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1. Úvodné slovo starostu obce        

Vážení spoluobčania, predkladám Vám Výročnú správu obce Podhorie za rok 2020. Táto 

správa predstavuje aktuálny stav z pohľadu dosiahnutých výsledkov obce v predchádzajúcom 

období. 

Individuálna výročná správa obce Podhorie za rok 2020 je zostavená na základe výsledkov 

ekonomických ukazovateľov. Počas celého roka bola kontrola hospodárenia obce zabezpečená 

vykonávaním predbežnej finančnej kontroly zamestnancami obecného úradu, následnou 

kontrolou hlavného kontrolóra obce a v neposlednom rade kontrolou finančnej komisie obce.  

Rok 2020 bol pre nás všetkých náročný a negatívne vplyvy súvisiace s respiračných ochorením 

COVID 19 mali za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti pôvodným odhadom. 

Obec Podhorie je za účelom zabezpečenia informovanosti,  presadzovania jej záujmov na 

samosprávnych fórach a plánovania rozvoja obce s cieľom napomôcť jej všestrannému 

rozvoju, prosperite a spokojnosti jej obyvateľov  členom nasledujúcich združení miest a obcí: 

ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska), RVC Martin (Regionálne vzdelávacie centrum 

Martin), ZORD (Združenie obcí Rajecká Dolina), Združenie miest a obcí Horné Považie, 

Združenie Región Beskydy, MAS a ČIPČIE. 

Pre Obec Podhorie je občan na prvom mieste a všetky služby samosprávy sú občanom 

poskytované na najvyššej profesionálnej a operatívnej úrovni. Obyvatelia obce majú 

zabezpečený prístup k informáciám aj vďaka  vysielaniu v obecnom rozhlase, webovej stránke 

obce a informačnej tabuli. V roku 2020 sa v našej obci nekonali žiadne spoločensko-kultúrne 

ani športové aktivity z dôvodu šíriaceho sa respiračného ochorenia COVID 19. 

Obec má na zreteli aj starostlivosť o životné prostredie a jeho ochranu.  Separuje sklo, plasty, 

kovový a papierový odpad, kuchynský olej, elektroodpad a šatstvo. Pravidelne realizuje údržbu 

zelene ako kosenie, strihanie stromčekov, likvidácia buriny, čistenie verejných priestranstiev, 

likvidácia cintorínskeho odpadu či odhŕňanie snehu. 

Obec Podhorie v roku 2020 pokračovala s prípravou projektovej dokumentácie potrebnej pre 

zahájenie ďalšej etapy výstavby kanalizácie, zrekonštruovala ďalšiu časť existujúcich 

miestnych komunikácii a stred obce, na multifunkčnom ihrisku vymenila mantinely. 

 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Podhorie 

Sídlo: Podhorie 50, 013 18 Lietava 

IČO: 00321559 
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Štatutárny orgán obce: Anton Chobot 

Telefón:  041/597 00 09, 0910 987 898, 0910 887 898 

E-mail: podhorie@obecpodhorie.info 

Webová stránka: http://www.obecpodhorie.info/ 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Anton Chobot 

Zástupca starostu obce: Viliam Masný 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Milan Matejkov 

Obecné zastupiteľstvo:  

- Viliam Masný, finančná komisia 

- Pavol Masný, komisia pre verejný poriadok 

- Radoslav Masný, komisia pre verejné obstarávanie 

- Martin Masný, stavebná komisia 

- Róbert Gažúr, komisia životného prostredia 

- Ing. Lenka Danková, sociálno - zdravotná komisia 

- Miroslava Adamková, komisia kultúry, športu a vzdelávania 

Komisie: 

Finančná komisia:    Predseda: Viliam Masný 
Členovia: Ing. Gabriela Šupejová, Martin Masný 

  

Komisia pre verejný poriadok: Predseda: Pavol Masný 

Členovia: Viliam Masný, Miroslava Adamková 

 

Komisia verejného obstarávania: Predseda: Radoslav Masný 

Členovia: Ing. Gabriela Šupejová, Viliam Masný 

  

Stavebná komisia:   Predseda: Martin Masný 

Členovia: Radoslav Masný, Tomáš Masný 

  

Komisia životného prostredia: Predseda: Róbert Gažúr 

Členovia: Ing. Lenka Danková, Pavol Masný 

 

Komisia sociálnych vecí:  Predseda: Ing. Lenka Danková 

Členovia: Róbert Gažúr, Pavol Masný 

  

