná Rekonštrukcia
a rozvojová
229.999,99 EUR
kultúrneho
banka a .s
domu
Československá Rekonštrukcia
obchodná banka
140.000,00 EUR
materskej
a. s..
školy
Rekonštrukcia
VÚB
kultúrneho
33.000,00 EUR
a. s..
domu
SPOLU:

402.999,99 EUR

Ročná splátka
istiny 2020

Ročná
splátka
úrokov 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

24.420,00
1.664,62 EUR 205.579,99 EUR
EUR
3.501,00 EUR

913,05 EUR

136.499,00 EUR

0,00 EUR

79,20 EUR

33.000,00 EUR

Rok
splatnosti
r. 2029

r. 2030

r. 2021
27.921,00
2.656,87 EUR 375.078,99 EUR
EUR

1. Bankový úver vo výške 230.000,00 EUR bol čerpaný na základe úverovej zmluvy
č. 307141-2019 zo dňa 15. júla 2019 s úrokovou sadzbou 0,80% p. a.
Prvé čerpanie bolo dňa 21. októbra 2019. Mesačné splátky sú splatné ku 21.dňu mesiaca.
Bankový úver je splatný do 21. mája 2029
2. Bankový úver vo výške 140.000,00 EUR bol čerpaný na základe zmluvy o účelovom úvere
č. 0490/19/08637 zo dňa 15. júla 2019 s úrokovou sadzbou 0,95 % p. a.
Prvé čerpanie úveru bolo dňa 14. augusta 2019. Mesačné splátky sú splatné ku 20.dňu mesiaca.
Bankový úver je splatný do 20. septembra 2030.
3. Bankový úver vo výške 33.000,00 EUR bol čerpaný na základe zmluvy o kontokorentnom úvere
č. 190/2020/UZ zo dňa 4. marca 2020 s úrokovou sadzbou 0,99 % p. a.
Prvé čerpanie úveru bolo dňa 5. marca 2020. Splátky sú splatné vždy v posledný deň posledného
obdobia podľa špecifických podmienok úveru t. j. 29. december 2021.
Bankový úver je splatný do 29. december 2021.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona c.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svo jich úloh
prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Skutočné bežné príjmy obce v roku 2019:
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12 1.295.577,21 EUR
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Spolu 1.295.577,21 EUR
- z toho 60 % 777.346,32 EUR
- z toho 25 % 156.681,98 EUR (poníženie o dotácie)
Celkové bežné príjmy za r. 2019 znížené o dotačné zdroje (kód 111) :
1.295.577,21 – 668.849,27 EUR = 626.727,94 EUR.

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov 375.078,99 EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 389.527,56 EUR
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí 28.883,00 EUR
SPOLU celková suma dlhu obce 793.489,55 EUR
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky
- z úverov zo ŠFRB 389.527,56 EUR
SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB 403.961,99 EUR

Zostatok k
31.12.2020
403.961,99 EUR

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019
1.295.577,21

§ 17 ods.6 písm. a)
31,18 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona c.583/2004 Z. z. bola splnená.

Zostatok k
31.12.2020
30.577,87 EUR

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019
626.727,94

§ 17 ods.6 písm. b)
4,88%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona c.583/2004 Z. z. bola splnená.
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6. Ostatné dôležité informácie
Finančné usporiadanie vzťahov /prijaté granty a transfery/
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli
finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Suma poskytnutých
Rozpočtová organizácia
ZŠ

finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

266.658,77

266.658,77

Rozdiel - vrátenie

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Obvodný úrad

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

Krajský stavebný úrad

Register obyvateľ.
adries
Stavebný úrad

Krajský úrad cestná dopr.

