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1. Úvodné slovo starostu obce        

 

   Individuálna výročná správa obce Porúbka za rok 2019 je zostavená na základe výsledkov 

ekonomických ukazovateľov. Počas celého tohto roka bola kontrola hospodárenia obce 

zabezpečená vykonávaním predbežnej finančnej kontroly zamestnancami obecného úradu, 

následnou kontrolou hlavného kontrolóra obce a v neposlednom rade kontrolou finančnej 

komisie obce.  

   Obec Porúbka sa za účelom zabezpečenia informovanosti, presadzovania jej záujmov na 

samosprávnych fórach a plánovania rozvoja obce s cieľom napomôcť jej všestrannému 

rozvoju, prosperite a spokojnosti jej obyvateľov stala členom nasledujúcich združení miest 

a obcí: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska), ZSMOHP (Regionálne združenie miest 

a obcí Horného Považia), RVC Martin (Regionálne vzdelávacie centrum Martin), Euroregión 

Beskydy, ZORD (Združenie obcí Rajecká Dolina), OOCR Malá Fatra (Oblastná organizácia 

cestovného ruchu Malá Fatra), OOCR Horné Považie (Oblastná organizácia cestovného ruchu 

Horné Považie), MAS Rajecká dolina (Miestna akčná skupina), Združenie Čipčie. 

   Pre Obec Porúbka je občan na prvom mieste a všetky služby samosprávy sú občanom 

poskytované na najvyššej profesionálnej a operatívnej úrovni. Obyvatelia obce majú 

zabezpečený prístup k informáciám prostredníctvom obecnej knižnice, a to formou bohatého 

knižničného fondu, ktorý bol renovovaný v roku 2017 a pripojenia k internetovej sieti. Ďalšie 

sprostredkovanie informácií zabezpečuje vysielanie v obecnom rozhlase a zverejňovanie na 

obecnej internetovej stránke www.obecporubka.sk.  

   V rámci podpory spoločensko-kultúrnych a športových aktivít Obec Porúbka v roku 2019 

usporiadala tieto podujatia: Fašiangový pochod masiek obcou, Deň Matiek, Jarný výstup na 

Skalky, Hody na Sv. Trojicu, Medzinárodný deň detí, Svätojánska vatra, Deň úcty k starším, 

Mikuláš, Vianočné trhy. Každý rok sa snaží obec skvalitniť spoločensko-kultúrne podujatia a 

zapojiť čo najviac občanov do týchto akcií.  

   Obec má na zreteli aj starostlivosť o životné prostredie a jeho ochranu. Separuje sklo, plasty, 

kovový a papierový odpad, kuchynský olej, elektroodpad a šatstvo. Pravidelne realizuje údržbu 

zelene ako kosenie, strihanie stromčekov, likvidáciu buriny, čistenie verejných priestranstiev, 

rieky a jej brehov, likvidácia cintorínskeho odpadu, odhŕňanie snehu, údržbu miestnych 

komunikácií. V roku 2019 obec rozposlala po domácnostiach biokompostery na 

kompostovanie biologického odpadu.  

http://www.obecporubka.sk/
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   Za účelom bezpečnosti je od roku 2013 v obci nainštalovaný monitorovací kamerový systém, 

ktorý bol v roku 2019 rozšírený do oblasti novej škôlky a požiarnej zbrojnice.  Obec v roku 

2014 vybudovala Parkovisko a zastavané plochy pred budovou Obecného úradu a kultúrneho 

domu, v roku 2015 sa rozšíril miestny rozhlas a uskutočnilo sa novovybudovanie autobusových 

zastávok v obci. V roku 2016 obec začala s realizáciou stavby novej materskej školy, ktorá 

bola skolaudovaná v roku 2017. Materská škola spolu s jedálňou bola uvedená do prevádzky 

v septembri 2017 a navštevuje ju 24 deti z obce a okolitých obcí.  

   V roku 2018 obec zrekonštruovala a zmodernizovala požiarnu zbrojnicu, vybudovala 

parkovisko a spevnené plochy pri materskej škole, vybudovala oddychovú zónu pre deti 

v materskej škole a začala s výstavbou detského ihriska Rozprávkovo.  

   V roku 2019 obec dokončila výstavbu detského ihriska a v nasledujúcom roku plánuje 

výstavbu zberného dvora, časti chodníka, potrebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu.       