Komisia kultúry, športu a vzdelávania: Predseda: Miroslava Adamková 

     Členovia: Martin Masný, Katarína Masná 

 

 

mailto:podhorie@obecpodhorie.info
http://www.obecpodhorie.info/
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Obecný úrad: 

Anna Horčičáková – administratívno-kultúrna pracovníčka 

Jozefa Zrebná – administratívny referent 

Ing. Gabriela Šupejová – referent odboru ekonomiky, účtovníctva a miezd 

 

Materská škola Podhorie, Podhorie 327, 013 18 Lietava, bez právnej subjektivity, štatutár – 

Obec Podhorie, starosta obce Anton Chobot. 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce:  

Obec je samostatný územný celok SR, združuje osoby, ktoré majú na území SR trvalý pobyt. 

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s 

vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Prvoradou úlohou obce je riadne hospodáriť s 

hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce na základe rozpočtu obce, usmerňovať ekonomickú 

činnosť v obci, zabezpečovať výstavbu a rozvoj obce, verejnoprospešné služby, vytvára a 

chráni podmienky pre zdravý spôsob života v obci. 

 

Vízie obce: 

- využívať dostupné ľudské,  materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zabezpečenie 

všestranného rozvoja obce a zlepšenie kvality života občanov   

- uplatňovať voči občanom, dodávateľom a ostatným subjektom otvorenosť, individuálny 

a profesionálny prístup 

- podporovať rozvoj hospodárskeho života, poľnohospodárskej výroby a vytvoriť vhodné 

podmienky pre podnikateľskú činnosť v obci  

- podporovať záujem občanov o zapájanie sa do verejného života v obci 

 

Ciele obce: 

- zvýšenie schopnosti obce rozvíjať sa komplexne, so zámerom zabezpečovania trvalo 

udržateľného rozvoja obce so zreteľom na svoj charakter  

- zvýšenie kvality života občanov obce  

- podpora podnikateľského prostredia a vytváranie nových pracovných príležitosti  

- skvalitňovanie životného prostredia v obci a efektívne využívanie prírodných zdrojov  

- zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu, resp. mikroregiónu 
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5. Základná charakteristika obce  

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : severozápadná časť Slovenska 

                                           Juhozápadne od okresného mesta Žilina 

Susedné mestá a obce : Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná, Babkov, Lietava, Brezany 

Celková rozloha obce : 642 ha 

Nadmorská výška : 460 m 

 

5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov : celkový počet obyvateľov 947 k 31.12.2020 

Národnostná štruktúra : slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko-katolícka cirkev 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 4 dlhodobo nezamestnané osoby 

Nezamestnanosť v okrese : 6,53 % 

Vývoj nezamestnanosti : Nezamestnanosť v roku 2020 narástla v dôsledku dopadov 

respiračného ochorenia COVID 19.  

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce : 
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Vlajka obce : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečať obce :  

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Logo obce 

Obec Podhorie nemá logo. 

 

5.6. História obce  

Celú rajeckú dolinu osídľovali Slovania od 6. storočia a v 9. storočí sa stala súčasťou 

Nitrianskeho kniežatstva i Veľkomoravskej ríše. Po jej páde začiatkov 11. storočia celá rajecká 

kotlina patrila do vytvárajúceho sa poľského štátu. K Uhorsku bola pričlenená koncom 11. 

storočia. Pôvodní obyvatelia tu však neboli usadení natrvalo a dlho po období sťahovania 

národov sa pusté údolie Rajčianky začalo nanovo kolonizovať. Domáce slovenské 

obyvateľstvo však čoskoro prevýšilo počet cudzích kolonistov a nadobudlo tie isté práva. 

Výrazom toho bola listina panovníka Ľudovíta z roku 1381 zvaná Privillegium pro Slavis, 

v ktorej sa Slovákom žijúcim v Žiline a okolí zaisťujú rovnaké práva ako mali nemeckí 

kolonisti. Územie Rajeckej doliny bolo od 11. storočia včlenené do ranofeudálneho Uhorského 