Doprava a komunikácie

Obvodný úrad

Voľby

974,14

974,14

0,00

MŽP SR

Životné prostredie

105,64

105,64

0,00

UPSVaR

Osobitý príjemca

2.141,43

2.141,43

0,00

3.286,56

3.286,56

0,00

1.623,41

1.623,41

0,00

48,05

48,05

0,00
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Obvodný úrad

Matrika

5.629,44

5.629,44

0,00

Mimo VS

DHZ

3.000,00

3.000,00

0,00

KŠU

ZŠ

711.466,31

7694.621,31

16.845,00

KŠU

MŠ

2.843,00

2.843,00

0,00

UPSVaR ZŠ

ŽS -Stravovacie návyky

30.385,20

30.385,20

0,00

Obvodný úrad

Povodne

74.479,81

74.479,81

0,00

MŽP SR

KD – bežné výdavky

4.422,49

4.422,49

0,00

Obvodný úrad

COVID

2.677,08

2.677,08

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obciam
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s inými obcami.
e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu s VÚC.

Prehľad o poskytnutých dotáciách
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN obce Ľubeľa na podporu všeobecne
prospešných služieb.
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec
-1-

-2-

Záhradkári

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
- 3-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-4-

400,00

400,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

Ľubeľské ochotnícke divadlo K. O. Urbana

200,00

200,00

0,00

CVČ Liptovský Mikuláš

168,00

168,00

0,00

Slovenský červený kríž

400,00

400,00

0,00

TJ Partizán Ľubeľa

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN o dotáciách.
Prehľad dlhodobého majetku
Názov
Spolu DNM
Ostatný DNM
Obstaranie DNM
Spolu DHM

Účet

019
041

OC
k 31.12.2019

OC
k 31.12.2020
0,00

9.108,00

0,00
0,00
1.659.582,41

0,00
9.108,00
2.522.159,73
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Obstaranie DHM
Pozemky
Umelec.diela a zbierky

042
031
032

112.715,74
166.571,24

17.182,80
200.294,60

0,00

0,00

Stavby
Samost. hnutelné veci
Dopravné prostriedky
Ostatný DHM
Spolu DFM
Podielové CP a pod.
Realizované CP a pod.
Ostatný DFM
Spolu

021
022
023
029

1.338.688,00
36.150,97

2.266.093,01
35.966,42

3.614,00
1.842,46
0,00

1.806,68
816,22
299.364,40

062
063
069

0,00
0,00
0,00
1.659.582,41

0,00
299.364,40
0,00
2.830.632,13
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Analýza nákladov a výnosov
Individuálna účtovná závierka
V rámci individuálne účtovnej závierky obce za rok 2020 boli vyčíslené nasledujúce druhy
nákladov, ktoré boli zahrnuté vo výkaze ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Prehľad nákladov
Číslo
účtu
50

51

52

53
54

55

56

58

Spolu
náklady

Popis /číslo účtu a názov/
Spotrebované nákupy
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
Služby
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
527- Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady
Dane a poplatky
538 – Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
541 – Zostatková cena predaného DN a DH majetku
545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z.
546 – Odpis pohľadávky
548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a fin. činnosti
551 – Odpisy DN a DH majetku
553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Finančné náklady
562 – Úroky
568 – Ostatné finančné náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce, VUC do RO
a PO zriadených obcou, VUC
585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce ostatným
subjektom VS
586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VUC
subjektom mimo VS
587 – Náklady na ostatné transfery

Suma k
31.12.2019
46.898,15
18.644,97
28.253,18
122.898,70
37.413,30
468.97
3.567,01
81.449,42
156.297,88
108.792,48
39.127,58
6.937,82
1.440,00
242,43
242,43
4.739,13
0,00
0,00
0,00
4.739,13
113.883,39
112.683,39
1.200,00
1.227,56
193,18
1.034,38
267.201,47

Suma k
31.12.2020
53.375,22
35.022,84
18.352,38
173.033,90
7.224,07
789,42
5.219,00
159.801,41
164.871,83
118.442,27
38.874,56
5.560,00
1.995,00
132,50
132,50
3.249,86
0,00
0,00
0,00
3.246,26
143.930,64
142.639,37
1.291,27
6.425,86
4.875,12
1.550,74
279.875,25

242.463,85

266.658,77

5.414,00

6.349,00

16.148,28

3.944,75

3.175,34

2.922,73

713.388,71

824.895,06
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Prehľad výnosov
Číslo
účtu
60
62
63

