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1

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE PRÍBOVCE

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

1.1.1 Geografická poloha obce
Katastrálne územie obce spadá do územného celku, ktoré podľa regionálneho
geomorfologického členenia Slovenska zaraďujeme do Fatransko-Tatranskej oblasti, severnej
časti geomorfologického celku Turčianska kotlina a oddielu Turčianske nivy - južný okraj
holocénnej nivy Váhu (Jurigová, M. 1986: Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Slovenská
kartografia Bratislava).
Pre Turčiansku nivu je charakteristická prevaha rovinatého typu reliéfu, nakoľko
územie bolo vytvorené v kvartéri a holocéne erózno-akumulačnou činnosťou Váhu, nánosmi
štrkových, piesčitých a kalových sedimentov.
Územný kód obce je 512524.
1.1.2 Rozloha obce a nadmorská výška
Katastrálne územie obce má rozlohu 5 970 730 m2. Nadmorská výška v strede
intravilánu obce je 422 m n. m.
1.1.3 Susedné obce
Obec Príbovce susedí s katastrami obcí Benice, Rakovo, Ďanová, Necpaly, Košťany
nad Turcom a na krátkom úseku aj s katastrami obcí Trebostovo a Trnovo.
Intravilán obce je na južnej časti ohraničený cestou I. triedy č. 65 a tokom Blatnického
potoka, na západnej strane riekou Turiec. Spomenuté vodné toky sú zároveň prirodzenou
hranicou s blízkymi Benicami a Rakovom a jedinou deliacou čiarou medzi obytnými domami
týchto troch susediacich obcí.

1.2

Demografické údaje

1.2.1 Počet obyvateľov a hustota obyvateľstva
K 31. decembru 2013 žilo v obci Príbovce 1 087 obyvateľov. Obec v roku 1910 mala
659 obyvateľov, v roku 1950 mala 791 obyvateľov, v roku 1980 mala 924 obyvateľov.
Z uvedených údajov vyplýva, že obec má vzostupnú tendenciu rastu. Hustota obyvateľstva je
182 obyv./km2.
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1.2.2 Národnostná štruktúra
Medzi občanmi Príboviec výrazne prevláda slovenská národnosť, ostatné národnosti sú
zastúpené minimálne.
Tabuľka 1.1: Národnostné zloženie
Národnosť
Slovenská
Ukrajinská
Česká
Ostatné
Nezistená

Zastúpenie
985
1
4
1
100

Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2011
1.2.3 Štruktúra obyvateľstva podľa náboženstva
Príslušnosť miestnych obyvateľov je jednoznačne spojená s charakterom obce
a existenciou dvoch historických kostolov reprezentujúcich najpočetnejšie zastúpené
náboženstvá medzi občanmi – rímskokatolícke a evanjelické.
Tabuľka 1.2: Štruktúra obyvateľstva podľa náboženstva
Vierovyznanie
Rímskokatolícke
Evanjelické
Gréckokatolícke
Pravoslávne
Apoštolská
Evanjelická metodistická

Zastúpenie
581
285
7
2
1
7

Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2011

1.3

Ekonomické ukazovatele a hospodárstvo

1.3.1 Nezamestnanosť
Podmienky zamestnanosti obyvateľov obce, ako aj širšieho okolia vytvára samotné
mesto Martin, kde pracuje prevažná časť ekonomicky aktívnej časti obyvateľstva. V úrovni
ekonomickej aktivity sa výrazne prejavujú väzby na hospodársky príťažlivé mestá Žilina
a Vrútky.
Obyvatelia riešeného územia sú zamestnaní predovšetkým v priemysle, službách
a čiastočne aj v poľnohospodárstve.
Z celkového počtu obyvateľov žijúcich v obci Príbovce tvoria dve tretiny občania
v produktívnom veku.
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Tabuľka 1.3: Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
Trvale bývajúce obyvateľstvo
z toho ekonomicky aktívni
Ekonomické aktivity
Pracujúci (okrem dôchodcov)
Pracujúci dôchodcovia
Osoby na materskej dovolenke
Osoby na rodičovskej dovolenke
Nezamestnaní
Študenti stredných škôl
Študenti vysokých škôl
Osoby v domácnosti
Dôchodcovia
Deti do 16 rokov
Iné
Nezistené

1 091
584
Počet
487
21
7
20
69
45
22
2
175
189
5
49

Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2011
1.3.2 Podnikateľské subjekty
Prevažná časť podnikateľských subjektov s registrovanou prevádzkou na území obce sú
podnikajúce fyzické osoby na základe živnostenského listu. Percentuálne zloženie subjektov
podľa základných kategórií podnikateľských aktivít na výrobu, služby a obchod je zobrazené
na obrázku 1.1. Vo výrobnej sfére prevládajú právnické osoby, kým v oblasti služieb podnikajú
predovšetkým fyzické osoby.
výroba
25%

