VÝROČNÁ SPRÁVA
Obce O S R B L I E
Za rok 2016

Predkladá : Bc. Peter Siman, starosta Obce Osrblie
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce Osrblie za rok 2016, ktorú predkladám, poskytuje reálny
pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku. V roku 2016
sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanoví zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ďalších zákonov
a ustanovení. Obec pri výkone samosprávy vykonáva úkony súvisiace s
hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, zostavuje a schvaľuje
rozpočet obce a záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a
miestnych poplatkov a vykonáva ich správu. Výročná správa obce Osrblie za rok
2016 je dokument, ktorý nielen formou čísel a tabuliek hodnotí ako obec
nakladala s finančnými prostriedkami, ale poskytuje aj základné informácie o
obci, jej organizačnej štruktúre ako aj účtovnej jednotky.

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 421993
e-mail: obecosrblie@hotmail.sk
webová stránka: www.osrblie.sk

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
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Starostom obce je Bc. Peter Siman, ktorý vo svojej funkcii pôsobí druhé
volebné obdobie. Bol zvolený 15.11.2014 v Komunálnych voľbách, pokračoval
vo funkcii zložením zákonom predpísaného sľubu na ustanovujúcom zasadnutí
OcZ 10.12.2014, schválené Uznesením OZ č.54/2014.
Starosta je štatutárnym zástupcom obce a najvyšším výkonným orgánom
obce. Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu , zastupuje obec vo vzťahu k
štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám a rozhoduje vo všetkých
veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo iným predpisom vyhradené
obecnému zastupiteľstvu.
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. Určujú najmä zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce, schvaľujú rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľujú
územný plán obce alebo jeho časti a schvaľujú štatút obce alebo jej časti.
Obecné zastupiteľstvo je zložené z 5 poslancov, ktorí boli zvolení v Komunálnych
voľbách 15.11.2014 a svojich funkcií sa ujali zložením predpísaného sľubu na
ustanovujúcom OcZ, ktoré sa konalo 10.12.2014:
Daniel Kňazík – zástupca starostu obce
Vladimír Polák
Zuzana Háazová
Jana Simanová, Mgr.
Janeta Trniková
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: Mgr. Simanová Jana
Členovia: Spišiaková Beáta, Olbrychtovičová Jana
Komisia na ochranu verejného poriadku:
Predseda: Kňazík Daniel
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Členovia: Pacera Juraj, Spišiak Ivan
Komisia kultúrno-športová:
Predseda: Trniková Janeta
Členovia: Háazová Zuzana, Leitner Juraj, Spišiak Peter

Hlavný kontrolór obce
Do funkcie kontrolóra obce bol 28.05.2015 obecným zastupiteľstvom uznesením
č. 24/2015 zvolený na dobu 6 rokov Ing. Miroslav Matovič, ktorý ukončil
pracovný pomer 30.09.2015.
Od 01.01.2016 nastúpila do funkcie hlavnej kontrolórky obce Mgr. Vladimíra
Mojžišová.
V roku 2016 hlavná kontrolórka pracovala v zmysle plánu.

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:
rekonštrukciu miestnych komunikácií a dobudovanie chodníkov v obci,
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,
spokojnosť občanov a dobré nažívanie v susedských vzťahoch.
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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 potreby jej obyvateľov.
Samosprávny kraj
Okres
Región
Počet obyvateľov
Rozloha
Okolité mestá a obce

Banskobystrický
Brezno
Čierny Hron
367
2 401 ha
Hronec

5.1. Geografické údaje
Osrblie leží vo veporskej časti Slovenského rudohoria v eróznej kotline
Osrblianky a Anderlovej na náplavovom kuželi, asi 12 km juhozápadne od
Brezna.
Geografická poloha: súradnice

48°45′26″S 19°31′33″V

5.2. Demografické údaje
Počet a hustota obyvateľov: 363 obyvateľov k 31.12.2016, hustota 15,82
obyv./km2
Národnostná štruktúra: slovenská
Rozloha: 2 401 ha
Vývoj počtu obyvateľov: ustálená úroveň
Ukazovateľ
Obyvatelia spolu k 01.01.2016
Narodenie
Úmrtie
Odhlásení z TP
Prihlásení na TP
Obyvatelia spolu k 31.12.2016

Počet
369
2
5
2
10
363
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Nadmorská výška v strede obce je 580 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.

