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1. Úvodné slovo starostu obce  

  

Výročnú správu obce predkladám každoročne pre poslancov a občanov ako dokument 

o základných charakteristikách obce, plnení jednotlivých funkcií obce, informácií o vývoji obce 

z pohľadu účtovníctva. Vykazuje hospodársky výsledok za rok 2017, významné investičné akcie 

a predpokladaný budúci vývoj v našej obci.  

Kompetencií, ktoré sú kladené na samosprávy, stále pribúda a na druhej strane finančné 

zabezpečenie značne zaostáva. Aj napriek ťažkostiam obec zabezpečila všetko nielen pre chod 

úradu, ale rovnako aj množstvo obecných akcií, na ktoré nám prispievajú štedrí sponzori. 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:     OBEC LOPUŠNÉ PAŽITE 

Sídlo:     Lopušné Pažite č. 102 

IČO:     00314111 

Štatutárny orgán obce:  Ing. Peter Harcek, starosta obce 

Telefón:    041 422 92 34 

E-mail:    obeclopusnepazite@mail.t-com.sk   

Webová stránka:   www.obeclopusnepazite.sk  

  

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:   Ing. Peter Harcek 

Zástupca starostu obce:  Miroslav Vlček 

Hlavný kontrolór obce:  Bc. Katarína Adámková 

Obecné zastupiteľstvo:  Miroslav Vlček, Gašpar Kašík, Jarmila Kubíková, Helena Minárová, 

Milan Vnuk 

 

Komisie:    1. finančná a sociálna 

    2. stavebná 

    3. kultúrno – športová 

4. na ochranu životného prostredia 

5. ochrany verejného záujmu. 

 

mailto:obeclopusnepazite@mail.t-com.sk
http://www.obeclopusnepazite.sk/
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Obecný úrad:    Lýdia Bugáňová – samostatná pracovníčka pre ekonomické,  

    mzdové a personálne, samosprávne a administratívne činnosti obce, 

    Alena Berešíková – samostatná   pracovníčka      pre   ekonomické,  

    administratívne a kultúrno-spoločenské činnosti, 

Bc. Katarína Adámková – kontrolórka obce. 

 

Rozpočtové organizácie – nie sú  

Príspevkové organizácie – nie sú 

Neziskové organizácie – nie sú 

Obchodné spoločnosti – nie sú 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslanie obce:  

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh 

samosprávy obce, najmä: 

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného 

zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,  

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,  

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom 

konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,  

d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,  

e) organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec. Prácu 

obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.  

 

Vízie obce: vybudovanie detského ihriska v areáli bývalej základnej školy,  vybudovanie cesty na 

cintorín v časti Lopušná, vyhotovenie oplotenia na cintoríne v časti Pažite.  

 

Ciele obce: zvýšenie kvality života občanov, vzájomná spolupráca, informovanosť a 

transparentnosť pri riadení, skvalitňovanie životného prostredia. 
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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.  

 

Územie obce tvorí katastrálne územie Lopušné Pažite. 

 

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce:  Obec Lopušné Pažite leží 3 km východne od Kysuckého Nového Mesta 

(okresné mesto), v strednej časti Kysuckej vrchoviny v doline Vadičovského potoka. Nadmorská 

výška je 440 m n. m. (v strede obce) a v chotári 429 - 912 m n. m. Katastrálne územie obce má 

rozlohu 427 hektárov. V obci žije 451 obyvateľov (údaj k 31.12.2017). 

Obec vznikla zlúčením obcí Lopušnej a Pažitia v roku 1946. Obec Lopušná patrila k panstvu 

Budatín a prvý raz sa spomína v roku 1598 („Lopussina“). Obec Pažitie patrila k panstvu Strečno 

a prvý raz sa spomína v roku 1662 („Pazittje“). 

 

5.2. Demografické údaje  

 Podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011:  467 obyvateľov. 