služby
34%

obchod
41%

Obrázok 1.1: Zloženie podnikateľských subjektov v obci podľa databázy Živnostenského
registra SR, k 7.augustu 2007
Výroba – najväčšiu priemyselnú výrobu v obci predstavuje TTS Martin, s.r.o.,
významným reprezentantom v potravinárskej výrobe je spoločnosť Slovryb, a. s, a taktiež svoje
pôsobisko tu majú aj Lesy SR, ES Príbovce (expedičný sklad).
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TTS Martin, s.r.o. sa špecializuje na výrobu, predaj a servis nezávislých zdrojov elektrickej
energie na báze spaľovacích motorov. V súčasnej dobe pokrýva takmer 60% slovenského trhu
a svoje produkty exportuje aj do okolitých štátov, ako sú Poľsko, Maďarsko, Česká republika
a Rumunsko. Spoločnosť je určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie, spolupracujúci
s krízovým manažmentom Ministerstva hospodárstva SR a od roku 2002 úspešne spĺňa všetky
náročné kritéria vyžadujúce na získanie certifikátu ISO 9001.
Slovryb, a. s. existuje už viac ako desať rokov. Svojim takmer dvojtretinovým podielom
na domácom trhu lososovitých druhov rýb je najväčším producentom na Slovensku tejto
komodity. Od svojho zakladateľa - Slovenského rybárskeho zväzu spoločnosť prevzala a ďalej
rozvinula najlepšie tradície pstruhárstva na Slovensku, od jeho začiatkov v sedemnástom
storočí až po intenzívny chov pstruhov akcelerujúci v devätnástom storočí. Spoločnosť
hospodári na šiestich rybochovných zariadeniach lokalizovaných pozdĺž severného Slovenska.
Služby – medzi subjektmi v obci pôsobiacimi v oblasti služieb sú významné STAVIVÁ
servis, s. r. o. (stavebný materiál a služby) a firma Dopravex, ktorá sa zaoberá stavebnou
dopravou, zemnými prácami a demolačnou činnosťou.
Obchod – v obci sa nachádzajú predovšetkým predajne potravín, menovite COOP
Jednota a Koruna. Podnikateľské subjekty na území obce patria svojim charakterom do
kategórie malých a stredných podnikov, s dodávateľskými a odberateľskými vzťahmi v rámci
celého Slovenska i v zahraničí. Paletu podnikateľov početne dopĺňajú živnostníci zaoberajúci
sa prácami: murárske, elektrikárske, klampiarske, pokrývačske a pod.

1.4

História obce, pamiatky a symboly obce

1.4.1 História obce
Obec bola osídlená na konci doby bronzovej, o čom svedčí lužické popolnicové
pohrebisko. Prvá písomná zmienka je z roku 1230 ako Terra Príbouch a jej názov je odvodený
z mena známeho Priboša. Pôvodne zemianska obec ležala na starej historickej ceste z Ponitria.
Nachádzalo sa tu prekladište pošty, a tiež sa tu konali župné zhromaždenia. V 15. stor. tu bola
postavená kaplnka svätého Šimona a Júdu, patrónov obce. Pôvodne bola gotická a
polodrevená. V roku 1783 tu bola založená evanjelická latinská škola, ktorá začala dôležitú
dvestoročnú históriu rozvoja vzdelávania na území Príboviec s významom aj pre ďalšie okolité
obce. V roku 1812 tu začala fungovať tiež jedna z troch tabakových tovární na území dnešného
Slovenska. Postavením železnice na trati Martin - Zvolen v roku 1872 vznikol priestor pre
rozmach ďalších hospodárskych odvetví. Sídlo si tu našli aj dve píly, drevosklady lesov,
výrobňa poľnohospodárskych strojov a neskoršie pareníc.
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1.4.2 Pamiatky
Rímskokatolícky renesančný kostol bol postavený v 14. storočí a na gotický štýl bol
prestavaný v roku 1640. Menšie opravy sa urobili v 18., 19. a 20. storočí. Zasvätený bol sv.
Šimonovi a Júdovi. Patrí medzi evidované národné kultúrne pamiatky 1 .
Evanjelický neobarokovo-klasicistický kostol je z roku 1783, veža z roku 1901, ktorá je
považovaná za jednu z najkrajších v Turci.
Z historických turčianskych mlynov stojí v obci dnes len vodný mlyn Achimských, kde
bola zrejme aj pekáreň a stoláreň.
V obci je niekoľko kúrií: klasicistická Szimónyiho kúria zo začiatku 19. storočia (dnes
evidovaná ako národná kultúrna pamiatka 2 ) a druhá je pôvodne renesančná ale prestavaná v 19.
storočí. V blízkosti sútoku Turca a Blatnického potoka stojí ďalšia kúria s kruhovou baštou,
obyvateľmi nazývaná kaštieľom 3 . Postavená bola na renesančnom základe, avšak začiatkom
a koncom 19. stor. bola prebudovaná. Bývali tu predstavitelia rodu Benických. Budova počas
svojej histórie slúžila základnej a materskej škole, taktiež obecnej knižnici a ďalším
vzdelávacím a spoločenským aktivitám.
1.4.3 Symboly obce
Obecné symboly Príboviec navrhol heraldik Prof. PhDr. Jozef Novák, Dr.Sc. Vychádzal
pri tom z historických prameňov, predovšetkým z posledného známeho pečatidla obce z roku
1845. Jeho odtlačok sa našiel na dokumentoch z roku 1866 a 1867. Rok vzniku pečatidla je
vyrytý v kruhopise * PRIBOCZ . HELYSEG . PECSETIE 1845. V strede pečatného poľa je
vyrytý symbol obce, ktorý upozorňuje na miestne poľnohospodárstvo. Na pažiti stojí veľký
snop, po jeho stranách z pažite vyrastajú dve palmové ratolesti. Nad snopom je hviezdička
a polmesiac s tvárou. Toto erbové pečatidlo sa používalo do začiatku 20. storočia.
Navrhnuté obecné symboly posúdila a odporúčila heraldická komisia Ministerstva
vnútra SR a príbovské obecné zastupiteľstvo, kedy na zasadaní 16. decembra 1997 (uznesenie
číslo 26) ich schválilo takto:
Erb obce: V červenom štíte nad zelenou oblou pažiťou zelenými ratolesťami ovenčený
zlatý klas, nad ním strieborná osemhrotá hviezda a strieborný privrátený mesiac s tvárou.
Vlajka obce: Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej
(1/8), zelenej (1/8), červenej (1/8), žltej (2/8), červenej (1/8), zelenej (1/8) a bielej (1/8). Vlajka
má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny
jej listu.
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Zdroj: Pamiatkový úrad SR, Ústredný zoznam Pamiatkového fondu
Zdroj: Pamiatkový úrad SR, Ústredný zoznam Pamiatkového fondu
3
Symbolický názov nesie podľa ranorenesančného kaštieľa zo 16. storočia, ktorý stál neďaleko a nezachoval sa
do dnešného dňa.
2
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1.5