štátu, pričom od 14. storočia tvorili sídla formujúce sa pozdĺž toku Rajčianky západnú časť 

jeho rozsiahlej Trenčianskej župy. Z tohto obdobia pochádza i prvá zmienka o obci Podhorie 

z roku 1397, ale v roku 1393 už malo svoje meno Pothora, ktoré postupnou jazykovou 
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premenou (Pothore, Pothory) získalo dnešnú podobu Podhorie. Vznik obce sa pochopiteľne 

vzťahuje na históriu Lietavy. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho sa stala Lietava opäť 

kráľovským hradom. V roku 1360 ho dostáva za zásluhy krajinský sudca Štefan Bebek, po ňom 

jeho syn Ladislav. Žigmund Luxemburský však v roku 1393 Bebekovcom za účasť na 

sprisahaní hrad odoberá a dá ho za záložnú sumu 6000 zlatých svojmu oddanému služobníkovi 

Deziderovi Kapolayovi. A práve v tomto období, v roku 1393 sa datuje vznik samostatnej obce 

Podhorie. Zo zachovaných listín sa dozvedáme, že v roku 1869 mala obec 225 obyvateľov. 

Tento najstarší zachovaný údaj sa postupne rozšíril na dnešný počet. 

Podhorie patrilo panstvu Lietava, malo vždy charakter poľnohospodárskej obce. Z týchto 

údajov nemožno ani len predpokladať, kedy v obci vznikla samostatná obecná správa a tým aj 

vznik obecného symbolu. Jediným prameňom na znak obce je pečatidlo Podhoria z 18. 

storočia. Je isté, že obec vlastné pečatidlo používala už aj skôr, zatiaľ sme ho neobjavili. 

 

5.7. Pamiatky  

Danechov dom, Kríž z roku 1910, Krížová cesta na Roháč, Pamätná tabula prvej učiteľky 

v našej obci – Karolíny Brustleovej, Pamätná tabula zaslúžilému učiteľovi Ľudovítovi 

Gregušovi. 

 

5.8. Významné osobnosti obce 

Významnou osobnosťou bola prvá učiteľka Karolína Brustleová z Viedne, ktorá pôsobila 

v obci takmer 30 rokov. Ďalšou významnou osobnosťou je  učiteľ Ľudovít Greguš, ktorý sa 

v obci narodil a žil, zaslúžil sa o rozvoj ovocinárstva, včelárstva, pokrokového gazdovania 

a rozvoj zdravotníckej osvety. Z písomnej zmienky je známe, že v obci bol registrovaný 

hostinec Františka Ďuriša, stolárstvo Jozefa Lingeša a obecným tesárom bol Mikuláš Masný. 

 

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

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola Lietava 

- Materská škola Podhorie 
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6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Nemocnica s poliklinikou Žilina  

- Lekár – spádový lekár pre našu obec je v Lietavskej Lúčke, občania si volia svojich 

lekárov aj bližšie k zamestnaniu  

- v obci je zriadená poradňa pre matky s deťmi – lx za dva týždne, avšak počas roku 

2020 bola táto starostlivosť pozastavená z dôvodu respiračného ochorenie COVID 19 

Rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude naďalej orientovať na starostlivosť o deti v miestnej 

poradni a návštevou detí i dospelých pacientov v domácnosti. 
 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Obec Podhorie nemá zriadené zariadenie pre seniorov. Opatrovateľská služba pre občanov je 

poskytovaná hlavne celodennou starostlivosťou rodinnými príslušníkmi cez Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny.  

Každoročne obec poskytuje občanom finančnú výpomoc ŤZP vo forme dotácie.  

 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude 

orientovať na zvýšenie možnosti umiestnenia starých občanov do sociálnych zariadení 

 s prihliadnutím na ich zdravotný stav.  
 

6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci sa zabezpečuje formou spoločenských akcií a posedení, 

ktoré obec organizuje v spolupráci s DHZ Podhorie, TJ ŠK Podhorie, poslancami a členmi 

jednotlivých komisií. Počas roku 2020 sa v obci nekonali žiadne kultúrne podujatia z dôvodu 

COVIDU. 
 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Coop Jednota  

- Hostinec STODOLA 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- Fénix - kováčstvo 

- Stolárstvo LMP 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- AGRO Podhorie s.r.o. 

