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Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
Konsolidovaná výročná správa Obce Horný Hričov, ktorú Vám predkladám, obsahuje informácie
o hospodárení obce za rok 2020 nielen v tabuľkovej a číselnej forme, ale poskytuje aj základné
informácie o finančnej a majetkovej situácii, analýzu príjmov a výdavkov, prehľad o prijatých
a poskytnutých transferov v rámci konsolidovaného celku.
Všetky výsledky obce za uplynulý rok sú dôkazom dobrého hospodárenia obce a jej finančného
zdravia. K tomuto dobrému výsledku prispeli svojou prácou poslanci obecného, členovia komisií,
zamestnanci obce ale aj ochotní občania obce Horný Hričov. Všetkým sa chcem za ich aktivitu
poďakovať.
Ing. Dušan Ďuríček, starosta
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1. Základná charakteristika konsolidovaného celku
1.1.

Geografické údaje

Hričov ako región je rozprestretý v oblasti dvoch geomorfologických pod celkov Považského
podolia, Bytčianskej kotliny a Súľovských vrchov. Obec Horný Hričov leží na severnom
okraji Bytčianskej kotliny, ktorá je z juhu tiesnená Súľovskými vrchmi a zo severu a západu
korytom najdlhšej slovenskej rieky Váhu.
Archeologické nálezy dosvedčujú osídlenie Hričovskej oblasti už v dobe kamennej, písomné doloženie
existencie sídliskových útvarov na našom území je však zaznamenané až v 13. storočí.
Nadmorská výška katastra obce sa pohybuje od 311 do 450 metrov nad morom. Vo východnej
a južnej časti chotára sa nachádzajú kopce Dolová a Roviny s predovšetkým ihličnatým porastom
s prevahou smreku a borovice na východnej strane chotára na kopci Príkrik prevažuje bukový porast.
Východne od obce sa nachádza Vodná nádrž Hričov, juhozápadne stojí Žilinské letisko. Južným
okrajom obce vedie železničná trať Bratislava – Žilina, no tiež diaľnica D1 a cesta I/61. Obec leží na
ľavom brehu rieky Váhu. Vo vzdialenosti asi 200 m od posledného domu na východ sa rieka zatáča
mohutným oblúkom a mení smer západný na juhozápadný. Je to najsevernejšie miesto, kam sa Váh
pri svojom toku dostal. Miesto sa v súčasnosti nachádza na území Vodnej nádrže Hričov. Hneď od
dediny a to južným smerom sa dvíhajú prvé svahy Veterných Holí. Na pravom brehu Váhu, t. j.
severným smerom, stúpajú Javorníky.
Susedné mestá a obce na sever od obce Horný Hričov sú Kotešová časť Oblazov, Svederník a Marček.
Smerom na západ Dolný Hričov a smerom na východ Žilina, časť Strážov a časť Žilinská Lehota. Na juh
od obce leží kataster obce Ovčiarsko.

1.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
Hustota obyvateľstva predstavuje 141,52 obyvateľov na kilometer štvorcový, pričom stav
obyvateľov k 31.12.2020 bol 818 osôb.

Národnostná štruktúra :
Národnostnú štruktúru obyvateľov obce Horný Hričov tvoria občania prevažne slovenskej
národnosti, niekoľko obyvateľov obce má maďarskú národnosť ich počet však nedosahuje ani 1
percento.

Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania :
Najväčší podiel obyvateľov je rímskokatolíckeho vyznania. Okrem vyššie uvedeného zastupujú
v obci svoje miesto obyvatelia bez vyznania alebo obyvatelia u ktorých náboženská príslušnosť nie je
zistená.

1.3.