Výchova a vzdelávanie

V histórii posledných dvoch storočí plnili Príbovce vďaka základnej a materskej škole
funkciu centra vzdelanosti pre spádové územie obcí: Benice, Rakovo, Ležiachov, Laskár, Svätá
Mara, Karlová, Ďanová, Blatnica a Valča (v súčasnosti na tomto území žije cca 5 tisíc
obyvateľov). Organizovali sa tu besedy, kurzy pre dospelých a ďalšie záujmové aktivity.
V súčasnosti však základná škola nepatrí pod obec a v obci taktiež nepôsobí ani mimoškolské
vzdelávacie zariadenie.
1.5.1 Materská škola
Materská škola, Príbovce (MŠ) má charakter spádovej materskej školy pre okolité obce.
V roku 2009 materskú školu s 2 triedami navštevovalo 47 detí z Príboviec a z obcí: Rakovo,
Benice, Ležiachov. Zamestnancami sú 4 pedagogické pracovníčky, kuchárka, vedúca školskej
jedálne a upratovačka. Vo svojom programe ponúka MŠ pre deti výučbu anglického jazyka
a aktívne pracuje v enviromentálnej a ekologickej výchove s využitím podporných programov.
Kolektív pracovníčok chce v tomto smere pokračovať aj naďalej. Konkrétnym plánom je
zaobstaranie drevených hračiek pre deti. MŠ je zameraná na zdravý vývoj dieťaťa, z realizácie
sú to napr. programy, v ktorých pracujú s liečivými bylinkami a otužovanie.
MŠ má už dlhú históriu, ktorá sa začína zriadením pod názvom Úvada (pôvod názvu
z maďarského jazyka) ako starostlivosť pre matky zamestnané v štátnych majetkoch a na
roľníckych družstvách. Deti si so sebou nosili prezuvky a desiatu. Od roku 1955 sídlilo
zariadenie v budove, ktorú dnes v obci nazývame stará budova MŠ a až odvtedy začala
fungovať formou celodennej starostlivosti. V roku 1960 sa zariadenie rozšírilo na 2 triedy. Cez
vysielanie televízie sa škole dostala celoslovenská publicita v roku 1972, kedy bol jej dvor
vyhlásený za najkrajší dvor materskej školy na Slovensku. Významným rokom bol rok 1982,
kedy vysoký počet detí v predškolskom veku znamenal ďalšie rozšírenie na tri triedy,
zaznamenal sa rekordný počet 41 detí nastupujúcich na dochádzku ZŠ, čo bol zároveň najvyšší
počet v rámci celého Slovenska. Zároveň sa MŠ presťahovala do novej budovy, kde sídli aj
v súčasnosti.
1.5.2 Základná škola
V súčasnosti Príbovce nemajú vlastnú základnú školu, žiaci navštevujú Základnú
školu Benice, ktorá je historicky prepojená s existenciou základnej školy v Príbovciach.
V spoločnej histórií okolitých obcí bola významným prvkom prvá Evanjelická škola
založená v roku 1783 práve v Príbovciach. Jej budova stojí v obci dodnes. Školu navštevovala
mládež z obcí vyššie spomínaného spádového územia 4 . Významná bola vďaka svojej kvalite aj
v neskorších časoch, keď si niektoré obce postavili vlastné školy. Mala až celoslovenskú
publicitu. Postupne boli v obci postavené ďalšie budovy, ktoré vytvárali takmer 200 rokov pre
celé okolie centrum vzdelanosti. V rokoch 1926-1927 bola pre trojsúobcie Príbovce, Benice
a Rakovo postavená druhá budova základnej školy, stále ako cirkevná. Podľa požiadaviek
obyvateľov vznikla v obci v roku 1930 aj obecná ľudová škola, ktorej vyučovanie prebiehalo
spočiatku v pôvodnej budove evanjelickej školy a od roku 1938 v novo postavenej vlastnej
budove. Obidve školy vždy úzko spolupracovali až do roku 1942, kedy na základe zákona boli
zlúčené do jednej. Medzitým rástli požiadavky na vznik meštianskej školy, ktoré boli naplnené
4