- SHR Miloslav Masný 



                                                                     11 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude 

orientovať na rozvoj turizmu, rozvoj služieb. 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019  uznesením č. 51/2019. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 31.03.2020 uznesením č.   6/2020 

- druhá zmena schválená dňa 06.08.2020 uznesením č. 27/2020 

- tretia zmena  schválená dňa 11.12.2020 uznesením č. 48/2020 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 1 001 055,00 1 105 801,66 655 327,26 59,26 

z toho :     

Bežné príjmy 441 055,00 494 298,46 462 661,09 93,60 

Kapitálové príjmy 400 000,00 400 740,00 11 998,58 2,99 

Finančné príjmy 160 000,00 210 763,20 180 667,59 85,72 

Výdavky celkom 837 227,00 894 546,82 582 499,55 65,12 

z toho :     

Bežné výdavky 379 845,00 477 638,82 394 499,16 82,59 

Kapitálové výdavky 448 832,00 408 358,00 179 470,72 43,95 

Finančné výdavky 8 550,00 8 550,00 8 529,67 99,76 

Rozpočet obce  163 828,00 211 254,84 72 827,71  

 

Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID - 19. 
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V roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

- v bežnom rozpočte príjmy:  

V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID - 19 bola krátená o 5,23 % čo predstavuje sumu 18 619,00 EUR. 

 

V roku 2020 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020   

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 462 661,09 

z toho : bežné príjmy obce  462 661,09 

             bežné príjmy RO - 

Bežné výdavky spolu 394 499,16 

z toho : bežné výdavky  obce  394 499,16 

             bežné výdavky  RO - 

Bežný rozpočet 68 161,93 

Kapitálové  príjmy spolu 11 998,58 

z toho : kapitálové  príjmy obce  11 998,58 

             kapitálové  príjmy RO - 

Kapitálové  výdavky spolu 179 470,72 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  179 470,72 

             kapitálové  výdavky  RO - 

Kapitálový rozpočet  - 167 472,14 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 99 310,21 

Úprava schodku HČ - 14 777,38 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 114 087,59 

Príjmové finančné operácie  180 667,59 

Výdavkové finančné operácie  8 529,67 

Rozdiel finančných operácií 172 137,92 
PRÍJMY SPOLU   655 327,26 

VÝDAVKY SPOLU 582 499,55 

Hospodárenie obce  72 827,71 

Úprava schodku HČ 14 777,38 

Upravené hospodárenie obce 58 050,33 

 

Výška schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID - 19. 
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Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 99 310,21 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. bol v rozpočtovom 

roku 2020 vysporiadaný z  rezervného fondu a z finančných prostriedkov minulých rokov. 

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 3 518,80 EUR, a to na :  

- stravovacie návyky dieťaťa v sume 1 426,80 EUR 

- Sčítanie ODB v sume 2 092,00 EUR  

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 11 258,58 EUR, a to na : 

- stavebné úpravy a udržiavacie práce hasičskej stanice DHZ v sume 11 258,58 EUR 

Zostatok  finančných operácií v sume  172 137,92 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie upraveného schodku rozpočtu v sume                       114 087,59 EUR 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 58 050,33  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 58 050,33 EUR  

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 

58 050,33 EUR.  

 

7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023      

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 655 327,26 1 356 902,00 463 610,00 468 610,00 

z toho :     

Bežné príjmy 462 661,09 492 810,00 463 610,00 468 610,00 

Kapitálové príjmy 11 998,58 660 000,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 180 667,59 204 092,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 582 499,55 1 153 369,00 434 732,00 434 732,00 

z toho :     

Bežné výdavky 394 499,16 434 677,00 425 932,00 425 932,00 
Kapitálové výdavky 179 470,72 709 892,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 8 529,67 8 800,00 8 800,00 8 800,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Majetok spolu 2 013 007,23 2 200 430,57 

Neobežný majetok spolu 1 884 098,50 2 040 499,96 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 16 590,00 16 590,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 730 433,80 1 886 785,26 

Dlhodobý finančný majetok 137 074,70 137 074,70 

Obežný majetok spolu 128 665,36 159 796,08 

z toho :   

Zásoby 394,37 227,79 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  2 477,95 0,00 

Finančné účty  125 793,04 159 568,29 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  243,37 184,53 

 

8.2. Zdroje krytia  
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 013 007,23 2 200 430,57 

Vlastné imanie  803 592,97 865 500,68 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  803 592,97 865 500,68 

Záväzky 37 272,65 175 945,58 

z toho :   

Rezervy  1 656,00 2 025,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 10 763,20 14 777,38 

Dlhodobé záväzky 542,31 125 961,48 

Krátkodobé záväzky 24 311,14 33 181,72 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 1 172 141,61 1 158 984,31 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Obec  v roku 2020 neprijala žiaden bankový úver 

- Obec v roku 2020 čerpala úver zo ŠFRB v sume 144 920,65 EUR.  

