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 1. Úvodné slovo starostu obce 

 
Vážení spoluobčania! 

Chcem sa Vám predovšetkým poďakovať za to, že ste mi v komunálnych voľbách 2018 
prejavili svoju dôveru. Vašim ÁNO sa spolu s novozvoleným obecným zastupiteľstvom 
stávame správcami Vašej dôvery a to na obdobie nasledujúcich štyroch rokov, kedy sa 
bude rozhodovať o chode a smerovaní našej obce. Potrebujeme Vás, aby ste boli 
našou súčasťou, my sa chceme stať Vašou. Spájajme naše záujmy a pozerajme pritom 
na jeden spoločný cieľ, ktorý je nám drahý a to vytváranie takej obce, ktorá bude 
dávať pocit domova a bezpečia. 

Ako znovuzvolený starosta obce ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili 
hlasovania a svojím hlasom prispeli k môjmu zvoleniu, ale aj tým, ktorí neprišli voliť 
z rôznych dôvodov, ale so záujmom sledovali situáciu, lebo im záleží na živote 
a smerovaní obce. Verím, že zvolení poslanci budú oporou starostovi a dobrými 
zástupcami občanov. Pred nami sú ďalšie štyri roky snaženia, počas ktorých chceme 
dokončiť začaté a začať nové. 

Želám všetkým občanom, aby sa v našej obci cítili dobre, bezpečne a šťastne, lebo 
naším domovom nie je len náš dom a záhrada, ale celá obec. 

Ďakujem bývalým poslancom obecného zastupiteľstva  ako aj súčasným, 
zamestnancom obce a v neposlednom rade občanom obce za prácu vykonanú v 
prospech našej obce, na jej skrášľovaní, zveľaďovaní a prispievaní k dobrému menu 
našej obce. 
 

2. Identifikačné údaje obce  

 
Názov: Obec Osrblie 
Sídlo: Stredná 230, 976 45 Osrblie 
IČO: 00313661 
DIČ: 2021169942 
 
Štatutárny orgán obce: starosta 

 

PRIMA BANKA  č. účtu 2005765001/5600, IBAN: SK55 5600 0000 0020 0576 5001 
Telefón: 048/6179129, mobil: 0905 421 

e-mail: obec@osrblie.sk 

webová stránka: www.osrblie.sk 

adresa elektronickej podateľne obce Osrblie: www.slovensko.sk 

 

 
 

mailto:obec@osrblie.sk
http://www.osrblie.sk/
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich   
predstaviteľov  

Základné orgány obce sú: 
1. Starosta obce 
2. Obecné zastupiteľstvo 
3. Komisie pri OcZ 
4. Hlavný kontrolór obce 

 
Starosta obce: Bc. Peter Siman, ktorý vo svojej funkcii pôsobí tretie volebné 
obdobie. Bol zvolený 10.11.2018 v Komunálnych voľbách, pokračoval vo funkcii 
zložením zákonom predpísaného sľubu na ustanovujúcom zasadnutí OcZ. 

 
Obecné zastupiteľstvo (OcZ): je zastupiteľským zborom občanov obce, zloženým 
z poslancov zvolených občanmi obce v priamych voľbách na 4 roky. Títo 
prijímajú všeobecne záväzné nariadenia – “obecné zákony” a tým rozhodujú o 
základných otázkach života obce.  
Obecné zastupiteľstvo zložené z 5 poslancov, boli zvolení v Komunálnych voľbách 
10.11.2018 a svojich funkcií sa ujali zložením predpísaného sľubu na ustanovujúcom 
OcZ. 
 
Zástupca starostu:  Martin Leitner 
Poslanci OcZ       :  Zuzana Háazová 
   Matej Schwarzbacher 
   Lukáš Trnik 
   Marek Tužinčin 
 
Komisie pri OcZ v Osrblí 
Komisie obecného zastupiteľstva sa zriaďujú ako stále, poradné, iniciatívne a kontrolné 
orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť’ jeho úlohy. Sú zložené z 
poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce zvolených obecným 
zastupiteľstvom. Na čele komisie je poslanec. 

Sociálno – zdravotná a finančná komisia:  
Predseda: Schwarzbacher Matej 
Členovia: Schwarzbacherová Mária, Leitnerová Petra 
 
Komisia na ochranu verejného poriadku: 
Predseda: Leitner Martin 
Členovia: Trnik Lukáš, Miroslav Plieštik 
 
Komisia kultúrno-športová: 
Predseda: Háazová Zuzana 
Členovia: Trniková Janeta, Danove Zuzana 
 
Komisia ŽP a výstavby , lesného a vodného hospodárstva : 
Predseda: Tužinčin Marek 
Členovia: Pacera Marek, Tužinčin Filip 



 5 

Hlavný kontrolór obce 
Do funkcie kontrolóra obce bola dňa 19.6.2018 obecným zastupiteľstvom uznesením 
č.14/2018  zvolená  na dobu 6 rokov Bc. Jana Kňazíková. 
 

4. Poslanie, vízie, ciele  

- vytvárať priaznivé podmienky pre jej rozvoj a prosperitu obyvateľov a 
poskytovať vysokokvalitné, nebyrokratické a dostupné služby pre všetkých 
občanov, 

- efektívne a transparentne, vynakladať zdroje pre rozvoj obce a prijímať 
rozhodnutia smerujúce k jej rozvoju,  

- poskytovať nevyhnutné verejné služby a vytvárať prostredie, ktoré zabezpečí 
kvalitné životné podmienky pre obyvateľov obce.  