Spádové územie obcí: Benice, Rakovo, Ležiachov, Laskár, Svätá Mara, Karlová, Ďanová, Blatnica a Valča
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v roku 1946. Vyučovalo sa v priestoroch kaštieľa v Rakove. Jej existencia končí v školskom
roku 1952/53 s počtom žiakov 269.
V roku 1953 boli doterajšie dve školy zrušené a vznikla Osemročná stredná škola
v Príbovciach s triedami v niekoľkých budovách v Príbovciach, ale aj v Rakove a Beniciach.
Budovy boli v katastrofálnom stave a najlepšie miesto pre stavbu novej budovy sa našlo na
katastrálnom území obce Benice. Otvorená bola v roku 1963 s vtedajším názvom Základná
deväťročná škola Príbovce. Učební bolo 14, žiakov 532 v 16 triedach a v škole pôsobilo 22
učiteľov. Škola mala význam aj pre spoločenský, kultúrny a športový život obcí. Od roku 1996
nesie škola názov Základná škola Benice.
1.5.3 Mimoškolské vzdelávacie zariadenia
V obci nie je zariadenie pre mimoškolské vzdelávanie detí, mládeže alebo dospelých.
Rôzne kurzy alebo besedy sú organizované len príležitostne v spoločenských priestoroch obce.
Deti a mládež z Príboviec sa zapájajú do programov vzdelávacích, športových a umeleckých
krúžkov na Základnej škole Benice.
Osvetovú funkciu v obci plní knižnica. V minulosti bola centrom mimoškolského
vzdelávania aj organizovaná krúžková činnosť. Fungoval tu napríklad folklórny krúžok. Ženy
v rámci vlastnej zväzovej činnosti organizovali kurzy varenia, šitia, pletenia, pečenia
medovníkov, výstavku ručných prác, večierky a prednášky. Zaujímavé akcie organizovali aj
mnohé ďalšie spolky.
Veľmi aktívnou skupinou v obci je hasičský zbor, založený v roku 1890. Vo svojej
zbierke má množstvo ocenení z celého Slovenska v hasičskom športe, v obci často pomáhali
pri verejnoprospešných akciách.

1.6

Zdravotníctvo

Obyvatelia obce využívajú služby zdravotných stredísk v Martine a najbližšej
ambulancie praktického lekára v Rakove. Občanom chýba ambulancia stomatológa, zariadenie
a služby pre starších. Rozvoz stravy sa v súčasnosti snaží riešiť súkromný podnikateľ (s plnou
úhradou stravného od občana).

1.7

Sociálna pomoc

Sociálnu pomoc je obec pripravená poskytovať prostredníctvom externých
poskytovateľov sociálnych služieb. V súčasnosti však neposkytuje sociálnu pomoc žiadnemu
občanovi.

1.8

Kultúra a šport

Situáciu vybavenosti obce športovými, kultúrnymi a voľnočasovými zariadeniami
a objektmi popisuje tabuľka
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Tabuľka 1.4: Športové, kultúrne a voľnočasové zariadenia
Druh zariadenia
Kúpalisko umelé alebo prírodné
Telocvičňa
Ihrisko pre futbal
Ihrisko pre deti (okrem školských)
Fitnes centrum
Turistické a cyklistické trasy
Kultúrny dom
Klubovňa

