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8. Súčasťou Konsolidovanej výročnej správy je Konsolidovaná účtovná závierka a správa 

audítora k Individuálnej  a Konsolidovanej účtovnej závierke. 

 

    Hraničná obec s Českou republikou Zubák leží v severnej časti Bielych Karpát, v husto 

zalesnenej Zubáckej doline 20 km severozápadne od Púchova. Chotár obce má rozlohu 2595 ha 

a 874 obyvateľov(sčítanie 2011). Obec sa prvýkrát spomína v roku 1471 pod názvom Zwbaky. 

Pôvodní obyvatelia boli roľníci a lesní robotníci, živili sa tiež lovom zveri, rybolovom, neskôr 

sa zaoberali poľnohospodárstvom, vyrábali kolesá, vozy, krosná, kolovraty, hospodárske 

náradie. Chotár je posiaty početnými osadami – kopanicami. V 60-tych rokoch 20. stor. bol 

zaregistrovaný minerálny prameň – sirková voda. Dominantou obce je barokovo-klasicistický 

kostol sv. Vendelína z roku 1806. Pri kostole sa nachádza pastoračné centrum s možnosťou 

ubytovania 50 osôb. V obci sa nachádza základná deväťročná škola, materská škola, pošta, 

kultúrny dom, obecný úrad, fitnes centrum, obecná knižnica, 4 predajne potravín, mäsiarstvo, 

drogéria, 2 pohostinstvá, píla, umelecké kováčstvo a kominárstvo. 

    V roku 2007 začala v obci pôsobiť Jednota dôchodcov Slovenska, ktorí majú aj svoj 

spevácky spolok Radosť, ďalej v obci pôsobí dobrovoľný požiarny zbor, poľovné združenie, 

futbalisti, hudobná skupina SONG a od roku 2010 mužská folklórna skupina Rožnovec. 

    Cez Zubák vedie turistický chodník z Červeného Kameňa do Záriečia, v r. 2009 bola na 

rozhraní obcí Dohňany a Zubák postavená turistická rozhľadňa, z ktorej je prekrásny výhľad na 

celú Púchovskú dolinu. Obec je obkolesená peknou prírodou, vhodnou na turistiku a 

agroturistiku . 

1. Základná charakteristika konsolidovaného celku   

  

1. Identifikačné údaje obce 

 

Názov: OBEC ZUBÁK 

Sídlo:   020 64 Zubák 164 

IČO:     00317977 

Štatutárny orgán obce: 

Telefón: 042/4710610 

Mail: starostazubak@stonline.sk, obeczubak@stonline.sk 

Webová stránka: www.obeczubak.sk    

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

právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a o potreby jej obyvateľov.  

 

1.1 Geografické údaje 

mailto:starostazubak@stonline.sk
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Geografická poloha obce : Stredné Slovensko 

 

Susedné mestá a obce : Horná Breznica, Dolná Breznica, Lednica a Púchov 

 

Celková rozloha obce : 2595 ha 

 

Nadmorská výška : 450 m n. m. 

 

 

1.2 Demografické údaje  

 

Hustota  a počet obyvateľov : 874 

 

 

1.3 Ekonomické údaje  

 

 

Nezamestnanosť v okrese : 10,81% 

 

 

 

1.4 Symboly obce 

 

Erb obce : V modrom štíte na zelenom vŕšku medzi dvoma zelenými odklonenými smrekmi skáčuci strieborný 

jeleň v rovnakej zbroji, sprevádzaný v horných rohoch štítu zlatými nebeskými telesami - vpravo hviezdou, vľavo 

polmesiacom. 

 

Viac tu: http://www.obeczubak.sk/symboly-obce/ 

Vlajka obce :  

 

 

 

 

 

1.5 História obce  

http://www.obeczubak.sk/symboly-obce/
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2     Prvá zmienka o obci Zubák je z r. 1471, v listine sa spomína ako Zubáky (Zwbaky). V 

archíve panstva Lednica sa našiel odtlačok pečatidla z roku 1797 na písomnosti obce 

Zubák z r. 1835. Pečatidlo má priemer 30 mm. v pečatnom poli na kopci medzi dvoma 

stromami je parohatý jeleň pri skoku. Nad ním je hviezda, polmesiac a názov obce Zubák. 

