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1. Základná charakteristika Obce Dolná Tižina 

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

1.1 Geografické údaje 

Geografická poloha obce : Obec leží vo východnej časti Žilinskej kotliny v smere zo Žiliny do 
Terchovej. Kataster sa nachádza v ochrannom pásme NP MF. Obec vznikla asi v druhej 
polovici 14. storočia. Názov dostala podľa charakteristiky doliny: tíšina/tichá dolina/. Povodne 
patrila k panstvu Starý hrad. Keď na severozápadnom Slovensku získal významne postavenie 
hrad Strečno, Tižina sa v 15. storočí dostala do jeho vlastníctva. V druhej polovici 19. storočia 
sa vytvorila samostatná obec Dolná Tižina. 
Susedné mestá a obce: Chotár obce hraničí s chotármi obcí Stráža, Krasňany, Belá. 
Celková rozloha obce: 1217 ha 
Nadmorská výška: 440 m 

1.2 Demografické údaje 

Počet obyvateľov k 31.12.2015:1349 obyvateľov 
Národnostná štruktúra : slovenská národnosť, 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko-katolícka cirkev 

1.3 Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v obci k 31.12.2015: 7,2% 

1.4 Symboly obce 
Základnými symbolmi obce sú erb spolu s pečaťou a vlajkou. Pôvodná pečat ma priemer 25 
mm , v jej strede je umiestnený kríček s tulipánovým kvetom. Zo znaku pečatí je odvodený aj 
erb obce. Po obvode pečate je nápis SIGIL /UM/.P/OSSESIONIS/.TIZINAE 



1.5 Logo obce 
V modrom štíte veľký strieborný tulipánový kvet vyrastajúci na strednej vetvičke zlatého 
vznášajúceho sa kríka 

1.6 História obce 

Prvá písomná zmienka o Dolnej Tižine ako obci Chyssyna je z roku 1439, neskôr 
Cyzyna, od roku 1598 Czizina od roku 1773 Tižina a od roku 1920 Dolná Tižina. 

Obec pôvodne patrila k panstvu Starý hrad, neskôr k hradu Strečno. V roku 1598 mala 
23 domov a mlyn, v roku 1721 mala 21 daňovníkov V roku 1784 sa na jej území nachadzalo 
205 domov, v ktorých žilo 212 rodín. V tom čase mala obec 1226 obyvateľov. Obyvatelia sa 
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zaoberala poľnohospodárstvom a prácou v lese. Medzi najstaršie stavby patrí budova fary 
z roku 1789, Kamenný most z roku 1830. Veľkou dominantou obce je rímsko-katolícky kostol 
sv. Michala Archanjela postavený v roku 1875 a obnovený v roku 1960. V jeho interiéry sú 
maľby od významného slovenského maliara Jana Hanulu. 

Novodobá história: 

Školstvo : obec má základnú školu - ročníky 1-9. Základná škola je pavilónový typ 
zložený z 5-tich budov. 

Materskú školu - ročníky mladších detí a predškolákov. 
V obci je obecný hasičský zbor aktívne pôsobiaci aj v súčasnosti. Prvá technika bola 

dvoj valcová motorová striekačka, dnes používajú Aviu A30 so striekačkou PPS 12. 
V obci máme aj Futbalový klub. Bolo zrekonštruované futbalové ihrisko a takisto bol 

vytvorený nový trávnik. . 
Obchodná sieť - občania nakupujú v prevažnej miere v obchode Jednota. Dnes v obci 

pôsobia aj súkromné predajne a pohostinstvá. Elektrifikácia - vymoženosť elektrického prúdu 
naši občania využívajú . Sieť sa neustále rozširuje a modernizuje. 

Miestny rozhlas - zaznamenal koniec bubnovaniu „Dáva sa na známosť všetkým 
občanom". Miestny rozhlas v našej obci bol jedným z prvých v okolitých obciach, ktorý je 
postupne rozširovaný a modernizovaný. 

Poľnohospodárstvo - obyvatelia sa stále zaoberali pestovaním plodín, chovom dobytka. 
V našej obci bol vytvorený Urbár - majetkové spoločenstvo pasienkov a lesov. Bolo založené 
Jednotné roľnícke družstvo, ktoré prevzalo pasienky a lesy do vlastníctva štátu. V súčasnosti 
ešte niektoré pozemky obhospodaruje RD Terchová so sídlom Nová Farma Krasňany. Svoju 
činnosť obnovilo Lesné spoločenstvo Bačín a Urbárska obec Dolná Tižina premenované na 
Poľovnícka a ochranná spoločnosť Bačín. 