5.3. Symboly obce
Erb obce:

Vlajka obce:

V zelenom štíte strieborná sekera na vysokom zlatom porisku prekríženom
zlatými poriskami strieborných baníckych kladiviek; v horných rohoch štítu po
jednej zlatej hviezde.

5.4. História obce
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 strieborné banícke kladivká so zlatými rúčkami a
strieborná sekera so zlatou násadou. Pôvodnými obyvateľmi boli Nemci. Stopy
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po nich môžeme nájsť v menách ešte žijúcich občanov našej obce. Nová železodielňa bola postavená v r. 1813 na mieste, kde už bol vybudovaný hámor (vysoká
pec). Dostala názov “Drôtovňa” keďže sa tu zhotovoval drôt rôzneho druhu. Táto
sa udržala až do 19. storočia. Pamiatkou na významnú 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 Hámornej, 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), Osrblá
(1808) až na dnešný názov Osrblie; maďarsky Oserpatak. Erár i súkromný
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 moderná valcovňa na plechy
a profilové železo, zlikvidovaná bola v roku 1870. V roku 1828 mala obec 34
domov a 264 obyvateľov, ktorí pracovali v miestnom podniku. Obec sa aktívne
zúčastnila SNP.
5.5. Pamiatky
Obec Osrblie sa môže pochváliť pamiatkami:

Vysoká pec v časti Tri Vody

Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie s drevenou plastikou z druhej
polovice 15. storočia
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Kríž postavený po kalamite v roku 1996 na Štompovej skale

5.6. Významné osobnosti obce
Slávni rodáci:
Benjamín Leitner – čestný občan obce Osrblie, bývalý prezident Slovenského
zväzu biatlonu (1991 – 2002) a súťažný riaditeľ MS 1997 a Svetových pohárov v
Brezne-Osrblí si prevzal ako prvý Slovák v histórii čestnú medailu Medzinárodnej
biatlonovej únie (IBU) v zlate za príspevok pre rozvoj svetového biatlonu, patrí
mu veľké poďakovanie za zásluhy o rozvoj biatlonu na Slovensku a najmä rozvoj
areálu v Osrblí.
Roman Schvarzbacher – víťaz v biatlone, majster Československa
Maroš Leitner – víťaz v biatlone, vicemajster sveta v kategórii juniorov, bol ako
prvý Slovák, ktorý získal dostatočný počet bodov na to, aby mohol v svetovom
pohári reprezentovať Slovensko.
Tibor Kňazík – víťaz súťaží jazdeckých koní Veľká Pardubická
6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola vo
Valaskej a v Brezne, Materská škola v Hronci, vo Valaskej a v Brezne.
6.2. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje kultúrna komisia.
V roku 2016 sa uskutočnilo uvítanie detí do života, posedenie pre jubilantov,
stavanie mája, športový deň pre deti, Jánske ohne, oslobodenie obce, Mikuláš pre
deti, Mikulášska zabíjačka a iné stretnutia.
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Obec zabezpečuje kultúrne aktivity pre všetkých svojich občanov od detí, žien,
úcty starším. V Obci sa obnovujú tradície.
Záujmovú činnosť vyvíja aj Dobrovoľný verejný hasičský zbor v obci. V obci
takisto pôsobí Futbalový športový klub Osrblie.
6.3. Hospodárstvo
Poskytovatelia služieb v obci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predajňa potravinárskeho tovaru
Pohostinské odbytové stredisko
Turistická ubytovňa
Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia
Ihrisko pre futbal
Verejný vodovod
Verejná kanalizácia
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
Komunálny odpad
Využívaný komunálny odpad
Zneškodňovaný komunálny odpad

