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1. Identifikačné údaje obce

Názov: Obec Leštiny
Sídlo: Leštiny č. 22, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 00314609
DIČ: 2020561708
Štatutárny orgán obce : obecné zastupiteľstvo, starosta obce, hlavný kontrolór
Telefón: 043/589 55 90, 0907 804 085, 0907 803 267
E-mail: lestiny.ocu@gmail.com
Webová stránka: www.obce.info.sk
2. Organizačná struktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Miroslav Kovalčík
Zástupca starostu obce: Mgr. Juraj Albíni
Hlavný kontrolór: Ivan Michálik
Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Juraj Albíni, Mgr. Mária Kořalníková, Jána Mačuha, Ján Hulek,
Mgr. Michal Pangrác
Komisie: Finančná komisia, komisia kultúry, komisia mládeže a športu, zbor pre občianske
záležitosti, verejného poriadku a životného prostredia
Obecný úrad: ekonóm a pokladník Simona Bencúrová
Rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie a obchodné spoločnosti nie sú obcou
zriadené ani založené.
3. Poslanie, vízie, ciele
Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak
takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba .
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a potreby obyvateľov obce. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon,
vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia, ktoré nesmú byť v rozpore s ústavnými zákonmi.
Postup pri príprave materiálov a odkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj
spôsob kontroly plnenia stanovuje zákon o obecnom zriadení a Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva v Leštinách.
V nastávajúcom období a v budúcich rokoch plánujeme realizovať investičné akcie ako sú –
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, rekonštrukcia mostíka k futbalovému ihrisku, výstavba
parkovacieho miesta pri futbalovom ihrisku, výstavba detského ihriska. V blízkom období
plánujeme dokončenie územného plánu, projekt kamerových systémov.
Investičné akcie závisia od príjmu finančných zdrojov v rozpočte obce a od schválenia
žiadostí o poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu.
4. Základná charakteristika Obce Leštiny

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

4.1 Geografické údaje
Obec Leštiny je situovaná na severozápadnom Slovensku, v regióne Orava. Je to obec
s prevažne hornatým terénom (Chočské vrchy, Oravská vrchovina). Jej katastrálne územie
možno rozdeliť na zónu osídlenia a zónu výrobno – poľnohospodársku, tvorenú plochami
poľnohospodárskej krajiny s areálmi poľnohospodárskej výroby vrátane mliekarne.
Katastrálne územie obce Leštiny patrí v rámci Žilinského samosprávneho kraja do obvodu
okresu Dolný Kubín.
Najvyššie položené miesto v chotári má nadmorskú výšku 1 086 m. n. m. a najnižšie 560 m.
n. m.
Susedné mestá a obce sú Pucov, Pokryváč, Osádka, Lúčky, Jasenová, Vyšný Kubín, Dolný
Kubín.
Celková rozloha obce je 694 ha (6 932 944 m2)
Nadmorská výška je 581 m. n. m.
4.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov k 31.12.2015 je 273 obyvateľov ( k 31.12.2014 266 obyvateľov).
Podľa štatistického zisťovania tvoria národnostnú štruktúru obyvatelia slovenskej národnosti
98,05 % to je 268 obyvateľov z celkového počtu. Druhou zastúpenou národnosťou v obci je
česká národnosť a tretie zastúpenie tvoria občania s nezistenou národnosťou.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu z hľadiska náboženského
vierovyznania je v obci Leštiny prevažne evanjelické vierovyznanie až 69,26 %.
Rímskokatolícka cirkev je zastúpená v 17,90 %, bez vyznania je 7 % obyvateľov a nezistení
predstavujú 3,50 % , ostatné cirkvi 2,34 %, všetko z celkového počtu 273 obyvateľov.
4.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : rok 2007 – 8,3 %; rok 2008 – 9,4 %; rok 2009 – 11,00 %; rok 2010
– 13,5 %, rok 2011 – 14,00 %, rok 2012 – 4,32 %, rok 2013 – 5,40 %.. Vývoj
nezamestnanosti : Nezamestnanosť v obci Leštiny od roku 2004 do roku 2006 mala klesajúci
charakter. V roku 2004 bola nezamestnanosť na úrovni 18,8 % a v roku 2006 dosahovala
výšku 7,5 %. Od roku 2007 sa na vývoji nezamestnanosti v obci prejavila globálna
hospodárska a finančná kríza a nezamestnanosť stúpla z 8,3 % (rok 2007) na 13,5 % v roku
2010, v roku 2011 na 14,00 % . V roku 2012 klesol počet nezamestnaných osôb na 8 a tým sa
znížilo aj %-to nezamestnanosti oproti predchádzajúcim rokom to je na 4,32 % a v roku 2013
bola nezamestnanosť 5,40 %. K 30.04.2015 je nezamestnanosť 4,32 %. V zimnom období sa
zvyšuje percento nezamestnanosti oproti jarnému obdobiu, hlavne sa top odzrkadľuje v
oblasti stavebníctva a záhradníctva.