V obci je dokončený aj D o m s m ú t k u . Výstavba bola financovaná z prostriedkov OU . 
Zároveň je pripravený pozemok na zväčšenie cintorínskeho priestoru na pochovávanie 
občanov za Domom smútku a previedla sa rekonštrukcia oplotenia cintorína jestvujúceho. 
V roku 2007 sa uskutočnila pasportizácia hrobov a hrobových miest, obec začala vyberať 
poplatky za cintorínske služby a zmluvne zabezpečila prevádzkovanie pohrebných služieb. 

V rokoch 1958- 1960 sú príznačné materiálnym a kultúrnym rozvojom obce. Bol 
vybudovaný vodovod, ktorý pokrýva celú obec v tej dobe. Vodovod bol y nasledujúcich 
rokoch rekonštruovaný . Vodovod je od 1,1,2004 v správe SeVaKu a.s. Žilina, ktorý je 
postupne rozširovaný do ďalších lokalít v rámci bytovej výstavby. 

V obci okrem výstavby rodinných domov sú postavené aj dve bytové jednotky. Jedna 
bytovka patrila Bytovému družstvu a druhá školská bytovka. Momentálne sa rozširuje v obci 
IBV v lokalite Za Vrchom, Tižinky a Hlboké. 

Plynofikácia obce sa uskutočnila v rokoch 1993 - 1999, ktorá je postupne rozširovaná 
do ďalších lokalít v rámci bytovej výstavby. 

V roku 1997 vybudovali v celej obci pevnú telefónnu sieť, ktorú vytláča éra mobilných 
telefónov. V roku 2008 bola dokončená splášková kanalizácia a v súčastnosti sa rozširuje 
výstavba spláškovej kanalizácie do ďalších lokalík v rámci bytovej výstavby. 

Ďalšou stavbou v prospech občanov bolo vybudovanie káblovej televízie vr. 1993, 
ktorá v ďalších rokoch bola zrekonštruovaná a rozšírená o ponuku programov. V roku 2009 
v zmysle zákona, obec prenajala káblový distribučný systém prevádzkovateľovi TES Média, 
s.r.o. Žilina. V roku 2003 boli dokončene vodné stavby ako protipovodňové opatrenia, v roku 
2008 bola vybudovaná protisanačná zosuvová sieť v osade Bačín. V roku 2008 bola 80% 
miestnych komunikácií v obci pokrytých živičným povrchom. V roku 2011 boli vybudované 
protipovodňové zábrany ako protipovodňová ochrana na toto boli vyčlenené finančné 
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prostriedky zúradu Vlády ,kde sme boli - p e š n ý v I. realizačnom projekte. Taktiež bola 
dokončená rekonštrukcia ZŠ, kde boli financie použite so SR, EU a 5 /o 
spolúčasťou prispela aj obec. 

Správa katastra Žilina v roku 2008 začala konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov 
sprava Kaiabua^i v r o k u 2012 bolo vybudované viacucelove 
a právnych vzťahov k mm v našom k.u. (RObť). v TOKU zuiz n n r f l Vená 
ihrisko /ihrisko pred Obecným úradom/ a MK nad ihriskom. V roku 2013 bola opravena 
strecha M aboľa opravená dážďová kanalizácia v lokalite Za Hlbokým v t a e ^ N 
Rybníkoch. V roku 2014 bola zrekonštruovaná telocvičňa v základnej ^ ^ ^ 
boiler na teplú vodu v materskej škole, zrekonštruovaná stara budova MLK - kde e 
v IľasnLľklubovfta skautingu, v roku 2015 bola 
verejného osvetlenia v obci, rekonštrukcia cintorína, výmena okien v zakladnej skole-skolska 

jedáleň. 
1.7 Pamiatky 

Medzi najstaršie stavby patrí b u d o v a f a r y , pôvodne bola drevená a Kamenný most 
z roku ^ 3 0 Dominantou dbce^ j e rímsko-katolícky kostol sv. Michala Archanjela, postavený 
v roku 1875, obnovený v roku 1960 a v roku 2000. 