3     Po národnostnej stránke obec má prevažne slovenský charakter. Podľa náboženskej 

príslušnosti obyvatelia sú rímsko katolíci. Obyvatelia obce pôvodne boli roľníci a lesní 

robotníci. Zaoberali sa aj domáckou remeselnou výrobou. Vyrábali žarnovy na mletie zrna, 

kolesá, vozy, krosná, kolovraty, hospodárske náradie. V r. 1856 bola tu menšia fabrika na 

šitie papúč, v II. polovici 20.storočia sa vyrábali gajdy, taktiež tu bola pálenica a v horách 

píla. 

4     V minulosti sa z obce vysťahovalo veľa obyvateľov za prácou. Koncom 19. stor. do 

Ameriky, po r. 1945 do Čiech a v II. polovici 20.storočia sa sťahovali do priemyselných 

stredísk. 

5 POČET OBYVATEĽOV V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH 

6 Rok 1784       923   obyvateľov 

7        1828     1237   obyvateľov 

8        1900     1125   obyvateľov  

9        1940     1175   obyvateľov 

10        1970     1348   obyvateľov   

11        2001       915   obyvateľov 

12        2007       896   obyvateľov 

13        2011       874   obyvateľov 

14  Obec sa spomína od roku 1471 ako Zwbaky, z roku 1475 ako Zwbak, z roku 1598 ako 

Zubak, maďarsky Zubak, Trencséngogas. Patrila hradu Lednica. V roku 1598 mala 12 

domov, v roku 1720 mala mlyn a 24 daňovníkov, v roku 1784 mala 154 domov, 173 rodín 

a 923 obyvateľov, v roku 1828 mala 144 domov a 1237 obyvateľov. Pracovali v lesoch 

a poľnohospodárstve. Zamestnanie obyvateľov sa nezmenilo ani za I. ČSR. (Zdroj: 

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 3. časť) 

15  

Viac tu: http://www.obeczubak.sk/historia-obce/ 

 

 

 

15.1 Pamiatky  
 

Kostol sv. Vendelína - 

Rímskokatolícky kostol zo začiatku 19. storočia stojí na mieste staršieho dreveného kostola.  

 

Kaplnka sv. Vendelína 

Sv. Vendelín je patrónom našej obce. Z vďačnosti, že prestal dobytčí mor v 20. rokoch 20. 

storočia, mu veriaci postavili kaplnku. Kaplnka sv. Vendelína teraz patrí rímsko-katolíckej 

cirkvi v našej farnosti Zubák.  

Kaplnka Nepoškvrneného Počatia panny Márie  

Rudolf, Eduard a Martin Slabý postavili kaplnku ku cti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 

v roku 1944 a doteraz sa o ňu aj starajú. 

 

15.2 Výchova a vzdelávanie  

http://www.obeczubak.sk/historia-obce/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.obeczubak.sk%2Fhistoria-obce%2F
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V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

       Základná škola s materskou školou  

 

Na mimoškolské aktivity je zriadený: 

               Školský klub detí pri ZŠ s MŠ  

   

15.3 Zdravotníctvo 

    

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- NSP Zdravie Púchov 

- Lekár MUDr. Galajda Lednické Rovne 

 

 

15.4  Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Domov dôchodcov v obci nie je 

15.5 Kultúra 
 

V našej obci funguje obecná knižnica, ktorá ponúka odbornú a krásnu literatúru pre deti  

i dospelých. 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obecný úrad v Zubáku v priestoroch 

kultúrneho domu. V roku 2014 žila obec týmito podujatiami:  detský karneval na miestnej 

fare, veľkonočná výstava, fašiangová zábava, stavanie mája s kultúrnym vystúpením, 

adventné popoludnie. 

založené v obci s názvom „ SPOLU  PRE SVEREPEC “ . Obec usporiadala v spolupráci 

so ZŠ s MŠ Zubák oslavy Dňa matiek a posedenie s dôchodcami. Starosta a poslanci 

usporiadali celodenné hry a súťaže pre deti na ihrisku pri príležitosti MDD.  Medzi 

obľúbené podujatia, ktoré zabezpečujú priatelia folklóru obce , sa zaradila aj  „ Katarínska 

zabíjačka .  