V budúcich rokoch plánuje obec výstavbu bytovky, dokončenie chodníka a rekonštrukciu 

kultúrneho domu. 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Porúbka 

Sídlo: Porúbka č. 29, 013 11 Lietavská Lúčka 

IČO: 00649210 

Štatutárny orgán obce: Igor Frko, starosta obce 

Telefón: 041/5688414, 0911 805 568 – starosta obce  

E-mail: ouporubka@stonline.sk, starosta.porubka@gmail.com 

Webová stránka: www.obecporubka.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Igor Frko 

Zástupca starostu obce: Peter Mikunda 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Tomáš Mikunda 

Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Jaroslava Brodňanová, Peter Mikunda, Ing. Peter Brodňan, 

Stanislav Koleno, Lukáš Brodňan 

Komisie: 

Obecný úrad: Soňa Kašová – administratívny referent, Mgr. Lucia Kubenová – ekonóm obce 
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Rozpočtové organizácie obce: Materská škola Porúbka (bez právnej subjektivity), Porúbka č. 

197, 013 11 Lietavská Lúčka, msporubka@gmail.com, www.msporubka.sk 

Príspevkové organizácie obce : nie sú zriadené 

Neziskové organizácie založené obcou : nie sú založené 

Obchodné spoločnosti založené obcou : nie sú založené 

  

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: 

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

a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, 

dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh 

môže použiť návratné zdroje financovania.  

Vízie obce: 

využívať dostupné ľudské,  materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na   

      zabezpečenie všestranného rozvoja obce a zlepšenie kvality života občanov   

-     uplatňovať voči občanom, dodávateľom a ostatným subjektom otvorenosť, individuálny          

      a profesionálny prístup 

-     podporovať rozvoj hospodárskeho života, poľnohospodárskej výroby a vytvoriť vhodné    

      podmienky pre podnikateľskú činnosť v obci 

-     podporovať záujem občanov o zapájanie sa do verejného života v obci 

Ciele obce: 

Hlavným cieľom obce je vybudovať infraštruktúru, ktorá bude spĺňať podmienky pre sídelnú, 

ekonomickú, kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci. Z tohto dôvodu v roku 2014  Obec 

Porúbka vybudovala parkovisko a zastavané plochy pred budovou Obecného úradu 

a kultúrneho domu a v roku 2015 zrealizovala rozšírenie miestneho rozhlasu a zabezpečila 

vybudovanie autobusových zastávok. Z dôvodu narastajúceho počtu obyvateľov a zvýšenej 

pôrodnosti v obci v posledných rokoch Obec Porúbka v roku 2016 zrealizovala výstavbu novej 

materskej školy, ktorá bola otvorená v septembri 2017. Z dôvodu zlepšenia infraštruktúry, 

bezpečnosti obyvateľov a iných návštevníkov obce a plynulosti premávky plánuje obec 

vybudovať v budúcich rokoch chodník v súbehu s cestou 1.triedy.  

 

 

 

mailto:msporubka@gmail.com
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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. Bola založená v roku 1990 zákonom č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. je základnou úlohou obce pri výkone 

samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

   Starostom obce je Igor Frko, po riadnych komunálnych voľbách v roku 2018, na funkčné 

obdobie 2018 – 2022. 

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : Obec leží v Žilinskej kotline na terasovitých naplaveninách rieky 

Rajčanky, južne od krajského mesta Žilina. 

Susedné mestá a obce : Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná, Turie, Poluvsie, Rajecké Teplice 

Celková rozloha obce : 376 ha 

Nadmorská výška : 350-590 m. n. m. 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : 129 obyv/km2, 491 obyvateľov k 31.12.2019 

Národnostná štruktúra : 99,8% Slováci, 0,2% Rakušania 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 90 % rímsko-katolícka cirkev 

Vývoj počtu obyvateľov : Je charakterizovaný zvyšovaním reprodukcie obyvateľstva. 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 4,21 % 

Nezamestnanosť v okrese : 3,46 % 

Vývoj nezamestnanosti : Nezamestnanosť nemá v súčasnej dobe ani klesajúcu, ani stúpajúcu 

tendenciu. 
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5.4. Symboly obce 

Erb obce : 

V modrom štíte striebrokrídly anjel v zlatej, striebrom prepásanej tunike, zlatej červeným 

chocholom  zdobenej prilbici a v zlatých sandáloch, v   pravici so strieborným mečom so zlatou 

rukoväťou a v ľavici s malým oválnym strieborným, zlatolemým štítom s červeným krížom, 

pravou nohou stojací na zlatom položenom hadovitom bezkrídlom drakovi v striebornej zbroji 

a červeným jazykom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlajka obce :  

Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, žltej, modrej, 

červenej, modrej, žltej, bielej a modrej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečať obce :  

Je okrúhla, uprostred s obecným erbom. 
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5.5. Logo obce 

Obec Porúbka nemá logo. 