V roku 1996 zasiahla obec silná veterná smršť, ktorá spôsobila obrovské škody
na okolitých lesoch a majetkoch. Na pamiatku a ochranu pred ničivou silou
prírody postavili členovia Dobrovoľného hasičského zboru kríž na vrchu
Štompová skala. Príroda ponúka možnosti letnej i zimnej turistiky a v jej okolí sú
vybudované chodníky pre peších k studničkám a prameňom, cyklistické trasy.
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.
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.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
a) Organizácie obce
Obec Osrblie nemá zriadenú preddavkovú, ani rozpočtovú organizáciu.
b) Stav a vývoj obce
Hospodárenie obce v roku 2016 bolo vyrovnané a stabilné. V hospodárení obce
sa nenachádzajú významné neistoty ani riziká, ktoré by mohli narušiť jej stabilitu.
Po ukončení roka do vypracovania výročnej správy nenastali žiadne udalosti
osobitného významu. Do budúcnosti obec plánuje aktívne sa podieľať na využití
možností získania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a eurofondov.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce na rok
2016. Obec v roku 2016 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.
Obec má k 31.12.2016 zostavený bežný rozpočet vyrovnaný, kapitálový rozpočet
schodkový, finančné operácie schodkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Obec v roku 2016 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.
Obec Osrblie nemá k 31.12.2016 zostavený rozpočet vyrovnaný.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom 15.12.2015,
uznesením č.60/2015.
Výsledok hospodárenia sa tvorí podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona
z rozdielu bežných príjmov a výdavkov a kapitálových príjmov a výdavkov. Je to
dokument, ktorý verne zobrazuje výsledky rozpočtového hospodárenia za
kalendárny rok. Je podložený ročnými účtovnými a finančnými výkazmi
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spracovanými v rámci účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
a rozpočtovej klasifikácie.
PRÍJMY OBCE:
Príjmy celkom Schválený
rozpočet
147 916,00
Bežné
príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie

Upravený
rozpočet
147 916,00

Skutočnosť

% plnenia

173 947,84

118

119

138 916,00

138 916,00

165 142,84

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

8 805,00

0

Obec Osrblie mala v roku 2016 schválený celkový rozpočet príjmov vo
výške 147 916,00 €, upravené na 147 916,00 €, skutočné plnenie
173 947,84 €. Celkové plnenie rozpočtových príjmov sa plnil na 118 %,
z toho:
Obec Osrblie mala v roku 2016 schválený rozpočet bežných príjmov vo
výške 138 916,00 €, upravený vo výške 138 916,00 €, skutočné plnenie
165 142,84
€. Celkové plnenie bežného rozpočtu príjmov sa plnil na 119 %.
Obec Osrblie mala v roku 2016 schválený rozpočet kapitálových príjmov
vo výške 9 000,00 €, upravené na 9 000,00 €, skutočné plnenie 0,00 €.
Obec Osrblie rozpočet finančných operácií mala schválený vo výške 0,00
€, upravený na 0,00 €, bolo vytvorené plnenie 8 805,00 €.
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VÝDAVKY OBCE:
Výdavky
Schválený
celkom
rozpočet
147 404,00
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
operácie