1.8 Významné osobnosti obce 

1.9 Výchova a vzdelávanie 
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Materská škola Dolná Tižina , ktorú navštevuje 54 detí. - ' A n n a ^ i 
- Základná škola Dolná Tižina, ktorú navštevuje 195 detí, niektore deti prichádzajú do nas^ 

školy zo Stráže. V roku 2015 bolo otvorených v prvom polroku 11 tried a v druhom 
polroku 11 tried, /žiaci v prvom ročníku sú rozdelení do dvoch tried takisto aj tretia/ 
Na základe analýzy doterajšieho vývoja očakávame, že rozvoj vzdelavania sa orientuje na 

predškolskú a školskú výchovu. 

^^Zdmvoľnľsterostlivosť pre našu obec je zabezpečená v okolitých obciach Varín, Be lá 
a v meste Žilina. v , . 
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakavat, ze rozvoj zdravotnej 

starostlivosti zostane zabezpečená v spomínaných obciach a meste Žilina . 

1.11 Sociálne zabezpečenie 
Sociálne služby v obci zabezpečujeme cez opatrovateľskú službu - Spoločný urad Vann 
V obci Varín je zriadené Zariadenie opatrovateľskej služby s celodennou opaterou, do 
ktorého v prípade potreby môžu byť umiestnení aj naši občania. 
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na: opatrovateľskú službu. 

1.12 Kultúra 
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- Miestna knižnica 
- Futbalový klub Dolná Tižina 
- Požiarny zbor 
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Slovenský skauting 
Základná škola 

- Materská škola 
- Klub Turistov 
- Klub dôchodcov 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 
sa bude orientovať na: takisto 

1.13 Hospodárstvo 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 
- predajne potravín a drogistického tovaru 
- pohostinné zariadenia - hostinec 
- rozličný tovar 
- ubytovacie zariadenia 

Najvýznamnejší priemysel v obci: 
- stolárska výroba 

oprava áut, 
- stavebná činnosť 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci 
bude orientovať na: takisto 

1.14 Organizačná štruktúra obce 

Starosta obce: Ing.Ďuricová Ľubica 

Zástupca starostu obce: Ing. Adriána Bačinská 

Hlavný kontrolór obce: Mgr.Katarína Šutáková 

Obecné zastupiteľstvo: Ing.Bučkuliak Ján, Bačinský Vladimír, Ďurina Lukáš, Šušoliak 
Vladimír, Ing. Bačinská Adriána, Zicho Branislav, J o z e f Mician 

Komisie: komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku, komisa na ochranu 
verejného záujmu, komisia kultúrna, sociálna a školstva, financna komisia 

Obecný úrad: administratívny chod obce zabezpečujú 2 pracovníčky na plný úväzok a l 
pracovníčka na kratší úväzok, pomocné robotnícke práce na obecnom úrade zabezpečuje 
pracovník na plný úväzok a l pracovník na kratší úväzok, podľa potreby zamestnavame aj 
pracovníkov na dohody, zamestnávame aj pracovníkov z UPSVaR. 

Materská škola: Predškolskú výchovu zabezpečujú 2 učiteľky,2 učiteľky zabezpečujú vyúčbu 
menších detí, manuálne práce - upratovanie a kúrenie zabezpečujú školníčka, upratovačka 

a sezónne 2 kuriči. 
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Školská jedáleň: V Školskej jedálni pracujú 2 kuchárky na plný úväzok, 2 kuchárky na kratší 

S Ä školskú výchovu zabezpečujú 16 uäitelia v triedach 1-9, manuálne práce -

upratovanie zabezpečujú 3 upratovačky a 1 školník. 

Školský klub detí: v roku 2015 navštevovalo 34 detí. 

Prácu zamestnancov v základnej škole, školskom klube šj- p. 
Šalátová/ riadi riaditeľ ZŠ Mgr. Anna Trnková a zastupca naditel a Mgr. Anna Hodonova. 

2. Rozpočet obce na rok 2015 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015 
o t c v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zaKonov 
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený vyrovnany. 

bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnany. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015 u z n e s e n í m 5 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dna 15.12.2014 uznesen.m c. 
4/2014. 