4.4 Symboly obce
Erb, vlajka, pečať obce: tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich
sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a
sigilografické (náuka o pečatiach) pravidlá a zvyklosti.
Erb – v červenom štíte zlatou mašľou dolu previazané tri strieborné stopky zlato kvetých
bodliakov.
Vlajka – pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, žltej, bielej, žltej,
bielej a červenej.
Pečať – jediné známe pečatidlo sa hlási na prelome 18. a 19. storočia. Jeho kruhopis znie: *
POSESIO * LESTINE. V strede pečatného poľa z dvoch trojuholníkov vyrastajú tri rastliny,
hore s tromi drobnými kvietkami. Rastlinný motív podľa pečate obce z 19. stor., ktorej
odtlačok sa zachoval na dokumente z roku 1883.
Symboly obce – erb a vlajka zaregistrované HR: L-120/2000 – 05.08.2000 č. OZ – 4/2000
4.5 Logo obce: Obec Leštiny nemá vlastné logo.
4.6 História obce
Územie Leštín bolo osídlené už v dobe bronzovej, o čom svedčí aj nález bronzovej ihlice
s guľovou hlavicou. Prvá písomná zmienka je z roku 1325, keď si Leštiny ako „Lescyna“
spomínajú v metačnej listine susedného Vyšného Kubína.
Prví osadníci na území Leštín sa dostávali do častých susedských sporov. V historických
dokumentoch z roku 1831, v ktorých sa riešil jeden z týchto sporov, sú už Leštiny rozdelené
na dve časti: Leščina Dolnia – Leštiny a Leščina Hornia – Osádka. Obec patrila Oravskému
hradu až do roku 1548, kedy kráľ Ferdinand I. daroval Václavovi Zmeškalovi územie troch
obcí a to Leštiny, Osádku a Srňacie. Od týchto čias až do zrušenia poddanstva sú dejiny tejto
obce späté s dejinami zemianskej rodiny Zmeškalovcov. Od 17. stor. tu bola artikulárna škola,
ktorá vynikala svojou úrovňou, keďže v nej učili viacerí významní učitelia, ako napr. Eliáš
Patrovicius, Ondrej Hrebenda, Ondrej Medzihradský, Benjamin Uhlári, Ludvík
Medzihradský, Adolf Medzihradský a ďalší. Školu navštevovali žiaci zo širokého okolia,
okrem iných napríklad aj Juraj Ambrózy (barokový spisovateľ), Ondrej Ambrózy
(náboženský spisovateľ), Vavrinec Čaplovič (zberateľ kníh, úradník), Pavol Orsagh
Hviezdoslav (básnik).
Obec trpela neúrodou, hladom, ustavičnými vojenskými nájazdami a povodňami. Situácia sa
ešte viac zhoršila v roku 1831, kedy sa na Orave rozšírila epidémia cholera.
Najširšie zastúpenou vrstvou bola vrstva sedliakov, z ktorých najväčšími gazdami boli
Medzihradský, Michal Matúš, Ján Albíni, Ján Osadský a Michal Klocok. Z
poľnohospodárskych plodín pestovali najmä zemiaky, jačmeň, ovos, pšenicu, ľan a kapustu.
leštinskí gazdovia boli známi ako chovatelia plemenného hovädzieho dobytka, predovšetkým
plemenných býkov. K ich hlavným zdrojom príjmov patril aj chov oviec, spracovanie mlieka
a vlny. Svoje miesto si tu popri poľnohospodárstve našlo aj remeselníctvo, predovšetkým
tesárstvo, stolárstvo a krajčírstvo. Pekné zisky mali aj z včelárstva, aj keď im tu konkurovala
rodina Zmeškalovcov s 20 úľmi. Táto rodina bola predstaviteľom ďalšej vrstvy a to vrstvy