Identifikačné údaje a symboly :

Názov:
Tel. a fax:
e-mail:
web:
Samosprávny kraj:

Obec Horný Hričov
041 / 5680129, 041/ 5680369
info@hornyhricov.sk
www.hornyhricov.sk
Žilinský samosprávny kraj
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Okres:
Žilina
Región:
Severoslovenský
IČO:
00321290
DIC:
2020671884
Právna forma:
právnická osoba
Počet obyvateľov k 31.12.2020 - 818
Rozloha:
578, 17 ha
Starosta: Ing. Dušan Ďuríček
Deň vzniku:
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa
riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR
Prvá písomná zmienka:
Najstaršia písomná zmienka o obci Rizot (Rizoi), patriacej pod
Hričovské panstvo, sa zachovala z roku 1208. Poloha na
starej považskej ceste predpokladá staršie osídlenie, čo potvrdzuje aj existencia neďalekého hradu.
Od roku 1254 patrilo tunajšie panstvo magistrovi Tolušovi (Bartolomej). Od roku 1265 patril „castrum
Hrichou“ Mikulášovi z rodiny Beychovcov, od roku 1424 prešiel do majetku kráľovny Barbory,
manželky Žigmunda Luxemburského. V polovici 15. storočia hrad i panstvo ovládli Husiti, po
roku 1469 sa jeho majiteľom stal Blažej Podmanický. Po roku 1563 sa správcom majetkov
stal František I. Turzo, následne boli obce Hričovského panstva, vrátane Horného Hričova, pripojené
k bytčianskemu panstvu.

Symboly obce

Pečať je najstaršou známou insígniou Horného Hričova. Predlohou súčasnej obecnej pečate sa stalo
upravené vyobrazenie pečatidla z roku 1784. V jej strede sa nachádza vyobrazenie jeleňa stojaceho
na pasienku a za ním je košatý strom. V kruhopise je text : OBEC HORNÝ HRIČOV.

Erb obce zobrazuje na modrom štíte na zelenej pažiti v popredí stojaceho zlatého jeleňa a v pozadí
rastúci zelený strom. Erb je zhotovený podľa obecného pečatidla z roku 1874.
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Vlajku obce tvorí sedem pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky vo farbách (zhora): modrá, biela, zelená,
žltá, zelená, biela, modrá. Pomer strán je dva ku trom. Vlajka je ukončená tromi cípmi, t.j. dvoma
zástrihmi, siahajúcimi do jednej tretiny dĺžky listu vlajky.

1.4.

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:


















Predajňa potravinárskeho tovaru JEDNOTA
Pošta
Knižnica
Futbalové ihrisko
Multifunkčné ihrisko
Workoutové cvičisko
Verejný vodovod
Verejná kanalizácia sieť pripojená na ČOV
Rozvodná sieť plynu
Vlaková zastávka
Základná škola s Materskou školou
Kaplnka
Dom cirkevných obradov
Cintorín
Hostinec Kompa
Hostinec Oproti
Hostinec Zetka

1.5.

Základné orgány obce

1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré
sa konali dňa 10. novembra 2018 na obdobie 4 rokov v počte 7.
Poslanci obecného zastupiteľstva:








Ing. Daniel Badík, zástupca starostu obce
Ing. Peter Marčiš
Miroslav Káčer
Jozef Pytel
Anton Nemčík
Mgr. Juraj Králik
Adriana Vydrov
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Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života v obci.
Každé zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo verejné a konalo sa v zasadačke obecného úradu.
Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia.

1.6.

História obce, zaujímavosti zo súčasnosti v obci

Prvá písomná zmienka o obci: z roku 1208
Najstaršia písomná zmienka o obci Rizot (Rizoi), patriacej pod hričovské panstvo, sa zachovala z
roku 1208. Poloha na starej považskej ceste predpokladá staršie osídlenie, čo potvrdzuje aj existencia
neďalekého hradu. Obec sa spomína Rizoi, z roku 1282 ako Superior Herichou, z roku 1469 ako
Felsew Rihcho, z roku 1773 ako Horny Hričov, z roku 1808 ako Horní Hryčov, maďarsky Felsőhricsó,
Felsőricsó. Obec patrila hradnému panstvu Hričov, neskôr panstvu Bytča. V roku 1598 mala 18
domov, v roku 1720 mala 12 daňovníkov, v roku 1784 mala 63 domov, 85 rodín a 374 obyvateľov,
v roku 1828 mala 61 domov a 487 obyvateľov. V 16. storočí pestovali chmeľ, zaoberali sa prácou
v lesoch, poľnohospodárstvom a chovom oviec. Za I. ČSR zostal Horný Hričov poľnohospodárskou
obcou. Zachovalo sa tkanie pokrovcov, ľanového plátna. Poľnohospodársky ráz si obec udržala aj po
vzniku Prvej republiky, kedy sa tu okrem ľanového plátna tkali aj koberce. V rokoch 1920 a 1924
Horný Hričov vyhorel, do konca I. ČSR pracovala píla (vyhorela) a dve tehelne. V roku 1962 dali
v chotári do prevádzky stredovážsky stupeň priehrady a hydrocentrály – časť pôdy zaplavilo
priehradné jazero.