Rozpočet obce Dolná Tižina bol upravovaný takto: 
1. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 1/2015 dna 10 6 2015 
2. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2/2015 dna 29.92015 
3. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.3/2015 dna 10.12.2U15 
4. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č . 4 / 2 0 1 5 dna 28.12.2015 
5 Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie c.5/2015 dna 30.12.2015 

Schválený rozpočet o b c e k 31.12.2015 v eurách 

Výdavky celkom 

Rozpočet Rozpočet 
po zmenách 

Príjmy celkom : 773190. 1016990 

z toho : 
Bežné príjmy 773190 843190 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné príjmy 0 173800 

muQon 
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z toho : 
Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 

Rozpočet obce 

751190 
22000 

: 

= 1 
764340 252650 

2. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015 v eurách 
Príjmy: 

Rozpočet na rok 2015 
1016990 

Skutočnosť k 31.12.2015 
1016688,73 

% plnenia 
99,97 

Bežné príjmy - celkom: 

z toho: 

Bežné príimy - daňové príimy: — 
Rozpočet na rok 2015 

402390 

Skutočnosť k 31.11.2015 
415001,46 

/o p lnenia 
103,13 

Bežné príjmy - nedaňové pri, 
Rozpočet na rok 2015 

10800 

my: 
Skutočnosť k 31.12.2015 

13902,08 
% plnenia 

128,72 

Bežné príjmy - ostatné príjmy: 
Rozpočet na rok 2015 

430000 
Skntočnosť k 31.12.2015 

365252,01 
% plnenia 

84,94 
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Textová časť - bežné ostatné príjmy: 

Obec nriiala v roku 2015 nasledovné granty a transf eij: 
P.č. Poskvtovateľ Suma v EUR Účel 
1. 

— i „ 

Krajský úrad ZP 122,28 Ochrana ZP 
2. Krajský úrad pre cest. dopr. 56,42 Pozemné komunikácie 
3. Krajský stavebný úrad 1214,58 Stavebné konanie 
4. Okresný školský úrad 343089,64 Školstvo-zš,mš 

5. Obvodný úrad 430,98 Hlásenie pobvtu a reg. obyvateľov 

6. ÚPSVaR Žilina 21714,63 Aktivačná činnosť 

7. Obvodný úrad 1864,69 matrika 

9. Obvodný úrad Žilina 445,63 Referendum 

10. . — 

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

Kapitálové príjmy: 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
0 0 

Textová časť - kapitálové príjmy: 

a) Granty a transfery 

V roku 2015 obec nezískala žiadne kapitálové granty a transféry. 

V roku 
2015obec 
nezískala 
žiadne 
granty a 
transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 

-

Príjmové finančné operácie: 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31*12.2015 % plnenia 
173800 222533,18 128,04 

Príjem 88017,64 eur bol zostatok z predchádzajúcich rokov. 

10 



Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Bežne príjmy : 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

0 18243,02 

Výdavky: 
Obec: 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
650490 565047,57 86,86 

Bežné výdavky : Obec 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
397840 319382,74 80,28 

v tom : 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
0111-správa obce 221237,91 165467,21 74,79 

0112-popl.banke 194 189,82 97,85 

0160-volby 445,63 445,63 100 

0170-verejný dlh 
O320-P0 2295 1577,41 68,73 

0451-mk, mosty 15000 3721,23 24,81 
0510-tko 21000 18684,21 88,97 
0560-ver.priestranstva,vpp 22027,46 21719,47 98,6 

0630-vodne hospodárstvo 1000 471,47 47,15 

0640-vo 17300 16403,06 94,81 
0660-bytove hospodárstvo 
810-šport 9150 8433,12 92,17 

0820-kultúra/kd,mlk„kpc/ 3400 2307,14 67,86 

0830-mr 850 479,52 56,41 

0840-dom smutku 1500 166,47 11,1 

09111-materska škola 85640 82353,71 96,16 
09603-šj 380 277,21 72,95 

1090-opatrovateľky 1300 979,38 75,34 
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Kapitálové výdavky: 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

252650 245664,83 97,24% 

Vtom: 

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Rekonštrukcia a modernizácia VO 224550 218563,46 97,33 

Splátka obecného auta 3880 3821,85 98,50 
ĺ. — 

Infraštruktúra cintorín 24220 23279,52 96,12 

Výdavkové finančné operácie : 

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 
5000 0 

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Rp/nŕvvdavkv : 
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 

366500 431812,88 117,82 

Rozpočet na roky 2016 - 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Rozpočet 
na rok 2016 

Rozpočet 
na rok 2017 

Rozpočet 
na rok 2018 

Príimy celkom 1016688,73 1026805 854010 860000 
z toho : 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Rozpočet 
na rok 2016 