Upravený
rozpočet
147 404,00

Skutočnosť

% plnenia

161 782,81

115

120 734,00

120 734,00

160 154,79

133

20 000,00

20 000,00

1 369,00

7

6 670,00

6 670,00

7 259,02

109

Obec Osrblie mala pre rok 2016 schválený celkový výdavkový finančný rozpočet
vo výške 147 404,00 €, nebol upravovaný, skutočné plnenie 168 782,81 €, %
plnenia k upravenému rozpočtu 115.
Na rok 2016 bol schválený bežný rozpočet bolo vo výške 120 734,00 €,
upravovaný nebol. Plnenie predstavuje 160 154,79 €, % plnenie k upravenému
rozpočtu 133. V roku 2016 boli ušetrené finančné prostriedky pri odmenách
zamestnancov v sume 1 311,24 €, na dopravnom 1 880,82 €.
Prekročené boli finančné prostriedky transferoch pre DHZ o 2 983,85 € z dôvodu
prijatia transferu pre DZH z prostriedkov DPO SR v sume 700,00 € a transferu
z prostriedkov BB SK v sume 2 000,00 € pri príležitosti 90.výročia vzniku.
O 8 000,00 € sa prekročilo plnenie rozpočtu v oblasti rekonštrukcie TJ, kde boli
použité finančné prostriedky z minulého roku. V oblasti nezamestnanosť nebol
plánovaný rozpočet, no celkové čerpanie bolo 20 687,75 €, z dôvodu zamestnania
občanov projektu „Šanca na zamestnanie“, na ktorý prispel ESF.
Kapitálové výdavky Obce Osrblie v roku 2016 boli rozpočtované v sume 20
000,00 €, nebol upravovaný. V zmysle kapitálového rozpočtu obec zakúpila
pracovné stroje v sume 1 369,00 €, z toho výpočtová technika za 720,00 €
a motorový krovinorez za 649,00 €. Plánovaný nákup vozidla sa neuskutočnil.
Všetky prostriedky sú riadne zaevidované v majetku obce, % plnenia k
upravenému rozpočtu 7.
Rozpočet finančných operácií bol schválený na sumu 6 670,00 € splátok úveru,
ktoré boli zrealizované o 589,02 € viac.
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Rozpočet obce v EUR :
skutočnosť (čerpanie)
Príjmy celkom
Výdavky celkom

schválený

úprava č.1

147 916,00 147 916,00
147 404,00 147 404,00

173 947,84
168 782,81
5 165,03

Bežné príjmy
138 916,00 138 916,00
Bežné výdavky
120 734,00 120 734,00
Prebytok bežného rozpočtu

165 142,84
160 154,79
+4 988,05

z toho :

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového
rozpočtu

9 000,00
20 000,00

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné
operácie
Prebytok finančných
operácií

0,00
6 670,00

9 000,00
20 000,00

0,00
1 369,00
- 1 369,00

0,00
6 670,00

Bežné a kapitálové príjmy spolu :
Bežné a kapitálové výdavky spolu:
Bežný a kapitálový rozpočet: prebytok

8 805,00
7 259,02

+1 545,98

165 142,84
161 523,79
+3 619,05

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia:
Prebytok bežného rozpočtu
Schodok kapitálového rozpočtu
Spolu prebytok

+ 4 988,05
- 1 369,00
+ 3 619,05

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý ako prebytok
bežného rozpočtu + 4 988,05 €
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Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového
rozpočtu – 1 369,00 €.
Bilancia finančných operácií je zostatok prebytok +1 545,98 €.
Celkový výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy za rok
2016 je prebytok vo výške + 3 619,05 €.
Výsledok bežného rozpočtu je prebytok 4 988,05 €, výsledok kapitálového
rozpočtu spolu je schodok 1 369,00 €.
Výsledok hospodárenia za rok 2016 je celkový prebytok vo výške 3 619,05 €.
Z tohto titulu vyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu v zmysle § 15, ods.1)
zákona 583/2004 Z. z.
V zmysle platnej právnej úpravy novej metodiky účtovníctva § 10 zák. č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy výsledok
hospodárenia obce tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného
a kapitálového rozpočtu.
Do výsledku hospodárenia nevstupuje výsledok z finančných operácií. § 10
zákona č.583/2004 Z. z . hovorí, že finančné operácie sú súčasťou rozpočtu.
Záver:
Výsledok bežného rozpočtu a výsledok kapitálového rozpočtu spolu je
prebytok vo výške: 3 619,05 €.
Z tohto titulu vyplýva povinnosť tvorby rezervného fondu v zmysle § 15, ods.1)
zákona 583/2004 najmenej 10%. Súčasťou rozpočtu obce boli aj finančné
operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli v prebytku 1 545,98 € a kryli tak
čiastočne schodok kapitálového rozpočtu spolu s prebytkom bežného rozpočtu.