64

65
66
67
69

Popis /číslo účtu a názov/
Tržby za vlastné výkony a tovary
602 – Tržby z predaja služieb
Aktivácia
624 – Aktivácia DHM
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
641 – Tržby z predaja DNM a DHM
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv, OP z prev. a fin. činnosti, časového r...
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
Finančné výnosy
668 – Ostatné finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
672 – Náhrady škôd
Výnosy z transferov a RP v obciach, VUC a v RO, PO
nimi zriadené
693 – Výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od iných sub. VS
694 – Výnosy samosprávy z KT zo ŠR a od iných sub. VS
697 - Výnosy samosprávy z BT od iných sub. mimo VS
699 – Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov

Spolu
výnosy

Číslo
Výsledok hospodárenia
účtu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591
Splatná daň z príjmov
595
Dodatočne platená daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Suma k
31.12.2019
4.424,50
4.424,50
0,00
0,00
528.285,33
510.399,67
17.885,66
9.610,61
1.543,52
0,00
8.067,09
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Suma k
31.12.2020
5.332,92
5.332,92
0,00
0,00
572.555,94
546.037,89
26.518,05
23.647,51
0,00
0,00
23.647,51
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

155.515,08

208.857,28

20.100,54
15.974,39
2.662,80
116.777,35

107.790,24
28.632,72
3.000,00
69.434,32

699.035,52

811.593,65

Suma k
31.12.2019
-14.353,19
0,00
0,00

Suma k
31.12.2020
-13.301,41
0,00
0,00

-14.353,19

-13.301,41
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7. Konsolidovaná účtovná závierka
Konsolidovaný celok
Obec Ľubeľa ako účtovná jednotka verejnej správy (ďalej ÚJ VS) v zmysle platných
právnych predpisov bola povinná vykonať konsolidovanú účtovnú závierku (ďalej KÚZ) ako
konsolidujúca ÚJ VS. Konsolidovanými účtovnými jednotkami Obce Ľubeľa sú tieto ňou zriadené a
založené organizácie:
a) Rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Obec Ľubeľa:
Základná škola s materskou školou Ľubeľa
Adresa: Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa
Riaditeľ: Mgr. Iveta Kališová
Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej predmetom
činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od 01.04.2002 podľa §4 ods. 1 a 2 zákona
SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
prešla zriaďovateľská funkcia na Obec Ľubeľa.
V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve),
ktorý v §22a a v súlade s opatrením MF SR č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní
položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v súlade s §22 ods. 13 citovaného
zákona o účtovníctve boli konsolidovaným účtovným jednotkám Obce Ľubeľa zaslané informácie k
príprave na konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019 listom, ktorým bola oznámená povinnosť
Obce Ľubeľa a ním založených a zriadených organizácii vykonať konsolidovanú účtovnú závierku.
Vzhľadom na štruktúru konsolidovaných účtovných jednotiek a majetkovú účasť Obce Ľubeľa je vo
vzťahu k rozpočtovej organizácii použitá metóda úplnej konsolidácie.
Konsolidácia účtovnej závierky sa skladá zo 4 krokov
1. Konsolidácia kapitálu (nevzťahuje sa na RO, PO)
V tomto kroku sa vylučuje tá časť podielu materskej spoločnosti (dlhodobý finančný majetok aktíva) v dcérskej účtovnej jednotke, ktorá pripadá na majetok a záväzky v konsolidovanej účtovnej
jednotke.
2. Konsolidácia pohľadávok a záväzkov
V tomto kroku sa vylučujú záväzky, pohľadávky a transfery materskej spoločnosti voči DÚJ, ktoré sú
vo vzťahu k pohľadávkam, záväzkom a transferom konsolidovanej ÚJ voči materskej ÚJ – podľa
konečných stavov v súvahe. Tieto údaje sú eliminované v plnej výške, pričom vznikajú rozdiely:
a) Pravé (vytvorené napr. rezervami, opravnými položkami vo vzájomných vzťahoch).
Pravé rozdiely ovplyvňujú výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia (nižšie pohľadávky
ako záväzky ovplyvňujú zvýšenie výsledku hospodárenia, vyššie pohľadávky ako záväzky
ovplyvňujú zníženie výsledku hospodárenia.
b) Nepravé (vytvorené napr. chybným zaúčtovaním, časovým posunom v zaúčtovaní a pod.).
Nepravé rozdiely budú vysporiadané v procese odsúhlasovania zostatkov záväzkov a pohľadávok,
resp. v rámci konsolidačných operácií mesta a konsolidovaných ÚJ.
3. Konsolidácia medzivýsledku
Konsolidácia medzivýsledku vzniká medzi 2 účtovnými jednotkami pri predaji majetku medzi nimi
dvomi, pričom ocenenie majetku kupujúceho je vyššie, než bolo ocenenie majetku, ak by k tejto
transakcii nedošlo.
4. Konsolidácia nákladov a výnosov Konsolidácia nákladov a výnosov eliminuje z výkazov ziskov
a strát vzájomné transakcie v konsolidačnom celku identifikované účtovnou jednotkou
(identifikátorom je IČO organizácie).
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Hospodárenie konsolidovaného celku za rok 2020
Údaje konsolidovanej súvahy obce Ľubeľa uvádzame v nasledovnej tabuľke
Aktíva