Národnostná štruktúra:  454 obyvateľov slovenskej národnosti, 1 obyvateľ českej národnosti, 1 

obyvateľ rómskej národnosti a 11 obyvateľov nezistenej národnosti. 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: 452 obyvateľov rímskokatolíckeho 

vyznania, 1 obyvateľ evanjelického vyznania, 1 obyvateľ vyznáva Bahájske spoločenstvo, 4 

obyvatelia bez vyznania a 9 obyvateľov nezisteného vyznania. 

Vývoj počtu obyvateľov: obec Lopušné Pažite vykazuje v roku 2017 úbytok obyvateľstva v počte 

12 osôb. 
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K 31.12.2016 žilo v obci 463 obyvateľov. V roku 2017 sa do obce prisťahovali 4 občania 

a odsťahovali sa 14 občania, narodili sa 2 občania a zomreli 4 občania. 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci  Lopušné Pažite k 31.12.2017 je nasledovná: 

evidovaných uchádzačov o zamestnanie je 16, z toho 11 žien a 5 mužov. 

Nezamestnanosť v okrese: Kysucké Nové Mesto je 4,54 %. 

Vývoj miery nezamestnanosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom dosiahol pokles o 3,34%, 

evidovaných uchádzačov bolo 945, z toho 513 žien a 432 mužov. 

 

5.4. Symboly obce 

Trojicu základných symbolov obce tvoria erb, vlajka  a pečať. Na tvorbu každého z nich sa 

vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické 

(náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. 

 

Erb obce:   

vychádzajúci z historickej predlohy ma túto podobu: 

v striebornom štíte zo zelenej oblej trávnatej pažite spomedzi dvoch zelených 

lopúchov vyrastajúci červený zlatostredý kvet na vysokej zelenej listnatej 

stopke. 

 

Vlajka obce:  

pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, zelenej, bielej, 

žltej, červenej, žltej, bielej, zelenej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 

a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej 

listu. 

 

Pečať obce:  

pečať Obce Lopušné Pažite je okrúhla, uprostred s obecným symbolom 

a kruhopisom OBEC LOPUŠNÉ PAŽITE. Pečať má priemer 35 mm, čo je 

v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými 

symbolmi. 
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Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť aj ďalšie: 

 

- zástava, krátka zástava, koruhva, znaková zástava 

 

 

- kombinovaná, alebo tiež „veľká koruhva 

 

- štandarda starostu obce 

 

 

5.5. Logo obce: logo obce tvorí erb obce. 

 

5.6. História obce: obec vznikla v roku 1946 zlúčením obcí: Lopušná a Pažite. 
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Lopušná: Obec založili v 16. storočí. Spomína sa od roku 1598 ako LOPUSSINA, od roku 1658 

Lopusna; maďarsky LOPUSNA. Obec pôvodne patrila budatínskemu hradnému panstvu a časť 

z nej šľachtickému rodu Kuryovcov. V roku 1784 mala 22 domov a 164 obyvateľov a v roku 1828 

mala 24 domov a 236 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovčiarstvom a včelárstvom. 

V rokoch 1907-1920 bola obec zlúčená s obcou Pažite.  

 

 

Historickým symbolom  Obce LOPUSNA je pečať, ktorá bola zhotovená 

typáriom – pečatidlom z  r. 1784. V strede pečatného poľa sú zobrazené tri listy 

lopúcha. Kruhopis pečate znie SIGIL(lum) P(ossessionis) LOPUSNA, čiže pečať 

obce Lopušná. 