Prítomnosť zariadenia
nie
nie
áno 5
nie
nie
áno
nie
nie

Zdroj: Obec Príbovce, podľa sledovaných ukazovateľov ŠÚ SR
Cyklotrasy – obcou prechádza Turčianskou bicyklovou skupinou JUS značená
a udržiavaná 10 km dlhá cyklostrasa z Koštian nad Turcom do Socoviec, ktorá sa v týchto
obciach napája na sieť cyklotrás v Turci. Na území obce sú len bežné farebné cykloturistické
značky. Informačné tabule o sieti cyklotrás a informačné stĺpy s označením smerov sa priamo
v obci nenachádzajú. Umiestnené sú len v miestach križovatiek trás.
Športové ihriská – v obci sa nenachádzajú detské ihriská, univerzálne alebo špecifické
športové ihriská pre všetky vekové kategórie občanov.
Telovýchovná jednota Dynamo Príbovce – aktívna futbalová jednotka trénujúca na
ihrisku obce Príbovce ležiaceho v katastrálnom území obce Benice, hráči sú z niekoľkých
okolitých obcí.
Dobrovoľný hasičský zbor – od svojho vzniku v roku 1890 je veľmi aktívny.
Množstvo jeho dobrovoľníkov pomáhalo pri obecných stavbách a verejnoprospešných
činnostiach. Počas svojej histórie získal zbor známe meno a aj významné ocenenia na
prehliadkach a súťažiach v hasičských športoch na celom Slovensku.
Nádej človeka – je občianske združenie so sídlom v Príbovciach, ktoré v obci
organizuje príležitostné akcie – večierky a spolupracuje s ďalšími subjektmi. Vzniklo v roku
2005 a svojou činnosťou chce prispieť k rozvoju obce predovšetkým v sociálnej oblasti, ale aj
k rozvoju regiónu a cestovného ruchu.
Knižnica – vznikla v roku 1919, aj keď je spomínaná už v roku 1912 v spojitosti
s cirkevnou školou. Začínala so 60 zväzkami a pomaly sa zveľaďovala. Väčší nárast je
zaznamenaný v roku 1957, kedy bolo uskutočnených 1820 výpožičiek kníh. Dnes je v jej
správe cca desaťtisíc publikácií a sídli v jednej budove spolu s Obecným úradom
v Príbovciach.
Kino je umiestnené v Obecnom dome. Nachádza sa v ňom zaujímavá dobová maľba
z vidieckeho života. Pravidelné premietanie sa v kine datuje od r. 1941 až po 1988, kedy sa
končí s premietaním filmov kvôli nízkemu záujmu spojeného so šírením televízorov
v domácnostiach a prispel k tomu aj zlý technický stav. Po postupných rekonštrukciách je kino
dodnes udržiavané obcou v prevádzkyschopnom stave.

5

Leží v katastrálnom území Benice, prístupné pre občanov Príboviec a TJ Dynamo Príbovce

10

1.9

Samospráva obce

1.9.1 Organizačná štruktúra obce
Starostom obce je Ing. Jaroslav Brzák, PhD.
Zástupcom starostu obce je Mgr. Gabriela Matejčíková.
Hlavným kontrolórom je Ing. Ľudovít Smik.
Poslancami Obecného zastupiteľstva v Príbovciach sú:
-

Mgr. Janka Bellová,

-

Bc. Milan Bročko,

-

Mgr. Matej Facuna,

-

Mgr. Martin Kalina,

-

Milan Kuchárik,

-

Mgr. Gabriela Matejčíková,

-

Jozef Zajasenský.
Obecné zastupiteľstvo v Príbovciach zriadilo nasledovné komisie:

-

Komisia tvorby a ochrany životného prostredia a verejného poriadku:
predsedom je Mgr. Matej Facuna,
členmi sú: Mgr. Janka Bellová, Bc. Milan Bročko, Mgr. Martin Kalina, Milan
Kuchárik, Mgr. Gabriela Matejčíková, Jozef Zajasenský ,

-

Komisia športu, kultúry a školstva:
predsedníčkou je Mgr. Gabriela Matejčíková,
členmi sú: Mgr. Janka Bellová, Bc. Milan Bročko, Mgr. Martin Kalina, Milan
Kuchárik, Mgr. Gabriela Matejčíková, Jozef Zajasenský

-

Komisia ekonomiky a sociálnych vecí:
predsedníčkou je Mgr. Janka Bellová,
Mgr. Janka Bellová, Bc. Milan Bročko, Mgr. Martin Kalina, Milan Kuchárik,
Mgr. Gabriela Matejčíková, Jozef Zajasenský
Obecný úrad v Príbovciach je výkonnou zložkou samosprávy obce.

Tabuľka 1.5: Kontakty Obecného úradu v Príbovciach
Adresa
Telefón
Fax
E-mail

Príbovce 184, 038 42 Príbovce
pevná linka (T-Com) +421 (0)43 4294218
mobil (Orange) +421 (0)918878194
+421 (0)43 4294218
ocu@obecpribovce.sk
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Na Obecnom úrade v Príbovciach pracuje 7 zamestnancov.
Tabuľka 1.6: Personál Obecného úradu v Príbovciach
Pozícia
Personalistika, matrika
Dane, poplatky
Účtovníctvo, pokladňa, majetok
Hlavný kontrolór
Upratovačka
Údržbár
Knihovníčka

Meno a priezvisko pracovníka
Ivana Galbavá
Jana Mieščáková
Soňa Šalátová
Ing. Ľudovít Smik
Anna Kubernátová
Ján Kašuba
Mgr. Mária Bročková
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2

ROZPOČET OBCE NA ROK 2013 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.
Rozpočet obce 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, tiež zo všeobecne záväzných nariadení 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 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 ods. 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 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 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet obce bol schválený
uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 42/2012 ods. 2 písm. c) dňa 13. decembra
2012.
-

Rozpočet bol následne štyri krát zmenený, a to:
rozpočtovým opatrením č. 1/2013 schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva
v Príbovciach č. 18/2013 bod 1 zo dňa 7. mája 2013,
rozpočtovým opatrením č. 2/2013 schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva
v Príbovciach č. 35/2013 bod 1 zo dňa 22. októbra 2013,
rozpočtovým opatrením č. 3/2013 schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva
v Príbovciach č. 43/2013 bod 1 zo dňa 10. decembra 2013,
starostom Obce Príbovce v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č.
7/2008 ods. 1 písm. g) zo dňa 27. novembra 2008.
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Rozpočet po poslednej zmene je uvedený v tabuľke 2.1.
Tabuľka 2.1: Rozpočet obce k 31. decembru 2013 (v €)
Názov
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet pôvodný
285 070,00