Najväčšie pamätihodnosti v obci:
Dom cirkevných obradov
Popis hlavného a bočných oltárov, ich významné obrazy a plastiky: Súsošie Cyril a Metod, drevorezba
Jozefa robotníka, sochy panny Márie a Ježiša Krista. Po bokoch kostola je umiestnená drevená krížová
cesta. Vitráže v oknách s kresťanskými motívny dodávajú domu cirkevných obradov nový vzhľad,
pôsobia veľmi príjemne na ľudí zúčastňujúcich sa cirkevných obradov.
Štýl stavby, presbytérium, loď, klenba, sakristia: Súčasná moderna.

Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
Kaplnka je zasvätená patrónke Panne Márii sedembolestnej. Bola postavená pravdepodobne v roku
1899 v architektonickom románskom slohu.
Popis hlavného a bočných oltárov, ich významné obrazy a plastiky. Hlavný oltár je postavený
v gotickom slohu, bez použitia jedného klinca. Štýl stavby, presbytérium, loď, klenba, sakristia.
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Zvonica
O výstavbe zvonice neexistujú žiadne písomné pamiatky, ale ústnym podaním sa traduje, že bola
postavená skôr ako kaplnka.
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Významné osobnosti obce :
Ján Kilian (Giovanni Kilian de Syroth)
Zakladateľ slovenskej vetvy roku Kilian, uznávaný staviteľ ktorý v roku 1570 dostal za úlohu od grófa
Františka Thurzo prebudovať malý vodný hrad v Bytči na zámok v renesančnom štýle.
Vendelín Štefan Plátek
Dlhoročný predseda Národného Slovenského Spolku v USA a okrem iného aj autor publikácie Dejiny
a Pamätnica NÁRODNÉHO SLOVENSKÉHO SPOLKU 1890 – 1950, ktorú napísal spoločne s Jurajom
Nižňanským.
Generálmajor Jozef Novisedlák
Účastník Slovenského národného povstania, neskôr II. svetovej vojny. Po vojne bojoval ako veliteľ
jednotky „Jozef 4“ proti banderovcom.
Generálmajor Ing. Emil Koštek
Viac krát vyznamenaný vysokými štátnymi vyznamenaniami.
Dr.h.c. Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.
(* 23. január 1932, najvýznamnejšia doposiaľ žijúca osobnosť obce je Horný Hričov) ktorý je
významný slovenský pomológ, profesor v odbore špeciálna rastlinná výroba na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre, odborník v obore ovocinárstvo a záhradníctva, neúnavný
propagátor záhradníctva a ovocinárstva, vedecko-pedagogický pracovník na Katedre ovocinárstva,
vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.
Dr.h.c. Prof. Ing. Ivan Hričovský je nositeľom štátneho vyznamenania Rád Ľudovíta Štúra II. Triedy.

1.7.

Organizačná štruktúra obce

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce
Zamestnanci obecného úradu:
 Bc. Jozef Jahvodka, bytom Horný Hričov č. 136 - odborný referent – vedúci administratívy,
zamestnaný od 16.2.2016 – náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom.
 Katarína Ďurišová, bytom Žilina, Drieňová 10 – referentka, zamestnaná od 01.05.2019 - náplň
práce je určená schváleným pracovným poriadkom.
 Róbert Králik, bytom Horný Hričov č. 188 – robotník – zamestnaný od 1.9.2018 - náplň práce je
určená schváleným pracovným poriadkom.
 Štefan Lalinský, bytom Žilina, Hlinská 28 – robotník - náplň práce je určená schváleným pracovným
poriadkom.
 Iveta Pavlíková, bytom Horný Hričov č.153 – vedenie miestnej knižnice, zamestnaná od 1.1.2008 náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom

Hlavný kontrolór
Ing. Slavomír Škerlík, bytom Žilina, Antona Bernoláka 2181/52 bol zvolený do funkcie Obecným
zastupiteľstvom v Hornom Hričove uznesením č. 5/2015 od 21.1.2015 na obdobie 6 rokov. V roku
2019 hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom.
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Komisie
OZ má zriadenú komisiu stavebnú a územného plánovania

Konsolidovaný celok tvoria:
Rozpočtová organizácia obce :
Názov :
Základná škola s Materskou školou Horný Hričov
Sídlo :
Horný Hričov 156, 013 42 Horný Hričov
Zastúpená :
PaeDr. Darinou Johanidesovou – riaditeľkou ZŠ s MŠ
Základná činnosť :
Základné školstvo a predškolská výchova
Obec Horný Hričov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom 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.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej
úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec
financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými
právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie
úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený
zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na
verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia
s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej
organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť
svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú
osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné
upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom
správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa
preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl
a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí
prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do
ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri
organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových
organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona
účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného účtovníctva.
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Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva,
poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok
pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát,
poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. Informácie
v účtovnej
závierke
sú
užitočné,
ak
sú
posudzované
z hľadiska
významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia individuálnej
účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež
overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších doplnkov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie
účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako celku
vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska charakteru ich môžeme
rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác, uzatvorenia účtovných kníh
a zostavenie účtovnej závierky.
Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy činností:
- inventarizáciu,
- kontrolu bilančnej kontinuity,
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,
- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia,
- kontrola zaúčtovania odpisov,
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,
- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Obec Horný Hričov od 1.1.2009 účtovala v mene euro.

1.8.

Plnenie úloh obce

Výchova a vzdelávanie
Základná škola s materskou školou
Rozpočtová organizácie Obce Horný Hričov
Riaditeľka: PaedDr. Darina Johanidesová
Adresa: Horný Hričov 156
Tel. č.: 041/5680289
e-mail: zshhricov@gmail.com
web: www.obechornyhricov.sk
„Základná škola s materskou školou v Hornom Hričove“, hospodári s vlastnými
prostriedkami a je napojená na rozpočet obce.
Príjmy
Dotačné na prenesené kompetencie
Z rozpočtu obce

finančnými

Vlastné príjmy
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Zdravotníctvo :
Obec nemá zdravotné stredisko a starostlivosť o zdravie obyvateľov obce je zabezpečená cez
zdravotnícke zariadenia v susedných mestách Bytča a Žilina, pričom všeobecný lekár pre dospelých,
lekár pre mládež a zubný lekár sídlia aj v susednej obci Dolný Hričov

Sociálne zabezpečenie :
Na území obce nesídli žiaden útvar, ktorý by poskytoval sociálne služby a starostlivosť o občanov,
ktorý sú odkázaný na pomoc, najmä kvôli veku a zdravotnému stavu je zabezpečená prostredníctvom
p. Kataríny Henychovej ktorá sprostredkováva sociálne služby a napomáha občanom pri vybavovaní
umiestnenia v domovoch sociálnych služieb.

1.9.

Kultúra a spoločenské udalosti v obci :

Kvôli prijatým protipandemickým opatreniam sa počas roka 2020 v obci neuskutočnili kultúrne
akcie.

1.10. Služby v obci - hospodárstvo
Slovenská pošta a.s.
Adresa: 013 42 Horný Hričov č. 59
Tel. č.: 041/5680121
Obchodné prevádzky v obci
a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom:
– Potraviny COOP JEDNOTA, 013 42 Horný Hričov č. 37, tel. č. 041/5680166
b) Reštaurácie a pohostinstvá:
– Hostinec Kompa VIX, 013 42 Horný Hričov č. 43
– Pohostinstvo OPROTI, 013 42 Horný Hričov č. 251
– Hostinec Zetka, 013 42 Horný Hričov 203
c) Ostatné prevádzky:
– Váhostav – SK ,a.s. ,Horný Hričov č. 227,
– Váhostav – SK – PREFA, s.r.o.., Horný Hričov 324
– SAKER, s.r.o., 013 42 Horný Hričov č.298
– T+T, a.s., 013 42 Horný Hričov
– ČOV SEVAK, a.s. 013 42 Horný Hričov
– Zberné suroviny, a.s., 013 42 Horný Hričov
– Slovnaft, a.s., 013 42 Horný Hričov
– Vitalo, s.r.o., 013 42 Horný Hričov
– COOP Jednota - predajňa
– COOP - Jednota s.d., Logistické centrum, 013 42 Horný Hričov
– Metalimpex, s.r.o., 013 42 Horný Hričov
– Vodná Elektráreň Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov
– KASTAV, 013 42 Horný Hričov 220
– SVP, 013 42 Horný Hričov 229
– Slovenské elektrárne, 013 42 Horný Hričov 230
– Stredoslovenská distribučná a.s., 013 42 Horný Hričov 276
– Zväz pre skladovanie zásob a.s., 013 42 Horný Hričov 421
–