 

 

 

 

 

 Krásnou historickou pamiatkou v obci Lopušná je klasická 

Kaplnka Panny Márie postavená v roku 1909. Stavba je malých 

rozmerov, obdĺžnikového pôdorysu s polkruhovým oltárnym 

uzáverom a valenou klenbou. Fasáda je hladká, zakončená 

podstrešnou rímsou. Veža je predstavaná. V interiéri sa 

nachádza socha Madony zo začiatku 19. storočia. 
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Pažite: Od roku 1662 sa spomína ako panský majer. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: 

Pazittje (1662), Pažite (1808), Pažitie (1920); maďarsky Pazsitje, Pázsitos. Obec patrila panstvu 

Strečno, v roku 1720 mala majer, v roku 1784 mala 15 domov a 92 obyvateľov, v roku 1828 mala 

20 domov a 157 obyvateľov. Zaoberali sa hlavne chovom oviec, chovom dobytka, zhotovovaním 

výrobkov z dreva, šindliarstvom, sezónnymi poľnohospodárskymi prácami a podomovým 

obchodom. V rokoch 1907-1920 tvorili jednu obec s Lopušnou, s ktorou sa znovu spojili v roku 

1946 a vzniklo Lopušné Pažite. 

 

Historickým symbolom Obce PAZITYE je  pečať, podľa odtlačku 

pečatidla z  roku  1785. V strede pečatného poľa je zobrazená trávnatá pažiť, 

z ktorej vyrastá kvietok. Kruhopis je latinský a znie SIGIL(lum) P(ossessionis) 

PAZITYE, čiže pečať obce Pažite. 

 

 

 

 Ďalšou krásnou historickou pamiatkou v obci Pažite je 

Zvonica, ktorá nie je zapísaná v pamiatkach Slovenska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je pozoruhodné a heraldicky veľmi cenné, že v oboch historických pečatných symboloch sú 

zobrazené tzv. hovoriace znamenia. 
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5.7. Pamiatky  

Bohaté na históriu je aj širšie okolie obce – v úžine Vadičovského potoka boli objavené aj v našej 

obci dva hrádky ľudu púchovskej kultúry s bohatými kultúrnymi vrstvami, úlomky pracovných 

nástrojov, keramika, mince. Za všetky pamätihodnosti možno spomenúť napr. archeologické 

nálezisko v obci Radoľa a expozíciu Kysuckého múzea so sídlom v Čadci.   

 

5.8. Významné osobnosti obce  

 Nie sú známe žiadne osobnosti. 

 

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

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytujú okolité obce a mesto, nakoľko 

v obci Lopušné Pažite sa nenachádza materská ani základná škola. 

 

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť pre obec poskytuje: 

- poliklinika Kysucké Nové Mesto 

- zmluvný lekár podľa výberu občana obce. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa 

bude orientovať na uspokojovanie potrieb občanov prevažne dôchodkového veku. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

V roku 2017 obec neevidovala žiadnu žiadosť občanov o zabezpečenie opatrovateľskej 

služby.  

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

orientovať na uspokojovanie potrieb zdravotne odkázaných občanov obce. 

 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- starosta obce v spolupráci s poslancami a niektorými obyvateľmi obce, 

- v obci je zriadená obecná knižnica, v súčasnosti bez aktivity. 
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude 

orientovať na organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- predajňa COOP Jednota, SD, Čadca, 

- v obci sa nachádza pohostinské zariadenie, ktoré však neponúka reštauračné služby. 

 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- CEMEX Aggregates Slovakia, s. r. o. – ťažobný priemysel, ťažba lomového kameňa, 

- HARD FOREST, s. r. o. – spracovanie dreva. 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017. 

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 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. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a  kapitálový   rozpočet ako  vyrovnaný. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04.01.2017 uznesením č. 9/2017. 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

 

Príjmy celkom 

 

364 268,00 

 

360 368,00 

 

124 527,59 

 

34,56 % 

z toho :     

Bežné príjmy 125 586,00 121 686,00 119 727,59 98,39% 

Kapitálové príjmy 233 882,00 233 882,00 0,00 0,00%   

Finančné príjmy 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00% 
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Výdavky celkom 

 

364 268,00 

 

336 641,60 

 

 87 452,77 

 

25,98 % 

z toho :     