Rozpočet po zmenách
352 188,40

285 070,00
0
0

314 765,85
2 238,55
35 184,00

285 070,00

352 188,40

285 070,00
0

313 932,74

0
285 070,00

0
352 188,40

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

2.1

38 255,66

Plnenie príjmov za rok 2013

Tabuľka 2.2: Plnenie príjmov za rok 2013 (v €)
Rozpočet na rok 2013
po zmenách
352 188,40
1)

Skutočnosť
k 31. decembru 2013
342 611,61

Plnenie (v %)
97,28

Bežné príjmy - daňové príjmy:

Tabuľka 2.3: Plnenie bežných príjmov za rok 2013 – daňové príjmy (v €)
Rozpočet na rok 2013
po zmenách
277 985,00
a)

Skutočnosť
k 31. decembru 2013
268 832,57

Plnenie (v %)
96,71

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 229 365,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.
decembru 2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 224 100,29 €, čo predstavuje plnenie na
97,70 %.
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b)
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 27 170,00 € bol skutočný príjem k 31. decembru 2013 v sume
22 682,37 €, čo je 83,48 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 461,78 €, dane zo
stavieb boli v sume 10 098,57 € a dane z bytov v sume 122,02 €.

c)
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 600,00 € bol skutočný príjem k 31. decembru 2013 v sume 391,80 €, čo je
65,30 % plnenie.
d)

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 20 850,00 € bol skutočný príjem k 31. decembru 2013 v sume
21 658,11 €, čo je 103,88 % plnenie.
2)

Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Tabuľka 2.4: Plnenie bežných príjmov za rok 2013 – nedaňové príjmy (v €)
Rozpočet na rok 2013
po zmenách
15 800,00

Skutočnosť
k 31. decembru 2013
15 265,48

Plnenie (v %)
96,62

a)

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 10 000,00 € bol skutočný príjem k 31. decembru 2013 v sume
3 375,00 €, čo je 33,75 % plnenie.
b)

Pokuty, penále a iné sankcie
V roku 2013 bol príjem z pokút za priestupky v sume 90,00 €.

c)

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Z rozpočtovaných 5 100,00 € bol skutočný príjem k 31. decembru 2013 v sume
6 640,72 €, čo je 130,21 % plnenie.
d)

Úroky z tuzemských vkladov
Z rozpočtovaných 250,00 € bol skutočný príjem k 31. decembru 2013 v sume 100,92 €,
čo je 40,37 % plnenie.
e)

Príjem z prenájmu
Z rozpočtovaných 450,00 € bol skutočný príjem k 31. decembru 2013 v sume 612,00 €,
čo je 136,00 % plnenie.
f)

Bežné príjmy – ostatné príjmy:
V roku 2013 bol skutočný príjem k 31. decembru 2013 v sume 4 446,84 €. Ide o príjem
z dobropisov a vratiek.
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3)

Bežné príjmy – granty a transfery:

Tabuľka 2.6: Bežné príjmy – granty a transfery celkom k 31. decembru 2013 (v €)
Rozpočet na rok 2013
20 980,85

Skutočnosť
k 31. decembru 2011
21 091,01

Plnenie (v %)
100,53

Tabuľka 2.7: Prijaté granty a transfery v roku 2013 (v €)
Poradové
Poskytovateľ
číslo
Obvodný úrad pre cestnú
1. dopravu a pozemné
komunikácie Žilina
Obvodný úrad životného
2.
prostredia Žilina
3. Obvodný úrad Martin
Ministerstvo vnútra SR
4.
Bratislava
5. Obvodný úrad Žilina
Ministerstvo výstavby,
6. dopravy a regionálneho
rozvoja
Úrad práce sociálnych vecí
7.
a rodiny, Martin
8. Ministerstvo financií SR
Úrad práve sociálnych vecí
a rodiny Martin
10. Okresný úrad Martin
9.

11. Obec Príbovce
Spolu

Suma v € Účel
57,71

Cestná doprava a pozemné
komunikácie

114,48 Životné prostredie
360,03 REGOB
1 807,10 Matrika
2 787,00

Materská škola – na 5 a viac
ročné deti

1 517,75

Oprava miestnych komunikácií
- výtlkov

10 436,14 Povodne
3 024,00

Zvýšenie platov zamestnancov
školstva

276,64 Rodinné výdavky
600,00 Voľby do VÚC
110,16 Réžia zo školskej jedálne
21 091,01

Prijaté granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4)

Kapitálové príjmy:

Tabuľka 2.8: Kapitálové príjmy celkom k 31. decembru 2013 (v €)
Rozpočet na rok 2013
2 238,55
a)

Skutočnosť
k 31. decembru 2013
2 238,55

Plnenie (v %)
100,00

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
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Z rozpočtovaných 2 238,55 € bol skutočný príjem k 31. decembru 2013 v sume 2
238,55 €, čo predstavuje 100 % plnenie.
5)

Príjmové finančné operácie:

Tabuľka 2.9: Príjmové finančné operácie celkom k 31. decembru 2013 (v €)
Rozpočet na rok 2013
35 184,00

Skutočnosť
k 31. decembru 2013
35 184,00

Plnenie (v %)
0

V roku 2013 obec čerpala z prostriedkov minulých rokov 35 184,00 € na výstavbu zberného
dvora komunálnych odpadov.