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky na základe ukazovateľov:
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„Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov
obce“ v EUR:
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.
Inventúrny súpis skutočného stavu imania ku dňu 31.12.2016 v EUR:
Číslo Druh
účtu majetku

018 Drobný
nehmotný
majetok

021 Stavby

022 Hnuteľné
veci
023 Dopravné
prostriedk
y
028 Drobný
hmotný
majetok
031 Pozemky
042

Obstaranie
DHM

OC k
01.01.2016

Prírastok Úbytok
za rok za rok
2016
2016

1 965,68

1 570 939,60

Oprávky
celkom

1 965,68

0,00

OC k
ZC k
31.12.2016 31.12.2016

1 965,68

0,00

0,00 1 061 574,43 1 570 939,60 509 365,17

83 886,93 1 697,54

0,00

65 382,48

76 282,28

9 302,19

12 073,16 9 052,11

0,00

12 478,91

21 125,27

8 646,36

23 790,00

0,00

0,00

23 790,00

23 790,00

0,00

150 075,21

0,00

0,00

0,00

150 075,21 150 075,21

0,00

155 911,32 155 911,32

155 911,32

16

60 548,5 60 548,
4
54
063

Dlhodobý
FM

Spolu

73 746,00

0,00

0,00

0,00

73 746,00

73 746,00

2 072 387,90 71 298,1 60 548, 1 176 091,30 2 083 137,55 907 046,25
9
54

AKTÍVA_________________________________________ 916 245,16 EUR
V tom:
Neobežný majetok
(Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok,
Dlhodobý finančný majetok)
Obežný majetok
(zásoby, pohľadávky, finančný majetok, poskytnuté
Návratné finančné výpomoci)
Náklady budúcich období
(Časové rozlíšenie)

907 046,25

8 555,70

643,20

PASÍVA_________________________________________ 916 245,16 EUR
V tom:
Vlastné zdroje krytia
625 275,75
(Výsledok hospodárenia)
Záväzky
51 827,01
(Dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky, rezervy)
Výnosy budúcich období
(Časové rozlíšenie

239 142,39

8.1. Majetok
Tabuľkové vyjadrenie za rok 2016 s porovnaním roku 2015 a 2014:
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Majetok - A K T Í V A
Názov

KZ k

KZ k

KZ k

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Majetok spolu

916 245,15

1 061 415,33 1 188 746,30

Neobežný majetok spolu

907 046,25

1 041 382,50 1 179 575,32

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

833 300,25

Dlhodobý finančný majetok

73 746,00

73 746,00

73 746,00

8 555,70

19 433,39

8 445,87

0,00

396,84

108,80

0,00

0,00

0,00

Pohľadávky

3 191,75

8 223,36

5 668,55

Finančný majetok

5 363,95

10 813,19

2 668,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

643,20

599,44

725,11

643,20

599,44

725,11

Obežný majetok spolu

967 636,50 1 105 829,32

z toho :
Ostatné

zúčtovanie

rozpočtu

obce
Zásoby

Poskytnuté návratné finančné
výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie
z toho:
Náklady budúcich období
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8.2. Zdroje krytia
Zdroje krytia - P A S Í V A
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku

KZ k

KZ k

KZ k

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

916 245,15

1 061 415,33 1 188 746,30

a záväzky celkom :
Vlastné

zdroje

krytia

625 275,75

740 005,36

852 730,68

740 043,13

852 730,68

902 598,95

-114 767,38

-112 725,32

-49 868,27

51 827,01

61 440,16

63 162,77

Dlhodobé záväzky

2 771,22

2 483,23

2 038,31

Krátkodobé záväzky

5 413,18

7 487,41

4 049,34

43 042,61

50 819,52

54 052,00

600,00

650,00

3 023,12

0,00

0,00

0,00

239 142,39

259 969,81

272 852,85

239 142,39

259 969,81

272 852,85

majetku:
z toho :
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Záväzky
z toho :