Bežné výdavky 125 586,00 96 510,00 81 347,38 84,29% 

Kapitálové výdavky 233 882,00 235 331,60 1 449,60       0,62%                            

Finančné výdavky 4 800,00 4 800,00 4 655,79 97,00% 

Rozpočet obce  0,00 23 726,40 37 074,82  

 

 

7.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017  

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2017 

 
 
Bežné  príjmy spolu 119 727,59 

Bežné výdavky spolu 81 347,38 

Bežný rozpočet 38 380,21 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 1 449,60 

Kapitálový rozpočet  - 1 449,60 

Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 36 930,61 

Vylúčenie z prebytku  60,18 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 36 870,43 

Príjmy z finančných operácií 4 800,00 

Výdavky z finančných operácií 4 655,79 

Rozdiel finančných operácií 144,21 
PRÍJMY SPOLU   124 527,59 
VÝDAVKY SPOLU 87 452,77 
Hospodárenie obce  37 074,82 
Vylúčenie z prebytku 60,18 

Upravené hospodárenie obce 37 014,64 

 

Prebytok rozpočtu v sume 36 930,61 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 36 930,61 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 144,21 EUR navrhujeme použiť na: 

 

- tvorbu rezervného fondu 144,21 EUR.  
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V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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: 

 

a) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. 

o sociálnom fonde (obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 

60,18 EUR, ktoré je možné použiť v rozpočtovanom roku v súlade s ustanovením § 8 

ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 

37 014,61 EUR.  

 

 

7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020  

 

  Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Príjmy celkom 124 727,59 391 887 133 905 139 805 

z toho :     

Bežné príjmy 119 727,59 123 005 128 705 134 405 

Kapitálové príjmy 0,00 233 882 0 0 

Finančné príjmy 4 800,00 35 000 5 200 5 400 

 

 

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Výdavky celkom 87 452,77 385 250 126 018 130 350 

z toho :     

Bežné výdavky 81 347,38 118 250 120 818 124 950 
Kapitálové výdavky 1 449,60 262 000 0 0 

Finančné výdavky 4 655,79 5 000 5 200 5 400 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Majetok spolu 204 382,19 467 665,27 

Neobežný majetok spolu 154 894,72 386 192,48 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 63 522,65 294 820,41 

Dlhodobý finančný majetok 91 372,07 91 372,07 

Obežný majetok spolu 48 233,27 81 075,37 

z toho :   

Zásoby 2 895,64 2 824,58 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1 850,89 2 815,42 

Finančné účty  43 486,74 75 435,37 

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

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

Časové rozlíšenie  1 254,20 397,42 

 

 

8.2. Zdroje krytia  

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 204 382,19 467 665,27 

Vlastné imanie  166  807,09 201 229,06 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  166 807,09 201 229,06 
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Záväzky 34 575,10 263 436,21 

z toho :   

Rezervy  0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 163,45 60,18 

Krátkodobé záväzky 7 839,23 241 459,40 

Bankové úvery a výpomoci 26 572,42 21 916,63 

Časové rozlíšenie 3 000,00 3 000,00 

 

 

 

 

8.3. Pohľadávky 

 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12.2016 

Zostatok  

k 31.12.2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   53,82 2 815,42 

Pohľadávky po lehote splatnosti   1 797,07 0,00 

Spolu 1 850,89 2 815,42 

                                      

 

  

 

8.4. Záväzky 

 

Záväzky Zostatok  

k 31.12.2016 

Zostatok  

k 31.12.2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   8 002,68 241 519,58 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

Spolu 8 002,68 241 519,58 
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9. Hospodársky výsledok  za 2017 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Náklady 87 080,06 85 665,81 

50 – Spotrebované nákupy 14 219,15 18 611,22 

51 – Služby 14 176,40 14 369,24 

52 – Osobné náklady 54 958,88 47 490,93 

53 – Dane a  poplatky 83,68 162,88 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 525,41 824,54 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

2 164,00 2 164,00 

56 – Finančné náklady 952,54 1 783,00 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 

príjmov 

0,00 260,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 114 558,16 120 097,02 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00 0,00 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 94 195,91 114 158,96 