Rozpočet 
na rok 2017 

Rozpočet 
na rok 2018 

Príimy celkom 1016688,73 1026805 854010 860000 
z toho : 
Bežné príjmy 794155,55 816805 854010 860000 
Kapitálové príjmy 210000 
Finančné príjmy 222533,18 
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 

18243,02 
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Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Rozpočet 
na rok 2016 

Rozpočet 
na rok 2017 

Rozpočet 
na rok 2018 

Výdavky celkom 565047,57 1026805 854010 860000 
z toho : 
Bežné výdavky 319382,74 816805 841010 860000 
Kapitálové 
výdavky 

245664,83 13000 

Finančné výdavky 210000 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

431812,88 

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2015 

Bežne prijim spolu . i 812398,57 
z toho : bežné príjmy obce 794155,55 

bežné príjmy RO 18243,02 

Bežné výdavky spolu j 751195,62 
z toho : bežné výdavky obce 319382,74 

bežné výdavky RO 431812,88 

BeínjjQWiičet . „ Jtii - . : . . . . . . 6JÄQ2Ä5 
•• I 

Kapitalové prijim spolu \ 0 

z toho : kapitálové príjmy obce 0 

kapitálové príjmy RO 0 

Kapitálové výdavky spolu , f 245664,83 
z toho : kapitálové výdavky obce 245664,83 

kapitálové výdavky RO 0 

kapitálový rozpočet . i 
Prebytok/schodok beíného a kapitálového rozpočtu f -184461,88 

Vylúčenie z prebytku 
Upravený prebytok/schodok beíného a kapitálového rozpočtu J -184461,88 

Príjmy z finančných operácií 307579,98 
Výdavky z finančných operácií 78224,69 
Rozdielfinančných operácií • -

wi ^ s - , • ,, > ť í!.1', s 
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Obec Dolná Tižina dosiahla v roku 2015: 

-prebytok bežného rozpočtu v sume 61202,95 eur 
-schodok kapitálového rozpočtu v sume -245664,83 eur 
Schodok kapitálového rozpočtu vznikol z dôvodu použitia finančných prostriedkov na 
úhradu kapitálových nákladov: Infraštruktúra cintorín vo výške 23279,52 eur /17500,- eur 
ŠR a 5779,52 eur vlastné príjmy/, časť splátky obecného auta vo výške 3821,85 eur, 
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci vo výške 218563,46 eur / 
167818,70 úver a 50744,76 eur vlastné zdroje/ 

Výsledok rozpočtového hospodárenia , zistený podľa ustanovenia § 2 písm. b/ a c/ a § 10 
ods. 3 písm. a/ a b/ zákona NRSR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov je k 31.12.2015 schodok vo výške 184461,88 eur. 

Výsledok finančných operácií k 31.12.2015 je prebytok v sume 229355,29 eur Z týchto 
finančných operácií sa vylučuje suma 49947,12 eur /32270,- výmena okien zs, +17500,-
infraštruktúra cintorín + 177,12 dopravné/. Zostatok finančných operácií k 31.12.2015 po 
vylúčení je prebytok v sume 179408,17 eur. 

Schodok rozpočtu obce v sume 184461,88 EUR zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 
písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samospravy 
v znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadať z finančných operácií. 
Zostatok finančných operácií v sume 179408,17 eur navrhujeme použiť na: 
- Vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu 

Zbytok schodku bude vysporiadaný z eurofondov /vratka,,modernizácia 
a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dolná Tižina"/ 

Na základe uvedených skutočností obec Dolná Tižina za rok 2015 netvorí rezervný 
fond. 

Obec: 

Zostatky na bankových účtoch a v pokladni obce 
Z toho sociálny fond: 
Dopravné 

49 288,97eur 
2 771,70 eur 

224,64 eur 

Rozpočtová organizácia: 

Zostatky na bankových účtoch a v pokladni RO: 
Z toho sociálny fond: 
Depozit - mzdy 
Potravinový účet 

40537,61eur 
6 334,10 
31 242.06 
2961,35 
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4. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok 

a. Majetok 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Majetok spolu 1968968,74 2132514,06 

Neobežný majetok spolu 1858089,96 2028744,77 

z toho : 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok 1644844,21 1815499,02 

Dlhodobý finančný majetok 213245,75 213245,75 

Obežný majetok spolu 109905,57 102924,34 

z toho : 