 

5.6. História obce  

Prvá písomná správa o osídlení obce Porúbka pochádza z roku 1362, keď bola Porúbka 

zahrnutá do Lietavského panstva. Obec patrila zemianskym rodinám Práznovských a 

Egresdyovcov a od roku 1439 panstvu Strečno až do 18. storočia. Osídlenie sa formovalo 

pozdĺž vodného toku rieky Rajčanky a okolo cesty, preto hovoríme o cestnej radovej dedine, 

ktorá sa aj v neskoršom období rozširovala výstavbou okolo miestnych ciest a potoka Ušianky. 

V roku 1598 bol v obci postavený mlyn a 7 domov, v roku 1720 bolo v obci 8 daňovníkov. V 

roku 1784 žilo v obci 175 obyvateľov, 22 rodín a bolo postavených 20 domov a k obci patril 

majer Podhrádek. V roku 1828 mala obec 23 domov a 255 obyvateľov, ktorí sa zaoberali 

chovom oviec, rožného statku, spracovávaním dreva a prácou na píle. Pôvodní obyvatelia sa 

venovali pestovaniu zemiakov, pohánky, ovsa, kapusty, konope a ľanu. 

V roku 1899 vzhľad krajiny zmenila vystavaná železničná trať Žilina - Rajec a v Porúbke bola 

vybudovaná železničná zastávka.  

Po roku 1918 sa Porúbka rozrástla a miesto drevených domov si obyvatelia začali stavať 

tehlové domy. V roku 1930 mala obec už 59 domov a 402 obyvateľov. Počet obyvateľov sa 

mierne zvyšoval a najviac obyvateľov mala Porúbka v roku1961,keď dosiahla počet 504 a bolo 

obývaných 126 domov.  

V roku 1936 bola obec plne elektrifikovaná a súčasne vybudovaná cesta zo Žiliny do Rajca. Po 

druhej svetovej vojne si občania svojpomocne postavili kultúrny dom a prestavali zvonicu, 

ktorá slúži ako kaplnka. 

Obec bola v r. 1960 pričlenená k Lietavskej Lúčke, neskôr bola súčasťou Žiliny. Od roku 1990 

je samostatnou obcou. 
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5.7. Pamiatky  

Kaplnka sv. Trojice z roku 1932 

 

 

5.8. Významné osobnosti obce 

Nie sú zaznamenané žiadne významné osobnosti obce. 

 

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

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

Deti z Porúbky a okolitých dedín od septembra 2017 navštevujú novovybudovanú Materskú 

školu v Porúbke a Základnú školu Lietavská Lúčka. Žiaci základnej školy sú zapojení do 

krúžkov CVČ pri ZŠ Lietavská Lúčka. V obci nie je zriadené žiadne centrum voľného času. 

Obec ma zriadenú obecnú knižnicu v budove Obecného úradu s obnoveným knižným fondom a 

počítačovým vybavením.  

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

orientovať na cestovný ruch a podnikateľské činnosti. 

  

6.2. Zdravotníctvo 

V obci sa nenachádza žiaden lekár, zdravotné stredisko, poliklinika či nemocnica. Najbližšia 

lekáreň, zdravotné stredisko a lekári sa nachádzajú v susednej obci Lietavská Lúčka. 
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6.3. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby v obci Porúbka nie sú zabezpečované žiadnym sociálnym zariadením. 

 

6.4. Kultúra 

V obci sa okrem Kultúrneho domu nenachádza žiadne kultúrno-spoločenské zariadenie. Na 

základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude 

orientovať na kultúrne akcie organizované každoročne obecným úradom a obecným 

zastupiteľstvom. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- COOP Jednota Porúbka 

- Hostinec pri Rajčanke 

- Hostinec pri Brode 

- Krmivá MATEL 

- Copytech s.r.o. 

- Pavol Kaša Servis Plyn 

 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- POLYTEX, s. r. o. 

- Drevovýroba B +B 

 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude 

orientovať na : reštauračné služby, turizmus, drevovýrobu. 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 

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

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

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.10.2018 uznesením č. 

č.5/XXVI/18. 