64 – Ostatné výnosy 2 760,85 1 579,53 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

0,00 0,00 

66 – Finančné výnosy 2,73 48,85 

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 

17 598,67 4 309,68 

Hospodársky výsledok  

/+ kladný HV,  - záporný HV/ 

+ 27 478,10 + 34 431,21 
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Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 34 431,21 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

 

 V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

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 - 

Ministerstvo 

dopravy, 

výstavby a 

regionálneho 

rozvoja SR 

stavebný poriadok – bežné 

výdavky 

439,89        439,89 0,00 

Okresný úrad 

v Žiline 

starostlivosť o životné prostredie – 

bežné výdavky 
44,20 44,20 0,00 

Ministerstvo 

dopravy, 

výstavby 

a regionálneho 

rozvoja 

pozemné komunikácie – bežné 

výdavky 
20,43 

 

20,43 0,00 

Ministerstvo 

vnútra SR 

hlásenie pobytu občanov a register 

obyvateľov SR – bežné výdavky 
156,09 156,09 0,00 

Ministerstvo 

vnútra  

register adries – bežné výdavky 64,40 64,40 0,00 

Okresný úrad 

v Žiline 

voľby do VÚC – bežné výdavky 712,45 584,67 127,78 

DPO SR zabezpečenie MTV DHZO – 

bežné výdavky 
3 000,00 3 000,00 0,00 

 

Finančné prostriedky v sume 127,78 € boli vrátené späť poskytovateľovi ako preplatok, pretože 

neboli skutočne použité. 
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10.2. Poskytnuté dotácie  

 

Obec v roku 2017 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie: uviesť  

- bežné výdavky na: 

- kapitálové výdavky na: 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Futsalové mužstvo FC LP 2011 – bežné 

výdavky na štartovné 

260,00 EUR 260,00 EUR 0,00 EUR 

 

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté. 

 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2017 

Najvýznamnejšou investičnou akciou bolo „VYBUDOVANIE POĽNEJ CESTY NC6 V OBCI 

LOPUŠNÉ PAŽITE“, slúžiacej na sprístupnenie všetkých pozemkov a dosiahnutie najefektívnejšej 

poľnohospodárskej činnosti na pozemkoch v lokalitách Gašov a Záriečie, rozparcelovaných v jej okolí 

„Projektom pozemkových úprav v k. ú. Lopušné Pažite“. V minulosti bola v daných lokalitách poľná 

cesta pomerne ťažko zjazdná, jej povrch bol nespevnený – tvorili ho vyjazdené koľaje. Stavebno-

technický stav cesty nezodpovedal štandardom pre prístup na okolité pozemky. Komunikácia na 

svojom začiatku bude nadväzovať na navrhovanú poľnú cestu NC3. Do času vybudovania poľnej cesty 

NC3 bude nadväzovať na účelovú komunikáciu v areáli spoločnosti CEMEX Aggregates Slovakia, 

s.r.o.. Vybudovaním poľnej cesty sa zvýšila dostupnosť pozemkov v danom území a zabezpečila 

stabilizácia a priestorová identifikácia ich hraníc v teréne. Zlepšením zjazdnosti poľnej cesty sa zvýšila 

bezpečnosť premávky a protipožiarna bezpečnosť okolitého územia a blízkeho lesa. Práce boli 

ukončené v mesiaci september 2017. 

 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- vybudovanie detského ihriska pri areáli bývalej základnej školy 

- vybudovanie cesty okolo cintorína a k cintorínu v časti Lopušná 

- vybudovanie nového oplotenia na cintoríne v časti Pažite 

- oplotenie areálu prevádzky v časti Pažite. 
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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   

Obec nevedie súdny spor. 

 

 

V Lopušných Pažitiach  dňa 20.12.2018 

 

 

 

 

Vypracoval:        Schválil: 

Lýdia Bugáňová, Alena Berešíková                                   Ing. Peter Harcek 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 