 

15.6 Hospodárstvo  

 

V obci pôsobí niekoľko podnikateľov, ktorých činnosť je zameraná na: 

-  predaj potravín , porez dreva , pohostinstvo. 

 

 

 

15.7 Organizačná štruktúra obce  

 

Starosta obce: Pavol Gelo 

 

Zástupca starostu obce : Tibor Zuzík 

 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Iveta Krchňavá 

 

Obecné zastupiteľstvo: Tibor Zuzík 

                                      Mgr. Ivana Valachová 

                                      Ing. Peter Kanderka 
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                                      Marta Davidová 

                                      Bc. Andrea Sedláčková 

                                      Silvester Babača 

                                      Miroslav Havko   

  

   

 

 

Komisie:  

 

Finančno-plánovacia komisia 

Komisia slúži pre správu obecného majetku, výstavbu, územné plánovanie, verejné služby 

a sociálne veci. 

Predsedom komisie:    Ing. Peter Kanderka. 

Členovia komisie:        Bc. Andrea Sedláčková 

                                     Miroslav Havko 

Komisia pre školstvo, kultúru, šport, obchod, životné prostredie, poľnohospodárstvo, lesné 

a vodné hospodárstvo a ochranu verejného poriadku 

Predsedom komisie:     Marta Davidová 

Členovia komisie:        Mgr. Ivana Valachová 

                                     Silvester Babača 
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Obecný úrad: administratívne pracovníčky obce  Jitka Plešková 

                                                                               Bc. Viera Bulková   

 

 

 

Konsolidovaný celok tvoria: 

 

Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť/ :  

 

- Základná škola s materskou školou Zubák, 020 64 Zubák 192 

- PaedDr. Viera Ivanišová, riaditeľka školy 

- Zabezpečovanie výchovy a vzdelávania  detí v zmysle školského zákona 

 

 

 

 

2. Rozpočet obce na rok 2014 a jeho plnenie 
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2014. 

Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. 

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

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením č. 45/2013 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa  13.06.2014  uznesením č. 16b/2014 

- druhá zmena schválená dňa  07.08.2014  uznesením č.   22/2014 

- tretia zmena  schválená dňa  22.12.2014  uznesením č.   44/2014 

 

 

       Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014  

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 650680  

z toho :   

Bežné príjmy         497680 530845 

Kapitálové príjmy  20000 

Finančné príjmy 153000 203771 

Príjmy RO s právnou subjektivitou             5324 

Výdavky celkom 650680 759940 

z toho :   

Bežné výdavky 188329 206175 

Kapitálové výdavky 153000 243471 

Finančné výdavky   
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Výdavky RO s právnou subjektivitou 309351 310294 

Rozpočet  obce 650680 759940 

 

 

 

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014  

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 544823,76 

z toho : bežné príjmy obce  539499,44 

             bežné príjmy RO 5324,32 

Bežné výdavky spolu 476589,17 

z toho : bežné výdavky  obce  166294,93 

             bežné výdavky  RO 310294,24 

Bežný rozpočet 68234,59 

Kapitálové  príjmy spolu 20000 

z toho : kapitálové  príjmy obce   

             kapitálové  príjmy RO 20000 

Kapitálové  výdavky spolu 160104,50 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  160104,50 

             kapitálové  výdavky  RO 
 

Kapitálový rozpočet  -140104,50 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -71869,91 

Vylúčenie z prebytku  0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 
-71869,91 

 

Príjmy z finančných operácií 182164,29 

Výdavky z finančných operácií 0 

Rozdiel finančných operácií 182164,29 
PRÍJMY SPOLU   182164,29 

VÝDAVKY SPOLU -71869,91 

Hospodárenie obce  110294,38 
Vylúčenie z prebytku (soc. fond, nevyčerpané prostriedky) 23806,67 

Upravené hospodárenie obce 86487,71 

 

Nakoľko bol v minulom roku zlý výpočet prebytku – finančných operácií a tým aj nesprávna tvorba RF 

boli tieto finančné operácie opravené . 