- základnou víziou je, že naša obec bude bezpečným a prosperujúcim miestom, 
ktoré bude priťahovať návštevníkov svojou unikátnou prírodnou scenériou, 
zachovaným kultúrnym a historickým bohatstvom a stane sa pokojným 
vidieckym sídlom s rozvinutou infraštruktúrou a s vysokým štandardom kvality 
bývania pre jej obyvateľov, 
 
medzi základné ciele možno zaradiť: 

- rekonštrukcia miestnych komunikácií a dobudovanie chodníkov v obci, 
- rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice 
- starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň, 
- zníženie objemu nerecyklovaného odpadu, 
- pravidelná údržba existujúcich športových a detských ihrísk, 
- údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce, 
- vyšší počet kultúrnych a športových podujatí v obci 
- oprava a údržba budov vo vlastníctve obce. 
- spokojnosť občanov a dobré nažívanie v susedských vzťahoch. 

 
 
 

5. Základná charakteristika obce  
 
Nadmorská výška v strede obce je 605 m n. m., v chotári 550-1194 m n. m. Hornatinný 
povrch chotára tvoria žuly, kryštalické bridlice, vápence a kremence. Má hnedé lesné 
pôdy a rendziny. Prevažne je zalesnený ihličnatým zmiešaným lesom (smrek, buk). 
Zasahuje sem štátna prírodná rezervácia Ľubietovský Vepor. 
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5.1. Geografické údaje 
 
Samosprávny kraj: Banskobystrický 
 
 

 
Okres: Brezno 
 
Región: Čierny Hron 
 
Počet obyvateľov: 349 
 
Celková rozloha obce: 2 401 ha 
 
Geografická poloha: súradnice 48°45′26″S 19°31′33″V 
 
Nadmorská výška: 605 metrov nad morom 
 
Susedné mestá a obce: Hronec 
 
 
5.2. Demografické údaje  
 
Národnostná štruktúra: slovenská 
 
Vývoj počtu obyvateľov: ustálená úroveň 
 
 

Ukazovateľ       Počet 

Obyvatelia spolu k 01.01.2018              358 

Narodenie            0    

Úmrtie             5 

Odhlásení z TP            8 

Prihlásení na TP           4 

Obyvatelia spolu k 31.12.2018      349 

 
 
 
 
 
 

http://www.osrblie.sk/wp-content/uploads/2013/10/48.7552932-19.5259227.png
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5.3. Symboly obce  
 

ERB OBCE OSRBLIE : 

V zelenom štíte dve strieborné banícke kladivká so zlatými rúčkami, 

medzi nimi strieborná sekera so zlatou násadou, lemovaná v rohoch  štítu zlatými 

hviezdami. Keďže obec vznikla kvôli ťažbe železnej rudy a jej obyvatelia sa zaoberali 

baníctvom, výrobou železa, uhliarstvom, drevorubačstvom, ich spôsob obživy 

symbolizujú v erbe banícke kladivká a sekera. V rohoch erbového štítu sa nachádzajú 

hviezdičky, ktoré symbolizujú zasvätenie miestneho kostola Panne Márii – kostol 

„Navštívenia Panny Márii“. K symbolom Panny Márie patrí práve hviezda, ktorá je 

znakom nového života a šťastia. Hviezdy sú zlatej farby. Zelená farba štítu erbu 

symbolizuje horské prostredie, v ktorom sa obec nachádza. 

 

VLAJKA: 

Vlajka je vo  farbách obecného erbu. Pozostáva  z  pruhov farby 

zelenej, žltej a bielej. 
 
 

5.4. História obce 
 

Obec sa nachádza v severozápadnej časti Veporských vrchov, na 
rozhraní podcelkov Čierťaž a Balocké vrchy. Osrblím preteká riečka Osrblianka, ktorá 
tu priberá ľavostrannú Anderlovú.  

Začiatky histórie obce  Osrblie siahajú do 2. polovice 15. storočia a sú späté s ťažbou 
železnej rudy a olova. Obyvatelia sa zaoberali baníctvom, výrobou železa, uhliarstvom 
a drevorubačstvom. Ich spôsob obživy symbolizuje aj erb obce, v ktorom sa 
nachádzajú dve strieborne banícke kladivka so zlatými rúčkami a strieborná sekera so 
zlatou násadou. Pôvodnými obyvateľmi boli Nemci. Stopy po nich môžeme nájsť v 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Veporsk%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Podcelok_(geomorfol%C3%B3gia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cier%C5%A5a%C5%BE_(geomorfologick%C3%BD_podcelok)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Balock%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Osrblianka_(pr%C3%ADtok_%C4%8Cierneho_Hrona)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anderlov%C3%A1
http://www.osrblie.sk/wp-content/uploads/erb-obce.jpg
http://www.osrblie.sk/wp-content/uploads/Vlajka.jpg
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menách ešte žijúcich občanov našej obce. Nova železo-dielňa bola postavená v r. 1813 
na mieste, kde už bol vybudovaný hámor (vysoká pec). Dostala názov “Drôtovňa” 
keďže sa tu zhotovoval drôt rôzneho druhu. Tato sa udržala až do 19. storočia. 
Pamiatkou na železiarsku históriu obce sú zvyšky vysokej pece vykurovanej dreveným 
uhlím z roku 1795 v lokalite Tri Vody. Názov Tri Vody je odvodený od sútoku troch 
potokov z dolín Gazdovej, Prostrednej a Hamornej, ktoré sa zlievajú do jedného potoka 
nazývaného Osrblianka. 
Obec sa spomína od roku 1622. Vyvinula sa v roku 1580 z baníckej a uhliarskej lokality 
Na území Predajnej ako osada Banskej komory (Osrbliansky handel). Názov obce sa 
Postupne   menil z Zerrenpach (1622),  Osrblie (1780), Osrbľa  (1808) až na dnešný 
názov Osrblie;  maďarsky Oserpatak.  Erar i sukromní   podnikatelia tu ťažili železnú 
rudu, okolo roku 1630 i olovo.   V roku 1795 postavili v Osrblí hámor, ktorý patril do 
hrončianskemu komplexu. V rokoch 1813-1821 tu pracovala drôtovňa, od roku 1840 
moderna valcovňa na plechy a profilové železo, zlikvidovaná bola v roku 1870. 
V roku 1828 mala obec 34 domov a 264 obyvateľov. 
Obec sa aktívne zúčastnila SNP. 
 