Rozpočet bol zmenený päťkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 23.01.2019 uznesením č. 6/II/19 

- druhá zmena schválená dňa 22.05.2019 uznesením č. 8/III/19 

- tretia zmena  schválená dňa 21.08.2019 uznesením č. 5/IV/19 

- štvrtá zmena schválená dňa 13.11.2019 uznesením č. 5/V/19 

- piata zmena  schválená dňa 09.12.2019 uznesením č. 4/VI/19 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 351 800,00 412 385,68 252 233,02 61,16 

z toho :     

Bežné príjmy 195 000,00 233 715,00 230 312,34 98,54 

Kapitálové príjmy 156 800,00 157 200,00 450,00 0,29 

Finančné príjmy 0,00 21 470,68 21 470,68 100,00 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
- - - - 

Výdavky celkom 351 800,00 394 353,84 231 045,99 58,59 

z toho :     

Bežné výdavky 178 300,00 230 758,11 211 155,06 91,50 

Kapitálové výdavky 165 500,00 155 125,05 11 420,25 7,36 

Finančné výdavky 8 000,00 8 470,68 8 470,68 100,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
-    

Rozpočet obce  0,00 18 031,84 21 187,03 - 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 230 312,34 

z toho : bežné príjmy obce  230 312,34 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 211 155,06 

z toho : bežné výdavky  obce  211 155,06 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 19 157,28 

Kapitálové  príjmy spolu 450,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  450,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 11 420,25 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  11 420,25 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 10 970,25 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 8 187,03 

Vylúčenie z prebytku HČ 693,50 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 7 493,53 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  21 470,68 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 8 470,68 

Rozdiel finančných operácií 13 000,00 
PRÍJMY SPOLU   252 233,02 

VÝDAVKY SPOLU 231 045,99 

Hospodárenie obce  21 187,03 

Vylúčenie z prebytku HČ 693,50 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravené hospodárenie obce 20 493,53 

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 8 187,03 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 

a podľa osobitných predpisov v sume 693,50 EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu 7 493,53 EUR  

- na vysporiadanie zostatku finančných operácií  0,00 EUR 

 

Zostatok finančných operácií v sume 13 000,00  EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 



                                                                     14 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravený o nevyčerpané návratné zdroje 

financovania  v sume 0,00 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 13 000,00 EUR  

         

     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 :  

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  394,80 EUR, a to na :  

podpora stravovacích návykov dieťaťa v predškolskom veku alebo v hmotnej núdzi v materskej 

škole v sume 394,80 EUR 

nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od Nadácie spoločne pre región podľa 

ustanovenia  § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 

298,70 EUR,  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 

20 493,53 EUR.  

 
 

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022   

    

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 252 233,02 336 500,00 222 000,00 224 400,00 

z toho :     

Bežné príjmy 230 312,34 221 000,00 222 000,00 224 400,00 

Kapitálové príjmy 450,00 115 500,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 21 470,68 0,00 0,00 0,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
- - - - 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 231 045,99 336 500,00 222 000,00 224 400,00 

z toho :     

Bežné výdavky 211 155,06 203 029,32 213 529,32 215 929,32 
Kapitálové výdavky 11 420,25 125 000,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 8 470,68 8 470,68 8 470,68 8 470,68 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
- - -  
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 

8.1. Majetok  

 

Názov   Skutočnosť  

k 31.12.2018 

Skutočnosť  

k 31.12.2019 

Majetok spolu 742 093,54 730 540,29 

Neobežný majetok spolu 677 096,27 670 673,23 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 600 925,22 594 502,18 
Dlhodobý finančný majetok 76 171,05 76 171,05 

Obežný majetok spolu 64 752,34 59 637,23 
z toho :   
Zásoby 74,03 62,30 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  2 214,24 0,00 
Finančné účty  62 464,07 59 574,87 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  244,93 229,83 

 

8.2. Zdroje krytia  

 

Názov Skutočnosť  

k 31.12.2018 

Skutočnosť  

k 31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 742 093,54 730 540,29 

Vlastné imanie  337 703,94 353 294,87 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  337 703,94 353 294,87 

Záväzky 100 974,52 73 397,21 
z toho :   
Rezervy  1 012,00 1 173,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 13 010,00 394,80 
Dlhodobé záväzky 360,60 699,26 
Krátkodobé záväzky 20 033,15 13 042,06 
Bankové úvery a výpomoci 66 558,77 58 088,09 

Časové rozlíšenie 303 415,08 303 848,21 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Prírastky v majetku:  

Detské ihrisko Rozprávkovo v hodnote 9 845,05 € 

Rozšírenie kamerového systému v obci – oblasť novej materskej školy a požiarnej 

zbrojnice v hodnote 925,20 € 

- predaj obecného pozemku v hodnote 450,00 € 

- obec mesačne splácala istinu bankového úveru z roku 2016, celková výška istiny 

k 31.12.2019 činí 58 088,09 €. 