zemanov. Zmeškalovci boli najväčšími vlastníkmi Leštianskeho chotára. Zachovali sa po nich
4 kaštiele, piaty vyhorel začiatkom 20. storočia.
V roku 1949 tu bolo založené prvé jednotné roľnícke družstvo na Orave, ktoré patrilo medzi
prvé aj v rámci Slovenska. Mnohí družstevníci spočiatku neboli presvedčení o jeho výhodách,
ťažkosti sa prejavovali napr. v sústreďovaní hovädzieho dobytka, administratívnej činnosti,
nereálnom zostavovaní výrobného plánu a mnohých ďalších činnostiach vyplývajúcich hlavne
z nedostatku skúsenosti. V ďalších rokoch však začali dosahovať čoraz lepšie výsledky a tak
sa stali prvé družstvo na Orave príkladom pre roľníkov v ďalších obciach.
Za jedno z najvýznamnejších období obce možno označiť obdobie, v ktorom sa obyvatelia
zapojili do odboja proti fašizmu. Pôsobila tu partizánska skupina pod vedením nadporučíka
Emila Kováčika, ktorej úlohou bolo rušiť nepriateľskú prepravu na trase Dolný Kubín –
Ružomberok. Obec bola neskôr vyznamenaná Radom Červenej hviezdy.
4.7 Pamiatky
Aj napriek tomu, aká malá je obec Leštiny, je obdivuhodné koľko kultúrnych pamiatok tu možno
nájsť. Tiež je rodiskom početného množstva významných osobností.
Na čo sú najviac právom hrdí všetci obyvatelia Leštín je Artikulárny drevený evanjelický
kostol, významná národná kultúrna pamiatka a lokalita Svetového dedičstva UNESCO. Na listinu
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO bola zapísaný 7.7.2008. Bol postavený v rokoch 1688
až 1689 na príkaz Jóba Zmeškala, kapitána hradnej stráže na Oravskom hrade a prvým
„vycišpánom“ v Dolnom Kubíne. V Leštinách bolo 5 objektov, ktoré pôvodne patrili
príslušníkom rodiny Zmeškalovcov. Na lepšie rozlíšenie sa volali podľa mena Zmeškala, ktorý tu
býval a výraznejšie sa zapísal do pamäti ľudí: Kaštiel Markovský (podľa Marka Zmeškala),
Kúria Elekovská (nazvaná podľa Eleka Zmeškala) alebo Lehotských, Kaštiel Móricovie
(nazvaný podľa Mórica Zmeškala), Kaštiel Petríkovsky (nazvaný podľa Petra Zmeškala),
Kaštiel Danielovský (nazvaný podľa Daniela Zmeškala – niekedy aj nesprávne uvádzané
Bancíkovský). Z hľadiska ľudovej architektúry je chránený jeden drevený dom, dnes patriaci
p. Danielovi Mlynárikovi, ktorý ho využíva ako rekreačnú chalupu. Na budove obecného úradu sú
pamätné tabule odhalené občanom padlým počas Slovenského národného povstania Ondrejovi
Klocokovi a Jánovi Regulymu. Tieto boli preinštalované počas nedávnej rekonštrukcie obecného
domu, úradu. Pri príležitosti 30. výročia Slovenského národného povstania dňa 25.8.1974 bol
odhalený Pamätník SNP. Ideovou náplňou pamätníka je myšlienka pocty SNP. Výraznú pomoc
pri jeho výstavbe poskytli najstarší, no zväčšia už nežijúci občania obce, členovia základnej
organizácie SZPB.
4.8 Významné osobnosti obce
- Jozef Gašparík – Leštinský (nar. 10.2.1861 – 4.6.1931, spisovateľ, vydavateľ, kníhkupec;
- MVDr. Vladimír Ondrej Buša (nar. 22.9.1925 – 4.6.1970) helmitológ;
- Adolf Medzihradský (nar. 2.4.1835 – 13.12.1919) učiteľ, osvetový pracovník;
- Ľudovít Medzihradský (nar. 28.5.1807 – 8.9.1869) učiteľ, historik,spisovateľ, botanik;
- Ferdinand Zmeškal ( nar. 5.6.1808 – 21.3.1870) verejný činiteľ;
- Jób Zmeškal (nar. 1720 – 1778) učiteľ, autor knihy „Škola Jóbova“;
- Jób Zmeškal (nar. 21.8.1778 – 30.4.1855) verejný činiteľ, cirkevný funkcionár;
- Móric Zmeškal (nar. 24.12.1801 – 2.6.1871) stoličný hodnostár, právnik;
-Anna Zmeškalová (nar. 25.7.1813 – 26.7.1880) maliarka;
- Ing. Juraj Buša, CSc. (nar.11.1.1925–16.5.2001),vysokoškolský pedagóg, vedecký pracovník;
- Mikuláš Zmeškal (nar. 20.11.1759 – 23.6.1833) radca uhorskej dvorskej kancelárie,
hudobník, skladateľ, dôverný priateľ L. van Beethovena;