Bankové úvery
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami
verejnej správy
Časové rozlíšenie
z toho:
Výnosy budúcich období
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8.3. Pohľadávky
Obec k 31.12.2016 eviduje pohľadávky v EUR:
Nedaňové pohľadávky
v tom:
- nájomná zmluva
- vrátené platby/EE
- cintorínsky poplatok
Spolu:
Daňové pohľadávky
v tom:
- daň z pozemku
- daň zo stavby
- daň za ubytovanie
- daň za psa
- poplatok za KO
Spolu:

165,00
1 600,94
11,58
1 777,52

88,10
162,29
848,10
20,00
295,74
1 414,23

8.4. Záväzky
Obec k 31.12.2016 eviduje záväzky v EUR:
- zamestnanci
- sociálny fond
- poisťovne
- daň zo mzdy
- dodávateľské faktúry
2 863,27
- krátkodobé rezervy
spolu:

2 777,58
40,30
2 022,20
481,05

600,00
8 784,40

Uvedené záväzky sú evidované k 31.12.2016 po ich zaevidovaní v januári
nasledujúceho roka. Sú to predovšetkým mzdy za mesiac december 2016, 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 2017.
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Obec k 31.12.2016 eviduje vytvorené zákonné krátkodobé rezervy:
- audítorské služby za rok 2016
600,00
Obec Osrblie k 31. 12. 2016 záväzky charakteru bankového úveru nemá žiadne
záväzky, ani voči štátnemu rozpočtu, ale eviduje pôžičku z návratných
finančných výpomocí, potvrdené notárskou zápisnicou 109/13 vo výške
43 042,61 €.
9. Hospodársky výsledok za rok 2016 - vývoj nákladov a výnosov

Trieda 6: Rekapitulácia výnosov k 31.12.2016 v porovnaní k 31.12.2015
bežné

obdobie

predchádzajúce
popis /číslo účtu a názov/
602 - Tržby z predaja služieb
624 – Aktivácia DDHM
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
641 – Tržba z predaja majetku
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti
652 - Zúčtovanie zákonných rezerv z
prevádzkovej činnosti
657 – Opravné položky
662 - Úroky
693 - Výnosy samosprávy z bežných
transferov zo ŠR a od iných subjektov
VS
694 - Výnosy samosprávy z
kapitálových transferov zo ŠR a od
iných subjektov VS

Suma v EUR
2 061,15
0,00
101 288,33
10 333,96
0,00

obdobie
Suma v EUR
2 031,88
0,00
95 447,23
11 531,80
516,00

0,00

100,00

15 053,62

14 748,20

650,00

3 023,12

0,00
0,17

0,00
0,16

24 201,94

12 707,37

30 114,58

20 785,20
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697 - Výnosy samosprávy z bežných
transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
Spolu

1 200,00

612,00

184 903,75

161 502,96

Trieda 5: Rekapitulácia nákladov k 31.12.2016 v porovnaní k 31.12.2015
bežné
predchádzajúce
obdobie
obdobie
Popis /číslo účtu a názov/
Suma v EUR
Suma v EUR
501 - Spotreba materiálu
10 677,48
13 042,32
502 - Spotreba energie
9 679,76
10 399,30
511 - Opravy a udržiavanie
14 055,12
2 430,38
512 - Cestovné
3,20
0,00
513 - Náklady na reprezentáciu
97,97
120,96
518 - Ostatné služby
22 266,48
22 712,22
521 - Mzdové náklady
59 144,48
45 337,95
524 - Zákonné sociálne poistenie
18 859,25
14 249,79
527 - Zákonné sociálne náklady
3 290,46
2 317,18
541 – Zostatková cena predaného DHM
0,00
10,62
545 – Ostatné pokuty
0,00
0,00
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú
1 261,86
1 114,27
činnosť
551 - Odpisy dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného
145 085,90
144 674,67
majetku
552 - Tvorba zákonných rezerv z
600,00
650,00
prevádzkovej činnosti
562 - Úroky
1 409,78
5 436,32
568 - Ostatné finančné náklady
1 138,88
1 728,41
585 - Náklady na transfery z rozpočtu
obce alebo z rozpočtu vyššieho
1 161,60
1 651,50
územného
586 - Náklady na transfery z rozpočtu
obce alebo z rozpočtu vyššieho
10 938,91
8 352,39
územného
Spolu