2.2

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Tabuľka 2.10: Výdavky celkom k 31. decembru 2013 (v €)
Rozpočet na rok 2013
352 188,40
1)

Skutočnosť
k 31. decembru 2013
342 398,09

Plnenie (v %)
97,22

Bežné výdavky:

Tabuľka 2.11: Bežné výdavky celkom k 31. decembru 2013 (v €)
Rozpočet na rok 2013
313 932,74

Skutočnosť
k 31. decembru 2013
304 142,43

Plnenie (v %)
96,88

Tabuľka 2.12: Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie k 31. decembru 2013 (v €)
Funkčná klasifikácia
Obec
Finančná a rozpočtová oblasť
Ochrana pred požiarmi
Matrika
Voľby
Ochrana pred povodňami
Správa a údržba ciest
Nakladanie s odpadmi
Ochrana krajiny a prírody
Bývanie a občianska vybavenosť
Verejné osvetlenie
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Klubové a špeciálne klubové
zariadenia

Rozpočet
105 893,52
500,00
4 050,00
1 907,10
600,00
18 183,49
9 475,46
24 145,89
114,48
32 500,00
5 170,00
5 000,00

Skutočnosť
104 170,51
507,02
3 998,87
1 867,67
600,00
19 183,60
7 579,67
24 260,78
114,48
32 411,51
5 027,35
4 915,24

Plnenie (v %)
98,37
101,40
98,74
97,93
100,00
100,00
79,99
100,43
100,00
99,73
97,24
98,30

3 050,00

2 962,29

97,12
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Knižnice
Ostatné kultúrne služby vrátane
kultúrnych domov
Vysielanie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Rekreácia a kultúra
Predškolská výchova - MŠ
Základné vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou
Centrá voľného času
Školské stravovanie
Rodina a deti

2 185,00
600,00

2 157,10

98,72

513,88

85,65

350,00
2 375,00
5 700,00
75 982,70

231,48
2 332,00
3 507,50
73 522,65

66,14
98,19
61,54
96,76

0,00

500,00

0,00

2 265,00
13 197,46
676,64

2 202,00
12 300,19
276,64

97,22
93,20
40,88

a)

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 126 613,35 € bolo skutočné čerpanie k 31. decembru 2013 v sume 123
039,56 €, čo je 97,18 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu,
matriky, obecnej knižnice, údržby, pracovníkov na protipovodňové práce, školskej jedálne
a materskej školy.
b)

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 45 804,61 € bolo skutočne čerpané k 31. decembru 2013 v sume 45
240,91 €, čo je 98,77 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
c)

Tovary a služby
Z rozpočtovaných 133 484,11 € bolo skutočne čerpané k 31. decembru 2013 v sume
127 821,58 €, čo je 95,76 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
d)

Bežné transfery
Z rozpočtovaných 8 030,67 € bolo skutočne čerpané k 31. decembru 2013 v sume
8 040,38 €, čo predstavuje 100,12 % čerpanie.

2)

Kapitálové výdavky:

Tabuľka 2.13: Kapitálové výdavky celkom k 31. decembru 2013 (v €)
Funkčná klasifikácia
Obecný úrad
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Spolu
a)

Rozpočet
2 100,00
35 527,11
628,55
38 255,66

Skutočnosť
2 100,00
35 527,53
628,13
38 255,66

Plnenie (v %)
100,00
100,00
99,93
100,00

Ochrany pred požiarmi
2 100,00 € kopírka Konika Minolta – Bizhub C 253 DEMO zariadenie
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b)

Nakladanie s odpadmi
35 527,11 € "Zberný dvor oddelených zložiek KO"

c)

Rozvoj obce
628,55 € Mini-park na rázcestí

2.3

Plán rozpočtu na roky 2014- 2015

2.3.1 Plán príjmov na roky 2014- 2015

Tabuľka 2.14: Plán príjmov na roky 2014 – 2015 (v €)
Názov
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31. dec. 2013
342 611,61

Plán na rok
2014
285 760,00

Plán na rok
2015
286 570,00

305 189,06
2 238,55
35 184,00

285 760,00

286 570,00

2.3.1 Plán výdavkov na roky 2014-2015
Tabuľka 2.15: Plán výdavkov na roky 2014- 2015(v €)
Názov
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31. dec. 2013
342 398,09

Plán na rok
2014
285 760,00

Plán na rok
2015
286 570,00

304 142,43
38 255,66

285 760,00

286 570,00
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3

HOSPODÁRENIE OBCE A ROZDELENIE VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013

Tabuľka 3.1: Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31. decembru 2013(v €)
Príjmy
Suma Výdavky
305 189,06 Bežné výdavky
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
2 238,55 Kapitálové výdavky
307 427,61
Spolu
Príjmové finančné operácie 35 184,00 Výdavkové fin. operácie
Celkom
342 611,61