- Pavol Országh Hviezdoslav (básnik), nar. 2.2.1849 vo Vyšnom Kubíne, navštevoval ľudovú
školu v Leštinách;
- Leštiny sú známe aj kvôli svetoznámemu skladateľovi a hudobníkovi L.v. Beethovenovi, ktorý
tu navštívil svojho dlhoročného priateľa Mikuláša Zmeškala;
5. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí dostávajú deti od školských zariadení, ktoré sú v
susednej obci:
- Základná škola Vyšný Kubín; - Základná škola Janka Matúšku v Dolnom Kubín;
- Základná škola Martina Kukučína Dolný Kubín; ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín;
- Základná škola 1. až 9. ročník Malatiná
- Materská škola Vyšný Kubín; Materská škola Dolný Kubín.
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Základná umelecká škola v Dolnom Kubín a zároveň Centra voľného času pri hore uvedených
školách.
5.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci/mimo obce poskytuje:
- Nemocnica s poliklinikou L. N. Jégého v Dolnom Kubíne, ďalej súkromné zdravotné
ambulancie.
5.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- Domov dôchodcov v Dolnom Kubíne, sídlisko Brezovec
5.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Galéria, múzeum : okresné mesto Dolný Kubín
- Obec - v obci je zriadená kultúrno - športová komisia, ktorá pracuje pre činnosť zväčšia v
športovej oblasti, pre OFK Leštiny, ktorý tu pôsobí od roku 1998. Konajú sa kultúrne akcie ako
fašiangy, MDD spojený so športovým dňom, Mikuláš. Cez zložku zboru pre občianske záležitosti
sa konajú príhovory do miestneho rozhlasu napr. svadobné, smútočné a na prianie aj jubilejné. Úspechmi sa môže pochváliť Obecný hasičský zbor, ktorého členskú základňu tvorí 30
dobrovoľníkov. Z toho 9 členovia úspešne reprezentujú obec na rôznych súťažiach.
- V obci pracuje aj Poľovnícke združenie Holica – vzniklo v roku 1994 a do tohto združenia patrí
okrem obce Leštiny, kde je jej sídlo aj obec Osádka, Pokryváč a Srňacie.
- Dňom 21.05.2012 vznikla v našej obci organizácia Jednota dôchodcov, ktorá má 19 členov a
zapája sa do kultúrnych a spoločenských aktivít.
- Pri OcÚ je zriadená komisia pre ochranu verejného poriadku a životné prostredie. z poverenia
predsedu tejto komisie a starostu obce bola viackrát zorganizovaná brigáda za účelom čistenia
potoka, verejných priestranstiev, cintorína.