5.5. Pamiatky  
 
Vysoká pec v časti Tri Vody 

V lokalite Tri Vody sa nachádza najstaršia vysoká pec na 

Slovensku vybudovaná ešte v časoch bývalého Uhorska, ktorú môžu návštevníci vidieť 

aj dnes. Postavili ju v roku 1795 v doline na druhej strane masívu Ľubietovského Vepra 

vo východnej časti pohoria Poľana. Vo vysokej peci, kde sa ako palivo používalo 

drevené uhlie, vyrábali surové železo a v starej železiarni na Troch Vodách odlievali 

rúry, kachle, železný riad aj delové gule. Miestnu železiareň v roku 1882 po požiari 

úplne rozobrali, ale časť pece sa zachovala a jej 8,5 metra vysoký plášť zakonzervovali. 

Dnes je turistickou atrakciou. 
 

 

  
 
 

http://www.osrblie.sk/wp-content/uploads/2013/10/Tri-vody-vysok%C3%A1-pec.jpg
http://www.osrblie.sk/fotogaleria/rimskokatolicky-kostol-img2359-on/
http://www.osrblie.sk/fotogaleria/kostol-1/
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Sakrálnou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie s 
drevenou plastikou z druhej polovice 15. storočia (Panna Mária s Ježiškom), ktorá 
pochádza  z pôvodného dreveného kostolíka. Bol prestavaný v roku 1935 zo staršieho 
sakrálneho objektu. 

 

Drevenica dýchajúca históriou – v minulosti dedinská škola

 

 
kríž na Štompovej skale  
 
 

 
 
 
 

http://www.osrblie.sk/fotogaleria/dscn9103/
http://www.osrblie.sk/zakladne-informacie/tri-vody-vysoka-pec/
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5.6. Významné osobnosti obce  
 
 
Slávni rodáci: 
Tibor Kňazík – víťaz v súťaži jazdeckých koní  Veľká Pardubická  
Benjamín Leitner – biatlonový funkcionár, ktorý dostal na 12. kongrese 
Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) vyznamenanie Zlatá medaila cti od tejto 
organizácie za mimoriadny prínos pre biatlon. 
Roman Schvarzbacher – víťaz v biatlone ,, majster Československa“ 
Maroš Leitner – víťaz v biatlone ,, vicemajster sveta juniorov “ bol ako prvý Slovák, 
ktorý získal dostatočný počet bodov aby mohol v svetovom pohári reprezentovať 
Slovensko 
 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie,originálne 
kompetencie) 
 
6.1. Výchova a vzdelávanie  
 
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie deti v obci poskytuje Základná škola s materskou 
školou v Hronci a vo Valaskej. 
 
6.2. Kultúra  
 
V roku 2018 sa uskutočnilo uvítanie deti do života, Fašiangové posedenie, posedenie 
pre jubilantov, stavanie mája, MDD, Jánske ohne, oslobodenie obce, Mikuláš pre deti, 
Mikulášska zabíjačka a iné stretnutia. 
Obec zabezpečuje kultúrne aktivity pre všetkých svojich občanov od deti, žien, úcty k 
starším. V obci sa obnovujú tradície. 
Záujmovú  činnosť vyvíja  aj  Dobrovoľný hasičský zbor v obci. V obci takisto 
pôsobí Futbalový športový klub Partizán Osrblie. 
 
6.3. Hospodárstvo  
 
Poskytovatelia služieb v obci: 
 
• Predajňa potravinárskeho tovaru 
• Pohostinské odbytové stredisko 
• Turistická ubytovňa 
• Ostatne hromadné ubytovacie zariadenia 
• Ihrisko pre futbal 
• Verejný vodovod 
• Verejná kanalizácia 
• Kanalizačná sieť pripojená na ČOV 
• Komunálny odpad 
• Využívaný komunálny odpad 
• Zneškodňovaný komunálny odpad 
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Novodobú históriu obce reprezentuje populárny biatlonový šport, ktorý má v Osrblí 
trvalé miesto a podporu všetkých obyvateľov. Areál funguje pod názvom Národné 
biatlonové centrum a Slovenský zväz biatlonu v ňom vytvára  materiálno-technické aj 
športové podmienky pre tréning v lete i v zime. Areál je dejiskom organizovania 
všetkých vrcholových medzinárodných podujatí v biatlone na Slovensku. V roku 1997 
sa tu konali Majstrovstvá sveta v biatlone a v roku 2015 sa tu konali biatlonové 
disciplíny Zimnej univerziády. Taktiež sa tu konali majstrovstvá sveta juniorov 
v biatlone, a to v rokoch 1994, 2017 a 2018. Ubytovanie je možné priamo v areáli. 
Zrekonštruovaný hotel ponúka možnosť využitia počas celého roka na rôzne aktivity a 
trávenie letnej i zimnej dovolenky. Ďalšie možnosti ubytovania v obci sú v súkromí – v 
penziónoch, apartmánoch a privátoch. Návštevníkov obce určite zaujme aj pôvodná 
ľudová architektúra v podobe malebných dreveníc. 