 

8.3. Pohľadávky  

 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00 0,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   2 214,24 0,00 

 

8.4. Záväzky 

 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   20 393,75 13 741,32 

Záväzky po lehote splatnosti   - - 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- významný pokles pohľadávok – obec k 31.12.2019 neeviduje žiadne pohľadávky 
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9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 18 121,11 22 843,79 

51 – Služby 22 312,72 42 308,21 

52 – Osobné náklady 128 178,55 133 329,69 

53 – Dane a  poplatky 0,00 0,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
5 570,27 3 221,64 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

23 178,17 25 955,89 

56 – Finančné náklady 2 642,85 2 416,51 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
749,00 999,00 

59 – Dane z príjmov 5,22 8,51 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 5 428,33 7 177,71 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
177 006,02 193 425,78 

64 – Ostatné výnosy 8 169,34 4 888,99 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

987,00 1 012,00 

66 – Finančné výnosy 104,54 115,90 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

22 392,10 33 054,79 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

13 329,44 8 591,93 
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Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 8 591,93 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom: V roku 2019 nevznikli významné 

rozdiely oproti roku 2018. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  
Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR 

Dobrovoľný hasičský zbor Porúbka 1 400,00 

Ministerstvo financií SR Oprava miestnych komunikácií v obci 9 100,00 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

Mzdy – chránené pracovisko knižnica 3 494,42 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

Mzdy – chránené pracovisko – pomocná sila 

v kuchyni školskej jedálne 

2 620,79 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

Všeobecný materiál pri organizovaní 

dobrovoľníckej činnosti 

206,64 

Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

Podpora stravovacích návykov pre predškolské 

deti a deti v hmotnej núdzi 

1 459,20 

Ministerstvo vnútra SR Register adries a register obyvateľstva 178,38 

Ministerstvo životného 

prostredia 

Životné prostredie – prenesený výkon 45,43 

Ministerstvo vnútra SR Náklady spojené s voľbami prezidenta SR 1 061,24 

Ministerstvo vnútra SR Náklady spojené s voľbami Európskeho 

parlamentu 

623,52 

Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu 

SR 

Čiastočná úhrada nákladov na prevádzku 

materskej školy 

795,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- Transfer na bežné výdavky – Ministerstvo vnútra SR – Oprava miestnych komunikácií 

v obci – 9 100,00 € - transfer účelovo určený na bežnú opravu miestnych komunikácií 

– ciest v obci Porúbka – oprava výtlkov 
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- Transfer na bežné výdavky – Dobrovoľná požiarna ochrana SR – dotácia účelovo 

určená pre Dobrovoľný hasičský zbor Porúbka na zlepšenie a skvalitnenie technického 

vybavenia a oblekov zboru 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 18/2014 a VZN č. 

3/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

JDS Porúbka  Bežné výdavky pri organizovaní spoločenských 

akcií 

133,00 

KST Porúbka Bežné výdavky pri organizovaní turistických 

akcií 

133,00 

Rímsko-katolícka 

cirkev – Farnosť 

Bytčica – filiálka 

Porúbka 

Bežné výdavky – čiastočná úhradu réžijných 

nákladov 

133,00 

Centrum voľného 

času pri ZŠ 

Lietavská Lúčka 

Bežné výdavky – na čiastočnú úhradu réžijných 

nákladov spojených s chodom centra  

600,00 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

-  Dostavba detského ihriska Rozprávkovo pri materskej škole Porúbka v hodnote 

9 845,05 € 

-  

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- výstavba zberného dvora v obci 

- výstavba časti chodníka v súbehu s cestou I. triedy 

- výstavba bytového domu 

- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – II. etapa 

- rekonštrukcia kultúrneho domu – II. etapa 
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec Porúbka je malá obec, preto je po finančnej stránke závislá od dane z príjmov fyzických 

osôb. Vzhľadom na momentálnu situáciu ohľadom ochorenia koronavirusom Covid-19 obec 

predpokladá zníženie príjmov z podielových daní.  

 

 

Vypracoval: Mgr. Lucia Kubenová                       Schválil: Igor Frko 

 

 

V Porúbke dňa 12.3.2020 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