 

Prebytok rozpočtu v sume 110294,38 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 

prostriedky  zo ŠR v sume 23.378,47 EUR  a sociálny fond v sume 428,20 EUR navrhujeme 

použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu  86487,71  EUR  
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Zostatok  finančných operácií v sume 86487,71 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu 

        

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

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

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  3806,67  EUR, a to na :  

- nevyčerpané zo ZŠ v sume  1516,02  EUR 

- nevyčerpané na projekt prevencia kriminality v sume 1862,45 EUR 

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

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume  20000   EUR, a to na : 

- rekonštrukciu kotolne v ZŠ  

- ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 

zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 

vo výške  86487,71 EUR . 

 

 

1.1 Rozpočet na rok 2015    

 Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Rozpočet  na rok 2015 

Príjmy celkom 768639,44 611123 

z toho :   

Bežné príjmy 539499,44 518193 

Kapitálové príjmy 20000 0 

Finančné príjmy 203815,68 90000 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
5324,32 2930 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Rozpočet  na rok 

2015 

Výdavky celkom 636693,67 611123 

z toho :   

Bežné výdavky 166294,93 195382 

Kapitálové 

výdavky 
160104,50 107000 

Finančné výdavky   
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
310294,24 308741 

 

 

2. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 



 11 

 

2.1 Majetok  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Majetok spolu 1512122,72 1504477,51 

Neobežný majetok spolu 1234601,93 1304940,13 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 4347,54  

Dlhodobý hmotný majetok 1163744,87 1097754,21 

Dlhodobý finančný majetok 136847,72 136847,72 

Obežný majetok spolu 276576,23 198951,42 

z toho :   

Zásoby 2800,76 2189,54 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 63418,74 69875,74 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  128,65 156,93 

Finančné účty  203771,08 133186,21 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  944,56 585,96 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Majetok spolu 94128,26 89892,50 

Neobežný majetok spolu 69865,18 63408,18 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 63408,18 69865,18 

Dlhodobý finančný majetok   

Obežný majetok spolu 24263,08 26484,32 

z toho :   

Zásoby 259,02 312,69 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   
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Krátkodobé pohľadávky    

Finančné účty    

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie    

 

2.2 Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Skutočnosť 

k  31.12.2014 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1512122,72 1504477,51 

Vlastné imanie  1226757,43 1228728,40 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  1226757,43 1228728,40 

Záväzky 12051,28 31055,30 

z toho :   

Rezervy  4195 1000 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 44,60 23378,47 

Dlhodobé záväzky 436,20 428,20 

Krátkodobé záväzky 7375,48 6248,63 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 273314,01 244693,81 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Skutočnosť 

k  31.12.2014 

Vlastné imanie a záväzky spolu 94128,26 89892,50 

Vlastné imanie  -781,31 -666,10 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  -666,10 781,31 

Záväzky 94794,36 90673,81 

z toho :   
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Rezervy    

Zúčtovanie medzi subjektami VS 69875,74 63418,74 

Dlhodobé záväzky 239,83 296,87 

Krátkodobé záväzky 24678,79 26958,20 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie   

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku 

- predaja  dlhodobého majetku  

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov  

- ... 

 

2.3 Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2013 

Zostatok 

k 31.12 2014 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   156,93 128,65 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2013 

Zostatok 

k 31.12 2014 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0 0 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0 0 

 

2.4 Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2013 

Zostatok 

k 31.12 2014 

Záväzky do lehoty splatnosti   6676,83 7811,68 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2013 

Zostatok 

k 31.12 2014 

Záväzky do lehoty splatnosti   24918,62 27255,07 

Záväzky po lehote splatnosti     

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast/pokles pohľadávok 

- nárast/pokles záväzkov 
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- ... 