Obec

ZŠ

Spolu

KÚ
Md

KÚ
Dal

KÚZ k
31.12.2019

KÚZ k
31.12.2020

DNM

9.108,00

0,00

9.108,00

DHM

2.522.159,73

0,00

2.522.159,73

DFM

299.364,40

0,00

299.364,40

0,00

299.364,40

Zásob

0,00

1.858,37

1.858,37

1.502,02

1.858,37

1.927,25

3.915,07

3.915,07 1.927,25

0,00

3.915,07

Iné pohľad.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pohľadávky

10.063,20

0,00

10.063,20

35.854,17

10.063,20

0,00

0,00

0,00

4.917,63

0,00

43.089,51

66.213,17

109.302,68

100.010,05

109.302,68

2.213,37

32,67

2.246,04

1.897,90

2.246,04

2.887.925,46

72.019,28

Zaúčt.OP RO

Zaúčt.sub.VS
Fin. účty
Čas.rozlíš.
Majetok
spolu

9.108,00

1.659.582,41 2.522.159,73

2.958.017,49 -1.927,25

Obec

Vlastné
imanie

1.013.219,36

-1.866,54

1.011.352,82

Oceň. rozdiely

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.026.520,77

-18.733,44

1.007.787,33

Výsledok
2020

-13.301,41

16.866,90

3.565,49

Záväzky

839.796,02

73.853,15

911.721,92

1.200,00

0,00

1.200,00

Zaúčt.subj.VS

16.845,00

1.927,25

16.845,00

Dlhodobé záv.

378.579,96

4.717,38

Krátkod. záv.

39.209,07

Spolu

KÚ
Md

1.803.764,18 2.958.017,49

Pasíva

Nevysp. HV

ZŠ

0,00

KÚ
Dal

KÚZ k
31.12.2019

Spolu
31.12.2020

719.669,51 1.011.352,82

751.287,37 1.007.787,33
-31.617,86

3.565,49

297.045,20

911.721,92

1.200,00

1.200,00

38.687,57

16.845,00

383.297,34

4.837,72

383.297,34

67.208,52

106.417,59

143.349,96

106.417,59

403.691,99

0,00

403.691,33

108.969,95

403.691,33

Čas.rozlíšenie 1.034.910,08

32,67

1.034.942,75

787.049,47 1.034.942,75

72.019,28

2.958.017,49

1.927,25 1.803.764,18 2.958.017,49

Rezervy

Bankové
úvery
VI a záväzky

2.887.925,46

1.927,25

1.927,25

Okrem konsolidácie majetku a záväzkov, boli za rok 2020 konsolidované náklady a výnosy.
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Prehľad nákladov a výnosov za konsolidovaný celok uvádzame v nasledujúcich tabuľkách.
Náklady

ZŠ

Obec

Spolu

KÚ Md

KÚDal

KÚZ k
31.12.2019

KÚZ k
31.12.2020

Prev. činnosť

538.593,95

Materiál, ener.