 
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva  

 
Obec na rok 2018 zostavila rozpočet v súlade s ustanoveniami zákona č.583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je základnou legislatívnou normou 
upravujúcou zostavenie záverečného účtu obce, kde obec postupuje podľa § 16 tohto 
zákona. 
 
Rozpočet obce bol schválený OcZ 15.12.2017, uznesením č. 30/2017, následne 
upravovaný nebol. 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia obec zisťuje po zúčtovaní celkových 
príjmov a výdavkov ako výsledok súhrnnej bilancie. 

 

Obec Osrblie má k 31.12.2018 zostavený rozpočet vyrovnaný. 
 

 Schválený rozpočet  Upravený rozpočet 

Príjmy celkom 459 000,00 459 000,00 

z toho :   

Bežné príjmy 451 000,00 451 000,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 8 000,00 8 000,00 

Výdavky celkom 459 000,00 459 000,00 

z toho :   

Bežné výdavky 139 220,00 139 220,00 

Kapitálové výdavky 312 080,00 312 080,00 

Finančné výdavky 7 700,00  7 700,00 
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7.1. Plnenie príjmov za rok 2018   

 
PRÍJMY OBCE:  
  

Príjmy celkom Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť % plnenia 

 451 000,00 451 000,00 201 665,61 44 
    

 
 

451 000,00 451 000,00 193 665,61 43 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00  

Finančné 
operácie 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 100 

 

 
Kategória 
ekonomickej 
klasifikácie  

Názov kategórie 
ekonomickej 
klasifikácie  

Schválený 
rozpočet  

Rozpočet 
po zmenách  

Skutočnosť 
k 31.12. 
2018 

Skutočnosť 
k 31. 12. 
2017 

    1 2 3 4 

110  Dane z príjmov 
a kapitálového 
majetku  

85 600,00 85 600,00 88 293,79 79 539,49 

120  Dane z majetku  27 500,00 27 500,00 25 569,81 25 825,07 

130  Dane za tovary a 
služby  

13 000,00 13 000,00 10 912,84 10 601,84 

210  Príjmy z podnik. a 
z vlastníctva 
majetku  

14 600,00 14 600,00 14 271,00 14 579,00 

220  Administratívne 
poplatky a iné 
poplatky a platby  

7 550,00 7 550,00 3 648,71 3 332,07 

230  Kapitálové príjmy  0,00 0,00 0,00 527,00 

240  Úroky 
z tuzemských 
úverov, pôžičiek, 
vkladov  

0,00 0,00 3,36 0,00 

290  Iné nedaňové 
príjmy  

2 000,00 2 000,00 749,92 2 800,74 

310 Tuzemské bežné 
granty 

300 750,00 300 750,00 50 216,18 11 997,31 

453 Zostatok 
prostriedkov 
z predchádzajúcich 
rokov 

 
8 000,00 

 
8 000,00 

 
8 000,00 

 
0,00 

 

 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

459 000,00 201 665,61 44 
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Obec Osrblie mala v roku 2018 schválený celkový rozpočet príjmov vo výške 459 
000,00 €, skutočné plnenie 201 665,61 €. Celkové plnenie rozpočtových príjmov sa 
plnil na 44%.  
 
Bežný rozpočet 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

451 000,00 193 665,61 43 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 451 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 
v sume 193 665,61 €, čo predstavuje 43 % plnenie.  
 

a) daňové príjmy  
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

126 100,00 124 776,44 99 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 85 600,00 € z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 88 293,79 €, čo 
predstavuje plnenie na 103 %.  
Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 27 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 25 569,81 €, 
čo predstavuje 93 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 733,78 € čo 
predstavuje 94 % €, dane zo stavieb boli v sume 3 836,03 € čo predstavuje 85 %.  
Daň za psa  
Z rozpočtovaných 300,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 328 €, čo 
predstavuje 109 % plnenie. 
Daň za ubytovanie  
Z rozpočtovaných 1 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 630,92 €, čo 
predstavuje 109 % plnenie. 
Daň za užívanie verejného priestranstva  
Z rozpočtovaných 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 138,50 €, čo 
predstavuje 69 % plnenie. 
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  
Z rozpočtovaných 11 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 8 815,42 €, 
čo predstavuje 80 % plnenie. 
 

b) nedaňové príjmy 
 Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

14 600,00 14 271,00 98 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Z rozpočtovaných 14 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 14 271,00 €, 
čo predstavuje 98 % plnenie a tvorí ho príjem z prenajatých priestorov, budov 
a objektov. 
 