299 671,13

274 228,28
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Výnosy k 31.12.2016: 184 903,75
Náklady k 31.12.2016: -299 671,13
- 114 767,38 €
Záver:
Účtovný výsledok hospodárenia k 31.12.2016 bol schodok vo výške:
- 114 767,38 €
a bude preúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
Finančné usporiadanie vzťahov voči:
A) zriadeným a založeným právnickým osobám
B) štátnemu rozpočtu
B) štátnym fondom
C) rozpočtom iných obcí
E) 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 rozpočtu VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec Osrblie nemá zriadené a založené žiadne právnické osoby
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

300
312

111

1AC1
1AC2
11H

GRANTY A
TRANSFERY
Granty zo štátneho
rozpočtu
V tom :
Register obyvateľov
Refundácia pre CO
Životné prostredie
Voľby do NR SR
Dobrovoľná hasičská
ochrana
Dotácia Úradu vlády SR
Register adries
ESF aktivácia
nezamestnaných
ESF podpora
zamestnávania
Z rozpočtu vyššieho
územného celku

8 224,00 8 224,00 24 654,03
130,00
54,00
40,00
0,00

130,00
54,00
40,00
0,00

125,07
55,25
35,45
692,07

0,00
0,00
8 000,00 8 000,00
0,00
0,00

700,00
0,00
18,60

0,00

0,00

0,00

0,00 20 342,69

0,00

0,00

299

684,90

2 000,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec Osrblie neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi
fondami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec Osrblie má uzavretú zmluvu s Mestom Brezno o Spoločnom
obecnom úrade.
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e) Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC

Poskytova
teľ
Účelové určenie
VÚC
Banská
Bystrica

Poskytnu
té
Skutočne Nevyčerpa
finančné použité
né
prostried finančné prostriedk
ky
prostried
y
ky

90.výročie vzniku DHZ

2 000,00

2 000,00

0,00

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla dotáciu v zmysle rozpočtovej skladby:
Prijímateľ dotácie
Telovýchovná jednota
Kultúrna komisia
Dobrovoľný hasičský
zbor
JDnS Osrblie
Pohrebné združenie

Účelové určenie
dotácie
Materiál, pomôcky,
Občerstvenie, materiál
pre kultúrne podujatia
Materiál, pomôcky,
PHM, občerstvenie
Transfer
Transfer

Suma poskytnutých
prostriedkov
3 407,47
1 425,85
3 223,48
2 323,20
50,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie v roku 2016:
-

rekonštrukcia a modernizácia šatní TJ
nákup výpočtovej techniky
nákup prevádzkových strojov
dar: služobné auto Škoda FÁBIA
dar: dopravné auto P-V3S
dar: prepravník
vytvorené pracovné miesta v rámci NP „Šanca na zamestnanie“
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10.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec Osrblie nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení
účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
Obec je samostatný územný a samosprávny celok Slovenskej republiky.
Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne ako samostatný a správny SR sa
riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov
a Ústavou SR, hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou
úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a potreby jej obyvateľov.
Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Osrblie v roku 2016 neposkytla žiadne záruky jednotlivcom, ani
organizácii.
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti
Obec Osrblie nemá k 31.12.2016 zriadené žiadne príspevkové organizácie.
Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec Osrblie nemá k 31.12.2016 zriadenú podnikateľskú činnosť.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie za kalendárny rok od
01.01.2016 do 31.12.2016, podľa výsledkov účtovnej závierky. Účtovná závierka
bola 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.
Predkladá
Bc. Peter S i m a n
V Osrblí 10.6.2017
Vypracovala: Jolana Lackovičová

starosta obce
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