Spoločnosť pre skladovanie, s.r.o., Šelpice

–
–

UNICO, 013 42 Horný Hričov 403
SLOVNAFT a.s., 013 42 Horný Hričov 420

12

–
–
–
–
–

BIDK s.r.o., 013 42 Horný Hričov 433
DMI TRADE, 013 42 Horný Hričov 449
TATRA LEASING a.s., 013 42 Horný Hričov 450
UNIASFALT a.s., 013 42 Horný Hričov 480
ROAD SK s.r.o., 013 42 Horný Hričov 483

2. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet
bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
-

Obecné zastupiteľstvo dňa 09.12.2019 uznesením č. 115 /2019 – Schválilo rozpočet na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo dňa 09.12.2019 uznesením č. 116 /2019 – Zobralo na vedomie rozpočet
na roky 2021 a 2022
Zostavený a schválený rozpočet zverejnený v zmysle zákona č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti v z. n. p., čl. 9 Zverejňovanie údajov ods.2, dňa 20.12.2019

Rozpočet bol zmenený dvanásťkrát:
1. zmena Starostom OZ zobralo na vedomie dňa 27.01.2020 uznesením č. 13 / 2020
2. zmena OZ schválená dňa 27.01.2020 uznesením č. 14 / 2020
3. zmena Starostom OZ zobralo na vedomie dňa 20.04.2020 uznesením č. 26 / 2020
4. zmena OZ schválená dňa 20.04.2020 uznesením č. 27 / 2020
5. zmena Starostom OZ zobralo na vedomie dňa 29.06.2020 uznesením č. 38 / 2020
6. zmena OZ schválená dňa 29.06.2020 uznesením č. 39 / 2020
7. zmena Starostom OZ zobralo na vedomie dňa 09.09.2020 uznesením č. 51 / 2020
8. zmena OZ schválená dňa 09.09.2020 uznesením č. 52 / 2020
9. zmena Starostom OZ zobralo na vedomie dňa 28.10.2020 uznesením č. 62 / 2020
- 10. zmena OZ schválená dňa 28.10.2020 uznesením č. 63 / 2020
- 11. zmena OZ schválená dňa 14.12.2020 uznesením č. 81 / 2020
- 12. zmena Starostom OZ zobralo na vedomie dňa 20.01.2021 uznesením č. 8 / 2021
R_2020_Schválený
Bežné príjmy
Bežné výdavky

R_2020_Upravený R_2020_Skutočnosť

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Finančné operácie

696 480,00
553 052,89
143 427,11
0,00
128 236,22
-128 236,22
0,00
15 190,89
-15 190,89

769 019,59
668 541,80
100 477,79
30 000,00
286 595,05
-256 595,05
205 057,98
15 034,22
190 023,76

775 477,81
602 297,37
173 180,44
30 000,00
286 572,07
-256 572,07
204 579,24
15 034,24
189 545,00

Hospodárenie

0,00

33 906,50

106 153,37
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Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Úprava schodku HČ
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

775 477,81
770 790,80
4 687,01
602 297,37
402 330,11
199 967,26
173 180,44
30 000,00
30 000,00
0,00
286 572,07
286 572,07
0,00
-256 572,07
- 83 391,63
- 17 973,46
-101 365,09
203 753,04
15 034,24
188 718,80
1 009 230,85
903 903,68
105 327,17
- 17 973,46
87 353,71