c)  iné nedaňové príjmy 
 Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

9 550,00 4 401,99 46 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Z rozpočtovaných 9 550,00,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 401,99 €, 
čo predstavuje 46 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za 
správne poplatky, cintorínsky poplatok, vyhlásenie v MR, stravné, úroky z vkladov 
a z vratiek ZP a Komunálnej poisťovne.. 
 

 
d) prijaté granty a transfery 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

300 750,00 50 216,18 17 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 300 750,00 € bol skutočný príjem vo výške 
5 216,18 €, čo predstavuje 17 % plnenie. 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v € Účelové určenie 

MV SR 526,86 KOMUNÁLNE VOĽBY 

MV SR 125,40 REGOB 

MV SR 36,27 Životné prostredie 

MV SR 94,80 Register adries 

MV SR 1 685,26 ESF/podpora zamestnávania 

MV SR 786,44 ÚPSVR/podpora zamestnávania 

MV SR 1 400,00 Dobrovoľná hasičská ochrana 

MV SR 132,43 Refundácia CO 

BBSK 1 000,00 Dotácia BBSK 

SFZ BA 1 800,00 TJ Partizán 

MV SR 30 000,00 Rekonštrukcia PZ 

ÚV SR 2 277,00 Rozvoj športu 

LESY SR 9 999,72 Oprava mostu 

Transfer od občanov 352,00 Mikulášska zabíjačka 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 
Kapitálový rozpočet 
 

Rozpočet na rok 2018 0,00 % plnenia 

0,00 00,00  0,00 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 
v sume 0,00 €, čo predstavuje 0% plnenie 
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Finančné operácie 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

8 000,00 8 000,00 100 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 8 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 
v sume 8 000,00  €, čo predstavuje 100 % plnenie. Prostriedky boli použité z účtu 
zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov. 
 

 

7.2. Čerpanie výdavkov za rok 2018   
 

 
VÝDAVKY OBCE:   
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť % plnenia 

Výdavky celkom 459 000,00 459 000,00 170 418,26 37 

 
           
Bežné výdavky 139 220,00 139 220,00 158 374,21 114 

Kapitálové 
výdavky 

312 080,00 312 080,00 4 336,75 1 

Finančné operácie 7 700,00 7 700,00 7 707,30 100 
 
 
 

Kategória 
ekonomickej 
klasifikácie 

Názov kategórie  
ekonomickej 
klasifikácie 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po 

zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12. 
2018 

Skutočnosť 
k 31. 12. 
2017 

610 Mzdy, platy, 
služobné príjmy 

55 100,00 55 100,00 48 972,01 45 794,70 

620 Poistné 
a príspevok do 
poisťovní 

19 050,00 19 050,00 17 992,85 16 654,75 

630 Tovary a služby 55 050,00 55 050,00 78 874,00 56 766,83 

640 Bežné transfery 9 020,00 9 020,00 11 573,85 13 353,63 

650 Splácanie úrokov 1 000,00 1 000,00 961,50 1 188,99 

710 Obstarávanie 
kapitálových 
aktív 

312 080,00 312 080,00 4 336,75 4 802,80 

820 Splátka úveru 7 700,00 7 700,00 7 707,30 7 479,81 

 
 
Bežný rozpočet 

 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

139 220,00 158 374,21 114 

 
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 139 220,00 € bolo skutočne čerpané 
k 31.12.2018 v sume 158 374,21  €, čo predstavuje 114 % čerpanie. 
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Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:  
 
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 55 100,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 48 972,01 
€, čo predstavuje 89 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a 
mzdy zamestnancov cez ÚPSVaR. 
Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 19 050,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 17 992,85 
€, čo predstavuje 94 % čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní za pracovníkov OcÚ, 
za zamestnancov cez ÚPSVaR, za odmeny obecnému zastupiteľstvu aj za odmeny 
mimopracovného pomeru. 
Tovary a služby 
Z rozpočtovaných 55 050,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 78 874,00 
€, čo predstavuje 143 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné 
náhrady, energie, materiál, interiérové vybavenie, kancelárske potreby, toner,nákup 
PHM, odmeny za mimopracovnú činnosť, dopravné, oprava mostu – Horná ulica, 
interiérové vybavenie, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby. 
Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 9 020,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 11 573,85 
€, čo predstavuje 128 % čerpanie. Ide o transfery pre členské príspevky, Spoločný 
stavebný úrad, transfer pre Dobrovoľný hasičský zbor, PPZ Betliar, Klub Biatlon 
Osrblie, TJ Osrblie, transfer JDnS Osrblie, príspevok na sociálnu starostlivosť. 
Splácanie úrokov 
Z rozpočtovaných 1 000,00 € bolo skutočne čerpané 961,50 €, čo predstavuje 96 %. 
 
Kapitálový rozpočet 
 

 Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

312 080,00 4 336,75 11 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 312 080,00 € bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2018 v sume 4 336,75 €, čo predstavuje 1 % čerpanie. Kapitálové čerpanie 
výdavkov sa týka nákupu pozemkov a vozidiel. Na rekonštrukciu a modernizáciu PZ, 
KD a DS nebol prísun financií z fondov EÚ a ŠR. 
 