Suma
304 142,43
38 255,66
342 398,09
0,00
342 398,09

Zostatok
1 046,63
-36 017,11
-34 970,48
35 184,00
213,52

Výsledok hospodárenia obce za rok 2013 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 je schodok v sume 34 970,48 €.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 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 určeného podľa § 10
ods. 3 písm. a), b) a c) citovaného zákona vylučujú nevyčerpané prostriedky zo štátneho
rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom
roku v sume 57,23 €, určené na zvýšenie platov zamestnancov školstva, ktoré je možné
použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 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.
Schodok rozpočtu obce za rok 2013 upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho
rozpočtu v sume 35 027,71 € navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume 35 184 €, navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za
rok 2013 v sume 156,29 €.

4

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Tabuľka 4.1: Aktíva (v €)
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :

Začiatočný stav
Konečný stav
k 1. januáru 2013 k 31. decembru 2013
878 324,42
858 214,55
693 014,85
711 230,06
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Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhod.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkod.
Časové rozlíšenie

0
501 512,15
191 602,70
183 139,55

0
519 627,36
191 602,70
145 033,22

3 925,53
0
0
8 655,91
169 545,33
0
0
2 170,02

5 885,52
0
0
4 780,90
134 365,80
0
0
1 951,27

Tabuľka 4.2: Pasíva (v €)
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Dlhodobé záväzky (Sociálny fond)
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Začiatočný stav
Konečný stav
k 1. januáru 2013 k 31. decembru 2013
878 324,42
858 214,55
843 442,53
823 117,13
0
0
843 442,53
30 592,82

0
0
823 117,13
30 582,39

9 587,30
0
3 936,25
17 069,27
0
4 289,07

6 763,96
0
4 000,75
19 760,45
0
4 515,03

5

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

5.1

Prijaté granty a transfery

Tabuľka 5.1: Prijaté granty a transfery v roku 2013 (v €)
Poskytovateľ grantu alebo
transferu
Úrad práce sociálnych vecí

Účelové určenie grantu alebo
transferu (BV – bežné výdavky)
Povodne

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
10 436,14
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a rodiny, Martin
Obvodný úrad pre cestnú
dopravu a pozemné
komunikácie Žilina
Obvodný úrad životného
prostredia Žilina
Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
Okresný úrad Martin
Obvodný úrad Žilina
Ministerstvo financií SR
Bratislava
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Martin
Ministerstvo výstavby,
dopravy a regionálneho
rozvoja SR Bratislava
Obec Príbovce
Spolu

5.2

Cestná doprava
a pozemné komunikácie

57,71

Životné prostredie

114,48

REGOB

360,03

Matrika
Voľby VÚC
Materská škola
Zvýšenie platov pedagogických
a nepedagogických pracovníkov
školstva – 5%
Rodinné prídavky
Miestne komunikácie – oprav
výtlkov
Réžia zo ŠJ

1 807,10
600,00
2 787,00
3 024,00
276,64
1 517,75
110,16
21 091,01

Poskytnuté dotácie

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so všeobecne záväzným nariadením 4/2011
zo dňa 16. decembra 2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Tabuľka 5.2: Poskytnuté dotácie v roku 2013 (v €)
Žiadateľ dotácie
Telovýchovná jednota Dynamo Príbovce
Rímskokatolícka cirkev – farnosť Valča
Cirkevný zbor ECAV Príbovce
Základná škola Benice
CVČ ABC, Martin
CVČ DEEP, Martin
CVČ Turčianska Štiavnička
CVČ Domino, Vrútky
Obec Sučany
Spolu

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
2 500,00
500,00
500,00
500,00
1 248,00
225,00
604,00
125,00
631,96
6 833,96
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K 31. decembru 2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

5.3

Významné investičné akcie v roku 2013
V roku 2013 obec nerealizovala významné investičné akcie.

5.4

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

V roku 2014 sa predpokladá najmä dokončenie a uvedenie do prevádzky zberného
dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov, vybudovanie detského dopravného ihriska
v materskej škole a rekonštrukcia siete miestnych komunikácií.
Zberný dvor oddelených zložiek komunálnych odpadov v Príbovciach – účelom
zámeru je zriadenie zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov v Príbovciach,
ktorý bude slúžiť pre poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady obce. Zriadením zberného dvora sa zlepšia podmienky pre triedenie komunálnych
odpadov v obci. V roku 2010 bola spracovaná projektová dokumentácia na realizáciu zberného
dvora. V roku 2014 bude zberný dvor uvedený do prevádzky.
Viacúčelové športové ihrisko na pozemku parc. C – KN č. 45/18 k. ú. Príbovce –
účelom zámeru je vybudovať multifunkčnú športové zariadenie pre širokú verejnosť.
Rekonštrukcia siete miestnych komunikácií – účelom zámeru je zrekonštruovať
opotrebované miestne komunikácie. Zámer by mal byť realizovaný po vybudovaní kanalizácie
Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Martin.
Detské dopravné ihrisko – účelom zámeru je vybudovať dopravné ihrisko v Materskej
škole, Príbovce.

5.5

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia.
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