Zásoby 512,15 337,32 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 

Dlhodobé pohľadávky 

Krátkodobé pohľadávky 10295,92 12760,44 

Finančné účty 99097,50 89826,58 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 

Časové rozlíšenie 973,21 844,95 

b. Zdroje krytia 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1968968,74 2132514,06 

Vlastné imanie 1037332,01 1128382,69 

z toho : 

Oceňovacie rozdiely 

Fondy 

15 



Výsledok hospodárenia 1037332,01 1128382,69 

Záväzky 152122,39 250187,63 

z toho : 

Rezervy 850 1700 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 56659,14 224,64 

Dlhodobé záväzky 8494,89 9105,80 

Krátkodobé záväzky 86118,36 71338,49 

Bankové úvery a výpomoci 167818,7 

Časové rozlíšenie 779514,34 753943,74 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku- prírastok majetku: zaradenie do majetku „Infraštruktúra 

cintorín" a „Modernizácia a rekonštrukcia VO" 

- predaja dlhodobého majetku: nie 

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov : prijatý úver na 

„Modernizácia a rekonštrukcia VO" 

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách 

Pohľadávky 

Pohľadávky Stav 
k 31.12 2014 

Stav 
k 31.12 2015 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 10295,92 12760,44 

Pohľadávky po lehote splatnosti 

Záväzky 

Záväzky Stav 
k 31.12 2014 

Stav 
k 31.12 2015 

Záväzky do lehoty splatnosti 94613,25 80444,29 
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Záväzky po lehote splatnosti 8494,89 9105,80 

6. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov za 

konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Náklady 

50 - Spotrebované nákupy 98636,73 110235,59 

51 - Služby 223110,86 116443,28 

52 - Osobné náklady 564139,86 512539,55 

53 - Dane a poplatky 546,71 420,91 

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú 
činnosť 

10709,32 8368,87 

55 - Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

90741 83483,91 

56 - Finančné náklady 2483,35 2274,03 

57 - Mimoriadne náklady 

58 - Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov 

9460,43 8249,04 

59 - Dane z príjmov 

Výnosy 

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar 54821,14 61317,42 

61 - Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 
62 - Aktivácia 

63 - Daňové a colné výnosy a výnosy 
z poplatkov 

377090,65 421150,89 

64 - Ostatné výnosy 2392,07 6158,61 

65 - Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

8937,59 

66 - Finančné výnosy 28,55 50,05 
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67 - Mimoriadne výnosy 

69 - Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

516548,97 444659,23 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-40012,87 91312,73 

Hospodársky výsledok /kladný,záporný/ v sume 91312,73 EUR zúčtovaný na účet 428 -

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: 

7. Ostatné dôležité informácie 

7.1 Prijaté granty a transfery 

V roku 2015 obec prijala a použila nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel 
1. Krajský úrad ZP 122,28 Ochrana ZP 
2. Krajský úrad pre cest. dopr. 56,42 Pozemné komunikácie 
3. Krajský stavebný úrad 1214,58 Stavebné konanie 
4. Krajský školský úrad 343089,64 Školstvo-zš,mš 
5. Obvodný úrad 430,98 Hlásenie pobytu a reg. obyvateľov 
6. ÚPSVaR Žilina 21714,63 Aktivačná činnosť 
7. Obvodný úrad 1864,69 matrika 
9. Obvodný úrad Žilina 445,63 Voľbv NR SR 
10. Okresný školský úrad 32270 Výmena okien zš-šj /presun rok 

2014/ 
11. MFSR 17500 Infraštruktúra cintorín /presun rok 

2014/ 
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7.2 Poskytnuté dotácie 

V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie : neposkytla 

Prijímate!' 
dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
prostriedkov v EUR 

7.3 Významné akcie v roku 2015 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015: investičné akcie boli rekonštrukcia 
a modernizácia verejného osvetlenia v obci, infraštruktúra cintorín 
V roku 2015 boli vymenené okná v základnej škole - školská jedáleň so spoluúčasťou obce. 

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

V roku 2016 je plánovaná veľká rekonštrukcia materskej školy t.j. - plynofikácia mš, 
výmena okien mš, zateplenie mš, výmena elektrického vedenia z dôvodu zastarania. 

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

7.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

Obec vedie súdny spor: - nevedie. 

V Dolnej Tižine, 10.6.2016 

Vypracoval: Iveta Mahútová Schválil: Starostka obce 
Ing.Ďuricová Ľubica 
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