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 16, ods.8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. potvrdzuje financovanie
upraveného schodku rozpočtu obce zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) tohto
zákona z príjmových finančných operácií (použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov z minulých
období, rezervný fond).
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením OZ č.49/2021 zostatok finančných operácií za rok 2020
na tvorbu rezervného fondu vo výške 87 353,71 €.
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3. Bilancia aktív a pasív
a) Za materskú účtovnú jednotku
3.1 A K T Í V A
Skutočnosť
k 31.12.2019
2 627 513,91
2 308 444,50

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 737 581,29
2 429 461,70

30 628,96
2 139 080,84
138 734,70
314 332,13

30 628,96
2 260 098,04
138 734,70
303 757,45

233 ,29
2 114,46
0,00
41 875,03
270 109,35
0,00

3 693,01
873,82
0,00
19 618,86
279 571,76
0,00

0,00
4 737,28

0,00
4 362,14

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 627 513,91
1 696 853,80

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 737 581,29
1 806 637,56

0,00
0,00
1 696 853,80
297 419,30

0,00
0,00
1 806 637,56
312 027,56

1 924,00
1 549,36

2 044,00
14 518,98

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

12 598,17
272 604,44

7 916,48
181 997,10

Bankové úvery a výpomoci
C. Časové rozlíšenie

8 743,33
633 240,81

105 551,00
618 916,17

Názov
SPOLU M AJETOK
A. Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
dlhodobé
Poskytnuté návratné fin. výp. krátkodobé
C. Časové rozlíšenie

3.2 P A S Í V A
Názov
Vlastné imanie a záväzky
A. Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
B. ZÁVÄZKY
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
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b) Za konsolidovaný celok
3.1 A K T Í V A
Názov
SPOLU MAJETOK
A. Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
krátkodobé
C. Časové rozlíšenie
3.2 P A S Í V A
Názov
Vlastné imanie a záväzky
A. Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
B. ZÁVÄZKY
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej
správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
C. Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 644 624,53
2 312 234,43

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 753 819,00
2 432 492,87

30 628,96
2 142 870,77
138 734,70
327 144,72

30 628,96
2 263 129,21
138 734,70
316 713,02

233,29
0,00

3 693,01
0,00

0,00
41 875,03
285 036,40
0,00

0,00
19 618,86
293 401,15
0,00

0,00

0,00

5 245,38

4 613,11

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 644 624,53
1 695 334,01

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 753 819,00
1 806 665,93

0,00
0,00
1 695 334,01
312 769,29

0,00
0,00
1 806 665,93
325 766,42

1 924,00
1 549,36

2 044,00
14 518,98

12 792,19
287 760,41

8 251,92
195 400,52

8 743,33
636 521,23

105 551,00
621 386,65

Z celkovej sumy krátkodobých záväzkov má obec záväzok vo výške 152 318,54 € / nevyčerpané
účelovo finančné prostriedky za spoločenskú hodnotu drevín na základe rozhodnutia Obce Horný
Hričov číslo 2014 / 834 zo dňa 22.01.2015
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4. Vývoj pohľadávok a záväzkov
a) Za materskú účtovnú jednotku
4.1. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu

Zostatok
k 31.12.2019
1 692,07
80 517,45
82 209,52

Pohľadávky za materskú účtovnú jednotku k 31.12.2020 :
Pohľadávky
Zostatok
Zostatok
k 31.12.2019 k 31.12.2020
Dlhodobé pohľadávky z toho:
Krátkodobé pohľadávky z toho:
- pohľadávky - na dani z nehnuteľnosti
- pohľadávky - na dani za psa
- pohľadávky - KO a DSO
- pohľadávky - OF odberatelia
- pohľadávky – nájomné bytovka
- pohľadávky - preplatky energií
- pohľadávky - ostatné

0,00 €
82 209,52
40 733,69 €
112,38 €
3 200,24 €
38 056,79 €
0,00 €
106,42 €
0,00 €

4.2 Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu

Zostatok k 31.12.2020
4 684,20
26 366,88
31 051,08

Z toho pohľadávky po lehote
splatnosti
suma, popis k 31.12.2020

0,00 €
31 051,08 € 26 366,88 €
18 095,49 € 18 095,49 € Nedoplatky DZN
42,00 €
42,00 € Nedoplatky daň za psa
1 170,08 € 1 170,08 € Nedoplatky KO a DSO
6 429,77 € 6 413,04 € Nájomné, energie, OF
646,27 €
646, 27 € Nájomné za 12/2020
3 101,13 €
1 566,34 €