Finančné operácie 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % čerpania 

7 700,00 7 707,30 100 

 
Z rozpočtovaných finančných výdavkov 7 700,00 € bolo skutočne čerpané  
k 31.12.2018 v sume 7 707,30 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Čerpanie je 
zamerané na splátku úveru. 
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7.3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018  

 
 Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2018 v € 

    

Bežné  príjmy spolu 193 665,61 

z toho : bežné príjmy obce  193 665,61 

             bežné príjmy RO  

Bežné výdavky spolu 158 374,21 

z toho : bežné výdavky  obce  158 374,21 

             bežné výdavky  RO  

Bežný rozpočet 35 291,40 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO  

Kapitálové  výdavky spolu 4 336,75 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  4 336,75 

             kapitálové  výdavky  RO  

Kapitálový rozpočet  -4 336,75 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 30 954,65 

Vylúčenie z prebytku -30 000,00 

Upravený prebytok bežného a kapitálového 
rozpočtu 

954,65 

Príjmy z finančných operácií 8 000,00 

Výdavky z finančných operácií 7 707,30 

Hospodárenie z finančných operácií 292,70 

PRÍJMY SPOLU 201 665,61 

VÝDAVKY SPOLU 170 418,26 

Hospodárenie obce  31 247,35 

Vylúčenie z prebytku  -30 000,00 

Upravené hospodárenie obce 1 247,35 

 
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý ako prebytok bežného 
rozpočtu 30 954,65 €, je to prebytok 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. Podľa § 16 ods. 6 sa z 
prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 
2018 zo štátneho rozpočtu v sume -30 000,00 €. Upravený prebytok je vo výške 
954,65 €.  
 
Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý ako prebytok bežného 
rozpočtu 35 291,40 €. 
 
Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového 
rozpočtu  - 4 336,75 €. 
 
Bilancia finančných operácií je schodok 292,70 €.  
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Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č.583/2004  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok vo 
výške  954,65 EUR a bude predmetom tvorby rezervného fondu. 
 
Celkové upravené hospodárenie je 1 247,35 €. 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva   
 
Zostavenie účtovnej závierky. 
 
Účtovná závierka Obce Osrblie bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej 
činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a 
nadväzujúcimi postupmi účtovania. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady obce 
aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. 
Bola ustanovená inventarizačná komisia a všetky povinnosti týkajúce sa inventarizácie 
majetku sú obsiahnuté v inventúrnych súpisoch. Inventarizáciou boli porovnané 
skutočné stavy s účtovným stavom v zmysle zákona. 
 
8.1. Majetok   
 
Inventúrny súpis skutočného stavu imania ku dňu 31.12.2018 v EUR: 

 
Číslo 

účtu 

Druh 

majetku 

OC k 

01.01.2018 

Prírastok za 

rok 2018 

Úbytok  

za rok  

2018 

Oprávky 

celkom 

2018 

OC k 

31.12.2018 

ZC k 

31.12.2018 

018 Drobný 

nehmotný 

majetok 

 

 

1 965,68 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

1 965,68 

 

 

1 965,68 

 

 

0,00 

 

021 

 

Stavby 

 

 

1 570 939,60 

 

8 197,79 

 

0,00 

 

1 322 358,16 

 

 

1 579 137,39 

 

256 779,23 

022 Hnuteľné 

veci 

 

87 917,47 

 

1 290,00 

 

0,00 

 

85 915,60 

 

89 207,47 

 

3 291,87 

023 Dopravné 

prostriedky 

 

15 368,91 

 

37 892,87 

 

0,00 

 

19 264,02 

 

 

53 261,78 

 

33 997,76 

028 Drobný 

hmotný 

majetok 

 

23 790,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

23 790,00 

 

23 790,00 

 

0,00 

 

031 

 

Pozemky 

    

150 075,21 

 

3 046,75 

  

0,00 

 

0,00 

    

153 121,96 

 

153 121,96 

042 
Obstaranie 

DHM 

 

158 381,12 

 

42 229,62 

 

50 427,41  

 

0,00 

 

150 183,33 

 

150 183,33 

063 
Dlhodobý 

FM 

 

73 746,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

73 746,00 

 

73 746,00 

 
 

S p o l u  

 

 

 

2 082 183,99 

 

 

92 657,03 

 

 

50 427,41 

 

 

1 453293,46 

 

 

2 124 413,6

1 

 

 

671 120,15 
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Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2018 vyplýva, že bilančná rovnováha je 
dodržaná, úhrn aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli 
ku koncu roku odsúhlasené v rámci vykonanej inventarizácie majetku obce 
k 31.12.2018 na základe príkazu starostu obce č. 01/2018. Dielčie inventarizačné 
komisie vykonali inventarizáciu majetku obce, odovzdali zápisy a inventúrne súpisy 
ústrednej inventarizačnej komisii, ktorá po vyhodnotení doručených podkladov 
konštatovala, že pri fyzickej a dokladovej inventúre neboli zistené inventarizačné 
rozdiely  a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve 
zodpovedá skutočnosti. Bilancia obsahuje údaje o majetku,  vlastnom imaní 
a záväzkoch. Obec čerpá údaje z účtovného výkazu „Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01“.  
 