53.375,22

135.181,67

188.556,89

172.994,27

188.556,89

Služby

173.033,90

21.900,31

194.934,21

185.264,53

194.934,21

Osob.náklady

164.871,83

801.807,25

966.679,08

832.534,25

966.679,08

Dane a popl.

132,50

840,00

972,50

1.322,43

972,50

Ostatné nákl.

3.249,86

23.918,00

27.167,86

30.252,81

27.167,86

143.930,64

0,00

143.930,64

113.883,39

143.930,64

Finan. činnosť

6.425,86

1.419,85

7.845,71

2.593,91

7.845,71

Finančné nákl.

6.425,86

1.419,85

7.845,71

2.593,91

7.845,71

Mim. činnosť

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transfery

279.875,25

69.434,32

24.737,62

13.216,48

Celkom

824.895,06 1.054.501,40 1.543.303,37 -336.093,09

Odpisy, rezer.

Výnosy

Obec

983.647,23 1.522.241,18

ZŠ

1.336.251,68 1.522.241,18

13.216,48 -336.093,09

Spolu

KÚMd

KÚ Dal

1.363.583,21 1.543.303,37

KÚZ k
31.12.2019

KÚZ k
31.12.2020

Prev. činnosť

602.736,37

58.655,61

661.391,98

616.246,49

661.391,98

Tržby, výkony

5.332,92

49.665,08

54.998,00

65.730,02

54.998,00

0,00

5.437,53

5.437,53

8.304,03

5.437,53

572.555,94

0,00

572.555,94

528.285,33

572.555,94

23.647,51

3.553,00

27.200,51

12.727,11

27.200,51

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Finan. činnosť

0,00

7,33

7,33

60,27

7,33

Finan.výnosy

0,00

7,33

7,33

60,27

7,33

Mim. činnosť

0,00

1.023,80

1.023,80

0,00

1.023,80

Mimoriad.výn.

0,00

1.023.80

1.023,80

0,00

1.023,80

Transfery

208.857,28 1.011.681,56

884.445,75

715.658,59

884.445,75

Celkom

811.593,65 1.071.368,30 1.546.868,86

Aktivácia
Dane a popl.
Ostatné výnos.
Zúčt. rezerv

-336.093,09

-336.093,09 1.331.965,35 1.546.868,86
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Obec Ľubeľa ako konsolidujúca ÚJ a ňou konsolidované ÚJ tvoria celok, ktorým Obec zabezpečuje
výkon samosprávnych činností ale aj činností v rámci prenesených kompetencií štátu na obec v
zmysle platných právnych predpisov. Sledovanie hospodárenia obce ako konsolidovaného celku je
stále vo dvoch líniách: rozpočtovej a účtovnej. Pre sledovanie toku peňazí a rozpočtu obce je dôležitá
rozpočtová oblasť, ktorá je sledovaná za obec, jej rozpočtová organizácia ako súčasť rozpočtu obce
sa premieta cez rozpočet obce. Obchodná organizácia do rozpočtu obce vstupuje cez fakturáciu
svojich výkonov. Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom
vykázania plnenia rozpočtu. Jej základným účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku
ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho
majetku a záväzkov, nákladov a výnosov tak, aby účtovné jednotky do nej zahrňované boli jednou
ekonomickou jednotkou akoby boli len vnútropodnikovými útvarmi aj keď majú právnu subjektivitu.
Umožňuje komplexný pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie ale aj
perspektívy a plánovania všetkých súčastí obce ako jedného celku.

8. Predpokladaný budúci vývoj – zámery obce
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Ľubeľa aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov
plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je
to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to
zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.

9. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

bolo

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020. Obec Ľubeľa
zostavovala za rok 2020 účtovnú závierku za konsolidovaný celok.
Účtovné závierky boli odovzdané metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Liptovskom
Mikuláši v zákonom stanovenom termíne.
Prílohy:
Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Správa audítora
Konsolidovaná účtovná závierka: K Súvaha, K Výkaz ziskov a strát, K Poznámky, Správa audítora
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