 

3. Hospodársky výsledok  za 2014 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 39316,46 37624,16 

51 – Služby 40381,74 59619,97 

52 – Osobné náklady 66799,64 74758,42 

53 – Dane a  poplatky 12,24  

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
3738,92 2995,70 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

80141,08 83301,54 

56 – Finančné náklady 2244,63 3348,54 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
75407,95 85136,32 

59 – Dane z príjmov 5,43 2,31 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
12350,61 18667,06 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
461  

62 – Aktivácia   

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
251729,87 271605,94 

64 – Ostatné výnosy 1500 11425,08 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

4797 4195 

66 – Finančné výnosy 1008,65 13,02 

67 – Mimoriadne výnosy  96,39 

69 – Výnosy z transferov 38851,23 41713,09 
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a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

2650,27 928,62 

 

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 928,62 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

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

rozdielov ........................................................................................................................................ 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2013 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 40441,78 40566,36 

51 – Služby 19689,41 17705,70 

52 – Osobné náklady 240095,79 255629,91 

53 – Dane a  poplatky 0 0 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
5160,40 4857,80 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

6457 6457 

56 – Finančné náklady 364,18 322,42 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
4899,55 5324,32 

59 – Dane z príjmov   

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
14605,70 13903 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
0 0 

64 – Ostatné výnosy 369,46 209,27 
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65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

0 0 

66 – Finančné výnosy   

67 – Mimoriadne výnosy   

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

302132,95 316751,24 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

0 0 

 

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

rozdielov ........................................................................................................................................ 

 

4. Ostatné  dôležité informácie  

 

4.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2014 obec, rozpočtová  organizácia prijala nasledovné granty a transfery: 

 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚPSVaR Púchov 331,20 Aktivačný pracovníci 

Ministerstvo vnútra SR 288,75 Evidencia obyvateľstva 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 

 

813,75 

 

Spoločný stavebný úrad 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 

 

37,80 

 

Spoločný stavebný úrad 

Okresný úrad Trenčín, odbor ŽP 81,99 Na agendu životného prostredia 

Okresný úrad Považská Bystrica 2806,54 Transfer na konania volieb 

Okresný úrad Považská Bystrica 106 Civilná ochrana 

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a region. rozvoja SR 

3000 Zmeny a doplnky územného 

plánu obce 

ÚPSVaR Púchov 258,72 Rodinné prídavky 

Okresný školský úrad Trenčín 33,20 Školské pomôcky 

Okresný školský úrad Trenčín 212629 Školstvo – bežné výdavky 

Okresný školský úrad Trenčín 2924,14 Školstvo – vzdelávacie poukazy 

Okresný školský úrad Trenčín 4588 Školstvo - dopravné 

Okresný školský úrad Trenčín 2116 Školstvo – výchov. vzdel. proces 

Okresný školský úrad Trenčín 68 Školstvo – deti zo SZP 

Okresný školský úrad Trenčín 3512 Školstvo – kredity 

Okresný školský úrad Trenčín 8000 Školstvo - mzdy 



 17 

Ministerstvo vnútra 2400 Prevencia kriminality 

Spolu 243995,09  

 

 

4.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č...... o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 
Telovýchovná jednota Na činnosť organizácie 1000 

Farský úrad Na vykurovanie kostola a odvodnenie fary 2664 

Jednota dôchodcov 

Slovensko 

Na činnosť organizácie 130 

Dobrovoľný 

hasičský zbor 

Na činnosť organizácie 200 

   

   

 

4.3 Významné investičné akcie v roku 2014 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014: 

a) obec 

- Výstavba obecného vodovodu 

- Rekonštrukcia televízneho káblového rozvodu 

 

 

4.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) Obec Zubák  by v budúcom roku 2015 chcela realizovať nasledovné investičné akcie: 

- Výstavby obecného vodovodu 

- Rekonštrukcia TKR 

- Modernizácia verejného priestranstva na cintorín 

- Výstavba viacúčelového ihriska 

- Výmena okien v MŠ a na budove OcU 

 

4.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

4.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec Zubák nevedie žiadny súdny spor. 
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Vypracoval:  Plešková Jitka                                                    Schválil: Gelo Pavol 

 

 

V Zubáku  dňa 25.08.2015 

 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 

a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  