Zostatok
k 31.12.2019
285 202,61
0,00
285 202,61

Záväzky za materskú účtovnú jednotku k 31.12.2020 :
Záväzky
Zostatok
k 31.12.2019
Dlhodobé záväzky z toho:
12 598,17 €
- záväzky zo sociálne ho fondu
350,91 €
- záväzky z nájmu – Leasing Toyota
12 247,26 €
- iné záväzky - zádržné
0,00 €
Krátkodobé záväzky z toho:
272 604,44 €
- záväzky voči dodávateľom
39 227,01 €
- záväzky voči zamestnancom
7 916,39 €
- záväzky voči poisťovniam
5 437,27 €
- záväzky voči daňovému úradu
1 556,78 €
- záväzky – výrub drevín 372 - nevyčerpané
172 066,60 €
- iné záväzky
38 912,50 €
- záväzky – daň z príjmu
1 197,00 €
- záväzky z nájmu – Leasing do 1.r
6 290,89 €
Spolu
285 202,61 €

Zostatok k 31.12.2020
189 913,58
0,00
189 913,58

Zostatok k 31.12.2020
7 916,48 €
755,25 €
5 685,03 €
1 476,20 €
181 997,10 €
8 128,61 €
7 651,14 €
5 427,50 €
1 507,50 €
152 318,54 €
0,00 €
0,00 €
6 562,22 €
189 913,58 €
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Obec v roku 2020 prijala dlhodobý investičný úver vo výške 90 000,00 € na financovanie kapitálových
výdavkov v roku 2020 – výstavba chodníkov III. etapa /Vetva C/ vo výške 42 668,38 € a rekonštrukcia
miestnych komunikácií vo výške 47 331,62 €
Základné informácie o úvere:
Veriteľ: Slovenská Sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:00151653
Výška úveru: 90 000, 00 €
Splatnosť: 4 roky
Prvá splátka: 14.01.2021, Posledná splátka: 15.12.2024
Úroková sadzba: 0,22 %, FIX: 4 roky, Ročná splátka istiny: 22 500,00 €
Obec v roku 2020 prijala bezúročnú návratnú finančnú výpomoci z Ministerstva financií na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 podľa prognózy MFSR
v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 vo výške
15 551,00 € na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných obcou v priebehu roka 2020 na refundáciu
kapitálových výdavkov - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.
Základné informácie o NFV :
Veriteľ : Ministerstvo financií SR
Výška : 15 551,00 €
Splatnosť : 4 roky ( 2024 - 2027 )

b) Za konsolidovaný celok
4.1. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
4.2 Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Stav
k 31.12 2019

Stav
k 31.12 2020

1 692,07
80 517,45

4 684,20
26 366,88

Stav
k 31.12 2019
300 552,60
0,00

Stav
k 31.12 2020
203 652,44
0,00
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5. Hospodársky výsledok
a) Za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na pr.č.
55 – Odpisy, rezervy a OP z prev. a fin. činn.
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov
Názov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony
61 – Zmena stavu vnútr.zl.
62 – Aktivácia
63 – Daňové výnosy ,poplatky
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových prí.
Výsledok hospodárenia

Skutočnosť
k 31.12.2019
665 208,72
63 004,54
117 387,15
154 399,12
405,64
46 143,29
135 686,35
4 676,64
0,00
142 271,76

Skutočnosť
k 31.12.2020
649 087,92
49 989,13
86 391,30
172 769,59
1 563,80
44 323,44
151 496,10
6 206,28
0,00
136 345,94

1 234,23
Skutočnosť
k 31.12.2019

2,34
Skutočnosť
k 31.12.2020

705 385,75
9 388,66
0,00
0,00
628 338,65
10 440,99
2 184,29
643,76
0,00
54 389,40
40 177,03

770 559,68
946,64
0,00
0,00
627 182,94
17 510,82
34 957,26
47,57
0,00
82 689,45
121 471,76