8.2. Zdroje krytia  - aktíva a pasíva 
 

Tabuľkové vyjadrenie za rok 2018 s porovnaním roku 2017 a 2016: 

 

A K T Í V A  

Názov   KZ  k  

31.12.2018 

KZ  k  

31.12.2017 

KZ  k  

31.12.2016 

Majetok spolu 709 035,15 779 937,48 916 245,15 

Neobežný majetok spolu 671 120,15 768 437,65 907 046,25 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 597 374,15 694 691,65 833 300,25 

Dlhodobý finančný majetok 73 746,00 73 746,00 73 746,00 

Obežný majetok spolu 37 610,30 10 961,29 8 555,70 

z toho :     

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 0,00 226,11 0,00 

Zásoby 0,00 0,00 0,00 

Pohľadávky dlhodobé 3 692,65 97,34 0,00 

Pohľadávky krátkodobé 2 076,44 2 051,14 3 191,75 

Finančný majetok 31 841,21 8 568,70 5 363,95 

Poskytnuté návratné finančné 

výpomoci dlhodobé 

0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné finančné 

výpomoci krátkodobé 

0,00 0,00 0,00 
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Časové rozlíšenie 304,70 538,54 643,20 

z toho:    

Náklady budúcich období 304,70 538,54 643,20 

 

 

P A S Í V A 

Názov KZ  k  

31.12.2018 

KZ  k  

31.12.2017 

KZ  k  

31.12.2016 

Vlastné zdroje krytia majetku 

a záväzky celkom : 

709 035,15 779 937,48 916 245,15 

Vlastné zdroje krytia majetku: 408 759,10 513 674,02 625 275,75 

z toho :     

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia 

513 727,84 624 776,66 740 043,13 

Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie 

-104 968,74 -111 102,64 -114 767,38 

Záväzky 67 075,29 48 871,46 51 827,01 

z toho :    

Dlhodobé záväzky 28 004,70 35 627,34 2 771,22 

Krátkodobé záväzky 8 823,89 12 644,12 5 413,18 

Bankové úvery  0,00 0,00 43 042,61 

Rezervy 600,00 600,00 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami 

verejnej správy 

29 646,70 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 233 200,76 217 392,00 239 142,39 

z toho:    

Výnosy budúcich období 233 200,76 217 392,00 239 142,39 

 
 
8.3. Pohľadávky   
 

Obec k 31.12.2018 eviduje pohľadávky : 
 
Daňové pohľadávky 
v tom: 
- daň z pozemku             83,95           
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- daň zo stavby                 370,86 
- daň za ubytovanie        1 045,00   
- daň za psa              28,00 
- poplatok za KO                               357,63 
S p o l u :                   1 885,44 € 
 
Nedaňové pohľadávky  
v tom:  
-   preplatok EE         3 605,44 
-   za prenájom Klubu           165,00 
-   cintorínsky poplatok                                                             26,00 

S p o l u :     3 796,44 € 
  

  
Obec k 31.12.2018 eviduje záväzky voči v EUR: 
  

- zamestnanci              3 545,05             

- zamestnanci stravné kupóny                87,21    

- sociálny fond                   89,20 

- poisťovne                2 186,29  

- daň zo mzdy                           483,44  

- dodávateľské faktúry               2 609,11 

- krátkodobé rezervy                 600,00 

- iné záväzky          60,00 

  s p o l u :                       9 660,30 
    

 

 Uvedené záväzky sú evidované k 31.12.2018 po ich zaevidovaní v januári 
nasledujúceho roka. Sú to predovšetkým mzdy za mesiac december 2018, ako aj 
odvody do poisťovní a preddavky za daň z príjmu. Dodávateľské faktúry sú 
vystavené za služby, ktoré sa čerpali v mesiaci december. Záväzky boli uhradené 
v prvom štvrťroku 2019. 
 
 Obec k 31.12.2018 eviduje vytvorené zákonné krátkodobé rezervy: 
 

 audítorské služby za rok 2018               600,00
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9. Hospodársky výsledok za rok 2018 

- vývoj nákladov a výnosov 

 
 
 
 
Trieda 6:  Rekapitulácia výnosov k 31.12.2018 v porovnaní k 31.12.2017  

 

                                   bežné obdobie           predchádzajúce 
                obdobie 

popis /číslo účtu a názov/ Suma v EUR Suma v EUR 

602 - Tržby z predaja služieb 2 262,16 2 448,12 

624 – Aktivácia DDHM 0,00 0,00 

632 - Daňové výnosy samosprávy 116 237,73 107 135,29 

633 - Výnosy z poplatkov  10 161,58 10 823,60 

641 – Tržba z predaja majetku 0,00 547,00 

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z 
omeškania 

0,00 0,00 

648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej 
činnosti 

15 161,92 14 412,00 

652 - Zúčtovanie zákonných rezerv z 
prevádzkovej činnosti 

600,00 600,00 

657 – Opravné položky 0,00 0,00 

662 – Úroky 3,26 0,00 

693 - Výnosy samosprávy z bežných 
transferov zo ŠR a od iných subjektov VS 

8 059,22 9 716,42 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových 
transferov zo ŠR a od iných subjektov VS 

22 035,28 21 705,73 

697 - Výnosy samosprávy z bežných 
transferov od ostatných subjektov mimo 
verejnej správy 

10 351,72 397,00 

 
Spolu 

184 872,97 167 785,16 

 
 
 
 
 
 

Trieda 5:  Rekapitulácia nákladov k 31.12.2018 v porovnaní k 31.12.2017  

bežné obdobie             predchádzajúce     
                                          obdobie               

Popis /číslo účtu a názov/ Suma v EUR Suma v EUR 

501 - Spotreba materiálu 13 308,45 10 180,08 

502 - Spotreba energie 11 478,43 13 771,97 

511 - Opravy a udržiavanie 14 244,70 1 006,23 

512 - Cestovné 0,00 0,00 

513 - Náklady na reprezentáciu 63,41 299,92 
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518 - Ostatné služby 19 555,08 22 648,22 