- Pre zvyšovanie povedomia verejnosti o obci a činnosti obecného úradu sú zverejňované
materiály ako VZN, zmluvy, projekty, faktúry, uznesenia OZ nielen na informačnej tabuli pre
OcÚ ale i na obecnej web stránke. Taktiež je informovanosť cestou miestneho rozhlasu.
Hodnotným ale aj cenovo náročným dielom pre nás bol projekt „Predstavme si históriu Leštiny –
Vendryně“ realizovaný v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR.
Výsledkom tohto projektu bolo spracovanie a tlač knihy „Leštiny obec a jej obyvatelia“.
5.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- v obci sa nachádza zopár firiem a živnostníkov, ktorí ponúkajú svoje produkty a služby nielen
obyvateľom svojej obce. Sú to reštauračné služby, servis, údržba a oprava automobilov, rozličný
tovar a pohostinstvo, súkromne hospodáriaci roľníci, maliarsko-natieračské práce, distribúcia
obalových plastových materiálov, zabezpečenie chodu počítačovej techniky a výroba nábytku;
- Pozemkové spoločenstvo urbárnych a súkromných lesov v Leštinách obhospodaruje 226 ha
urbárnych a súkromných lesov a 146 ha urbárnych pasienkov.
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- priemysel v danej obci nezohráva veľkú úlohu, vzhľadom na to, že obec je už od minulosti
zameraná predovšetkým na poľnohospodárstvo. Ľudia pracujúci v oblasti priemyslu dochádzajú
za prácou do okolitých miest.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Hlavným zamestnaním prevažnej väčšiny obyvateľov Leštiny bolo po celé stáročia
poľnohospodárstvo spojené s chovom hospodárskych zvierat, predovšetkým plemenných býkov,
ďalej chov oviec, spracovanie mlieka a vlny. Z poľnohospodárskych plodín je ešte dodnes
pestovanie zemiakov, kapusty, z obilnín jačmeň, ovos, pšenica. Dodnes sa v obci venujú
poľnohospodárstvu a chovu dobytka, oviec okrem družstva aj samostatne hospodáriaci roľníci.
- V obci je zriadená firma ORAVA MILK Leštiny, ktoré spracúva mlieko a mliekarenské výrobky
– maslo, syry. Je to združenie okolitých poľnohospodárskych družstiev.

6. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce
je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet
obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce a obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú
vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :

- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný a to bežný. Bežný rozpočet a kapitálový
rozpočet s finančnými operáciami ako vyrovnaný.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2014 uznesením OZ č.
U/1/2014 časť –E. ods. 2.

6.1.2 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov – Rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Príjmy celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Hospodárenie obce
za rok 2015

Rozpočet

Rozpočet
zmenách

52615,00
52615,00
0,00
0,00
52615,00
51411,00
1204,00
0,00

77299,56
77299,56
0,00
0,00
67353,56
67353,56
0,00
0,00

po

Plnenie príjmov a
výdavkov

% plnenia príjmov
a výdavkov

103755,94
103555,94
200,00
0,00
102666,94
87937,94
0,00
14729,00
1089,00

134,225
133,967
0,000
152,429
130,561
0,000

Prebytok rozpočtu v sume 1089,- eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme v celkovej výške zaradiť do
rezervného fondu.
6.3 Rozpočet na roky 2016-2018