Skutočnosť
k 31.12.2019
725 877,19
78 569,34
123 947,45
314 874,92
405,64
46 143,29
136 092,15

Skutočnosť
k 31.12.2020
734 548,59
63 523,75
92 692,78
350 723,93
1 563,80
44 323,44
152 254,86

5 494,97
0,00
19 115,20

6 829,94
0,00
22 633,75

1 234,23

2,34

b) Za konsolidovaný celok
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov
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Názov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
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
Výsledok hospodárenia

Skutočnosť
k 31.12.2019
763 794,48
14 466,95
0,00
0,00
628 338,65
10 440,99
2 184,29

Skutočnosť
k 31.12.2020
857 568,51
5 441,64
0,00
7 225,00
627 182,94
17 510,82
34 957,26

643,76
0,00
107 719,84

47,57
0,00
165 203,28

37 917,29

123 019,92

6.Ostatné dôležité informácie
6.1 Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

-1-

Okresný úrad
Žilina
ÚPSV a R
Okresný úrad
Žilina
Okresný úrad
Žilina
Enviromentálny
fond
Dobrovolna
pož.ochrana SR
Okresný úrad
Žilina
Ministerstvo
vnútra SR
ÚPSVaR
MHSR
Okresný úrad
Žilina
Ministerstvo
dopravy
a výstavby SR

Voľby NRSR 29.02.2020 - BV

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

719,50

719,50

0,00

13 956,44
7 968,07

13 956,44
7 968,07

0,00
0,00

2 244,00

2 244,00

0,00

12 512,59

0,00

12 512,59

1 400,00

1 400,00

0,00

Normatívne a nenormatívne fin.
prostriedky, Vzdelávacie poukazy,
Učebnice - BV
Register obyvateľov a register adries-BV

67 486,00

67 486,00

0,00

294,09

294,09

0,00

Dotácia – obedy zadarmo - BV
Dotácia – požiarna zbrojnica - KV
Životné prostredie BV

5 691,60
30 000,00
75,33

4 338,10
30 000,00
75,33

1 353,60
0,00
0,00

1 191,96

1 191,96

0,00

143 539,58

129 673,39

13 866,19

Podpora udržania zamest. v MŠ - BV
Covid 19 - BV
Sčítanie obyvateľov - BV
Odpadové hospodárstvo - KV
Oprava a materiál CAS - BV

Úsek stavebného poriadku
Úsek dopravy - BV
SPOLU:
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Rozdiel vo výške 13 866,19 €
- 1 353,60 € vrátené do ŠR dňa 10.02.2021
- 12 512,59 € konečný zostatok na účte SK8756000000000331008015 k 31.12.2020
/221 003 /
-

7. Významné investičné akcie v roku 2020
Budovanie chodníkov – III. Etapa a rekonštrukcia miestnej komunikácie smerom do
časti obce zvanej Váhostav
Obec realizovala III. etapu budovania chodníkov v obci popri miestnej komunikácií
smerujúcej od križovatky pri rodinnom dome č. 204, patriacej firme LUMIZA s.r.o. po
rodinný dom p. Hollého.
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Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice
Obec rekonštruovala budovu Hasičskej zbrojnica, tak aby mohla plniť svoj účel.
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Obnova náteru fasády Zetka
Obec v spolupráci s aktívnymi členmi TJ realizovala obnovu náteru fasády kultúrneho domu.

8. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Horný Hričov aj naďalej bude prostredníctvom svojich
orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej
správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti
realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce
a potreby jej obyvateľov.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Účtovná závierka bola prostredníctvom elektronického systému pre samosprávu RIS SAM
zverejnená v registri účtovných závierok v elektronickej forme v termíne stanovenom
v zákone. Po ukončení účtovného obdobie nenastali žiadne udalosti osobitného významu,
ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

9. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch
roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery.
V roku 2020 bol z dôvodu prijatých protipandemických opatrení a najmä z dôvodu
lockdownu utlmený spoločenský život, organizácia podujatí a kultúrne a športové podujatia.
Vedenie obce Horný Hričov bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a
podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na obec , na
jej občanov a na jej zamestnancov.
V Hornom Hričove, dňa: 21. 10. 2021

______________
Andrea Sedliaková

_____________
Ing. Dušan Ďuríček – starosta obce
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