- Obec v roku 2020 pokračovala v nasledovných investičných projektoch: 

o  výstavba kanalizácie, 

o  výstavba bytov,   
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o  hasičská stanica. 

- Obec v roku 2020 zaradila do majetku: 

o rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácii – 24 983,74 €, 

o  zabezpečovací systém – 998,82 €, 

 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2 477,95 0,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

Obec Podhorie neeviduje k 31.12.2020 žiadne pohľadávky. 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   37 272,65 175 945,58 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2020 v EUR 

Druh záväzkov voči:   

- dodávateľom 1 673,13 

- zamestnancom 12 592,00 

- poisťovniam  7 396,68 

- daňovému úradu 2 207,81 

- štátnemu rozpočtu – dotácie 

presunuté do roku 2021 

14 777,38 

- audit – rezerva na rok 2021 2 025,00 

- sociálny fond  356,09 

- ŠFRB 134 221,97 

- ostatné záväzky 695,52 

Záväzky spolu k 31.12.2020 175 945,58 
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9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Náklady 368 131,74 422 103,81 

50 – Spotrebované nákupy 52 825,10 50 447,92 

51 – Služby 69 861,94 95 402,55 

52 – Osobné náklady 204 611,38 230 009,72 

53 – Dane a  poplatky 288,96 367,96 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

6 893,02 7 624,43 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

22 991,29 25 518,03 

56 – Finančné náklady 5 401,03 6 281,29 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

5 250,00 6 450,00 

59 – Dane z príjmov 9,02 1,91 

Výnosy 447 925,63 484 011,52 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 16 132,79 9 992,20 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

375 749,60 388 458,87 

64 – Ostatné výnosy 3 497,40 6 618,56 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1 357,00 1 656,00 

66 – Finančné výnosy 134,53 88,94 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

51 054,31 77 196,95 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

79 793,89 61 907,71 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 61 907,71 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Ministerstvo vnútra SR BV - Predškolská výchova 2 375,00        

Ministerstvo vnútra SR BV - Voľby NRSR 2020 783,16 

Ministerstvo vnútra SR BV - REGOB 305,91 

Ministerstvo vnútra SR BV - Životné prostredie 88,07 

Ministerstvo vnútra SR BV - Register adries 29,20 

Ministerstvo vnútra SR BV - CO - skladník 79,99 

ÚPSVaR BV - Mzdy 6 153,65 

Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 
BV - DHZ Podhorie  

3 000,00 

Ministerstvo vnútra SR KV - stavebné úpravy a udržiavacie 

práce hasičskej stanice DHZ 
11 258,58 

Úrad vlády SR BV - Rekonštrukcia existujúcich 

komunikácii – stred obce 
15 000,00 

ŠÚ SR BV – sčítanie OBD 2 092,00 

ÚPSVaR BV – pomôž svojej obci 12,00 

ÚPSVaR BV - Stravovacie návyky dieťaťa 3 024,00 

 

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19 : 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Ministerstvo vnútra SR BV – COVID 19 1 750,45 

Ministerstvo vnútra SR BV – celoplošné testovanie 2 567,68 

ÚPSVaR BV – udržanie zamestnanosti MŠ 17 880,46 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 4/2011 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

Telovýchovná jednota ŠK Podhorie Bežné výdavky 4 000,00 

Jednotlivcovi ZŤP Bežné výdavky 1 190,00 

DHZ Podhorie Bežné výdavky 1 000,00 

CVČ Bežné výdavky 1 450,00 
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

-  pokračovanie výstavby kanalizácie, 

-  rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácii, 

- výstavba bytov. 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- vybudovanie autobusových zastávok v obci, 

- rozšírenie verejného osvetlenia, 

- rozšírenie miestneho rozhlasu, 

- zateplenie kultúrneho domu, 

- výstavba bytových jednotiek, 

- dobudovanie kanalizácie, 

- oprava miestnych komunikácii, 

- územný plán obce – dopracovanie,  

- vybudovanie oddychovej zóny. 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 

 

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

a) Obec nevedie žiadny súdny spor. 

 

b) Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia 

obce:  

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). 

V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho 

krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na 

jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú 

v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe 

ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným 

obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie ukazovateľov 
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zadlženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné 

poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.  

 

 

 

 

Vypracoval Ing. Gabriela Šupejová    Schválil: Anton Chobot 

 

 

 

V Podhorí dňa 19.02.2021 

 

Prílohy: 

 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