Príjmy ceklom

Skutočnosť
k 31.12.2015
103755,94

Rozpočet na rok
2015
69587,30

Rozpočet na rok
2016
69587,30

Rozpočet na rok
2017
69587,30

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

103555,94
200,00
0,00

69587,30
0,00
0,00

69587,30
0,00
0,00

69587,30
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2015

Rozpočet na rok
2015

Rozpočet na rok
2016

Rozpočet na rok
2017

Výdavky celkom

102666,94

69587,30

69587,30

69587,30

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

87937,94
0,00
14729,00

67587,30
2000,00

69587,30

69587,30

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
7.1 Majetok – AKTÍVA
Názov

Skutočnosť k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2014

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

589545,70
577756,72

586478,69
577756,72

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

16094,00
526010,46
35652,26

16094,00
526010,46
35652,26

Obežný majetok spolu

11788,98

8721,97

Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

11788,98

8721,97

Názov

Skutočnosť k 31.12.2015

Skutočnosť k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky
spolu
Vlastné imanie
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

253735,78

266579,49

105469,29

90163,64

15305,65

-18952,55

Záväzky

3818,22

26664,24

Čas.rozlíšenie
Náklady BO)

(účet

381

PASÍVA

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami
VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

6403,20
11,95
3806,27
144448,27

62,06
5469,98
14729,00
149751,61

7.2 Zdroje krytia
ÚJ na zdroje krytia má vlastné príjmy a to daňové a nedaňové. Z daňových príjmov je to
predovšetkým výnos podielových daní, daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad čo predstavuje skutočnosť v celkovej výške
64505,51 eur. Z nedaňových príjmov sú to príjmy z vlastníctva majetku, poplatky, tovary
a služby, znečisťovanie ovzdušia v celkovej výške 1467,57 eur. Obec má príjmy prijaté
z grantov a transferov a to na referendum, ktoré sa konalo v roku 2015 v celkovej výške 640,eur, ďalej na prenesený výkon štátnej správy REGOB, ŽP a CDaPK vo výške 123,24 eur.
Tiež bola obci poskytnutá dotácia z ÚV SR na „dobudovanie bariér futbalového ihriska,
úprava hracej plochy multifunkčného ihriska a vybudovanie plošiny na zhotovenie
videozáznamu“ vo výške 7200,- eur na bežné výdavky a z MF SR nám bola poskytnutá
účelovo určená dotácia vo výške 10000,- eur na čiastočnú úhradu nákladov na „rekonštrukciu
a opravu prístupových komunikácií k hasičskej zbrojnici, kostolu, lavice a mosta
k športovému areálu“ na bežné výdavky. Obec z predaja kapitálových aktív a pozemkov
nemala žiadne príjmy. ÚJ tvorila rezervný fond v celkovej výške 7974,43 eur.
7.3 Pohľadávky
Pohľadávky v eur
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok k 31.12.2015
0,00
0,00

Zostatok k 31.12.2014
0,00
0,00

Zostatok k 31.12.2015
3818,22

Zostatok k 31.12.2014
20261,04

ÚJ nemá pohľadávky.
7.4 Záväzky
Záväzky v eur
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

ÚJ vedie na účte 379 iný záväzok k 31.12.2015 so stavom 11,95 eur, ďalej vedie k 31.12.2015
krátkodobý záväzok na účte 331 zamestnanci (mzdy) 2755,15 eur, zúčtovanie so SP a ZP účet
336 so stavom 669,66 eur, priama daň účet 342 so stavom 381,46 eur. Celková hodnota
záväzku k 31.12.2015 je hodnota 3818,22 eur.
8. Hospodársky výsledok obce za rok 2015 – vývoj nákladov a výnosov
Názov
NÁKLADY
50-spotrebované nákupy
51-služby
52-osobné náklady
54-ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55-odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti
a zúčtovanie
časového rozlíšenia