521 - Mzdové náklady 55 451,42 51 786,57 

524 - Zákonné sociálne poistenie 17 978,53 15 993,15 

527 - Zákonné sociálne náklady 2 253,09 2 436,38 

538 – Ostatné dane a poplatky 222,96 24,00 

541 – Zostatková cena predaného DHM 0,00 0,00 

545 – Ostatné pokuty 120,00 5,06 

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť 

587,00 1 563,86 

551 - Odpisy dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 

139 547,12 143 411,40 

552 - Tvorba zákonných rezerv z 
prevádzkovej činnosti 

600,00 600,00 

562 – Úroky 951,50 1 188,99 

568 - Ostatné finančné náklady 1 229,98 1 096,19 

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho územného 

1 450,00 1 335,00 

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho územného 

10 790,04 11 540,78 

 
Spolu 

 
289 841,71 

 
278 887,80 

 
 
Záver: 

 

Účtovný výsledok hospodárenia k 31.12.2018 bol schodok vo výške: 

- 104 968,74 € 

 a bude preúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 

rokov. 
     

 

10. Ostatné dôležité informácie   
 
10.1. Prijaté granty a transfery   
 

a) prijaté granty a transfery 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

300 750,00 50 216,18 17 

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 300 750,00 € bol skutočný príjem vo výške 
5 216,18 €, čo predstavuje 17 % plnenie. 
 
 

Poskytovateľ dotácie Suma v € Účelové určenie 

MV SR 526,86 KOMUNÁLNE VOĽBY 
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MV SR 125,40 REGOB 

MV SR 36,27 Životné prostredie 

MV SR 94,80 Register adries 

MV SR 1 685,26 ESF/podpora zamestnávania 

MV SR 786,44 ÚPSVR/podpora zamestnávania 

MV SR 1 400,00 Dobrovoľná hasičská ochrana 

MV SR 132,43 Refundácia CO 

BBSK 1 000,00 Dotácia BBSK 

SFZ BA 1 800,00 TJ Partizán 

MV SR 30 000,00 Rekonštrukcia PZ 

ÚV SR 2 277,00 Rozvoj športu 

LESY SR 9 999,72 Oprava mostu 

Transfer od občanov 352,00 Mikulášska zabíjačka 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 
10.2. Poskytnuté dotácie 
 
 
Obec v roku 2018 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, na 
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel v zmysle rozpočtovej skladby.  
 

 

Žiadateľ dotácie 
 
 
 
 

 

Suma 
poskytnutých 

finančných 
prostriedkov 

V EUR 

 

Suma 
skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

V EUR 

 

Rozdiel 
(stĺ.2 

 - stĺ.3 ) 
 
 
 

Dobrovoľný hasičský zbor 3 000,00  3 000,00 0 

PPZ Betliar      50,00      50,00 0 

Klub BIATLON    500,00    500,00 0 

TJ Osrblie 3 540,04 3 540,04 0 

JDnS Osrblie    500,00    500,00 0 

Členské príspevky 227,69 227,69 0 

Na nemocenské dávky 56,35 56,35 0 

Na sociálnu starostlivosť 70,00 70,00 0 

Spoločný stavebný úrad 1 450,00 1 450,00 0 

CVČ členský príspevok 300,00 300,00 0 
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Z rozpočtovaných 9 320,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 13 353,63 
€, čo predstavuje 143 % čerpanie. Ide o transfery pre členské príspevky, Spoločný 
stavebný úrad, transfer pre Dobrovoľný hasičský zbor, PPZ Betliar, Klub Biatlon 
Osrblie, TJ Osrblie. 

 
 
 
10.3. Významné investičné akcie v roku 2018  
 

- nákup pozemkov   3 046,75 € 
- nákup traktorovej kosačky  1 290,00 € 
- dar osobné auto kabriolet  2 257,19 € 
- dar nákladné auto Valník         35 635,68 €  

 
 
 
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
 
Predpokladané investičné akcie realizované budúcich rokoch: 
 

- modernizácia Kultúrneho domu 
- modernizácia Domu smútku 
- rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice 
- oprava miestnej komunikácie 
- vytvorené pracovné miesta  v rámci NP „Šanca na zamestnanie“ 

 
 
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
 
Obec Osrblie nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení 
účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 
   

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 

  
Obec Osrblie v roku 2018 neposkytla žiadne záruky jednotlivcom, ani 
organizácii. 

 

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti 
 

Obec Osrblie nemá k 31.12.2018 zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

 
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 
Obec Osrblie nemá k 31.12.2018 zriadenú podnikateľskú činnosť. 
 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie za kalendárny rok od 
01.01.2018 do 31.12.2018, podľa výsledkov účtovnej závierky. Účtovná závierka bola 
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odovzdaná metodickému pracovníkovi na Finančnej správe Banská Bystrica v zákonom 
stanovenom termíne v  elektronickej podobe bez pripomienok (zverejnená v RISSAM). 
 
V budúcom období bude Obec Osrblie aj naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Obec Osrblie efektívne narába s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a 
kapacitou obce. Obec Osrblie je obec s predpokladom stabilného rozvoja, využíva 
financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a k 
zhodnocovaniu majetku.  
 
 
Predkladá :    

 
   
 
                                                                  ____________________ 

    Bc. Peter  S i m a n 
       starosta obce Osrblie 

     
  

 
V Osrblí 2.6.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