Stav k 31.12.2015
98780,91
6685,12
34672,12
39024,57
0,00
17205,54

Poznámka

Stav k 31.12.2014
94965,50
30258,46
17065,89
30678,14
945,36
15571,54

Poznámka

56-finančné náklady
57-mimoriadne náklady
59-dane z príjmov
VÝNOSY
60-tržby
za
vlastné
výkony a tovar
63-daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64-ostatné výnosy
65-zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti
a zúčtovanie
časového rozlíšenia
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
Hospodársky výsledok

1193,43
0,00
0,13
109598,34
108,00

446,11

58058,32

53118,19

565,70
0,00

0,00
0,00

899,55
0,00
49966,77

2,84

10817,43

-18952,55

-0,42
76013,37
118,03

22774,31

Hospodársky výsledok v sume 10817,43 eur bude zaúčtovaný na účet 428/431 ako výsledok
hospodárenia minulých rokov.
9. Ostatné dôležité informácie
9.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala granty a transfery: zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej
správy vo výške 763,24 eur, transfer bežný vo výške 7 200,- eur a z ÚV SR a tiež transfer
bežný vo výške 10 000,- eur z MF SR. Z Úradu práce sociálnych vecí a rody nám boli
poskytnuté finančné prostriedky v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“
(§54). Kapitálový transfer obci nebol poskytnutý.
Poskytovateľ
MV SR - ŠR
MV SR - ŠR
OÚ ŽP – ZA
MDVaRR – ŠR
ÚV SR
MF SR
ÚPSVaR – DK

Účelové
určenie
grantov Suma prijatých prostriedkov v €
a transferov
Referendum
640,00
REGOB – evidencia obyvateľstva
87,12
Úsek životného prostredia
24,72
Úsek miestnych komunikácií
11,40
Bežné výdavky - ihrisko
7200,00
Bežné výdavky – prístup.cesta HZ
10000,00
§ 54 - Projekt
2 111,69

9.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých prostriedkov v
€
0,00

9.3 Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
Úradom vlády nám bolo oznámené, že na základe našej žiadosti o dotáciu, obci bude
poskytnutý transfer vo výške 7.200,- eur na bežné výdavky na „dobudovanie bariér
futbalového ihriska, úpravu hracej plochy multifunkčného ihriska a vybudovanie
plošiny na zhotovenie videozáznamu.“ Práce boli zrealizované. Finančné zdroje na tento
účel boli vyčerpané v plnej výške.
Z Ministerstva financií SR bola obci poskytnutá dotácia vo výške 10.000,- eur . Dotácia bola
účelovo určená na čiastočnú úhradu nákladov akcie „rekonštrukcia a oprava prístupových
komunikácií k hasičskej zbrojnici, kostolu, lavice a mosta k športovému areálu“ na
bežné výdavky. V súlade s § 4 výnosu sa obec podielala na financovaní akcie vo výške 10 %
z celkových nákladov a to vo výške 1.000,- eur. Práce boli zrealizované. Finančné zdroje na
tento účet boli vyčerpané v plnej výške.
9.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v nastávajúcom období a v budúcich rokoch:
- regulácie potoka
- rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice
- rekonštrukcia interiéru obecného domu a obecného úradu
- územný plán obce
- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
Investičné akcie závisia od príjmu finančných zdrojov v rozpočte obce a od schválenia
žiadostí o poskytnutie dotácií.
9.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Táto výročná správa je súčasťou Záverečného účtu Obce Leštiny za rok 2015.
9.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nemá žiadne úvery a pôžičky, taktiež obec nevedie žiaden súdny spor. ÚJ v súčasnom
období nie je vystavená rizikám a neistotám.
Predkladá: Miroslav Kovalčík .......................................
Vypracovala: Simona Bencúrová .......................................

v Leštinách, dňa: 31.05.2016
Schválil:

..................................................
Miroslav Kovalčík
starosta obce

Prílohy:
Individuálna účtovná závierka – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k 31.12.2015

