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   1. Úvodné slovo starostu obce 

 

Vážení spoluobčania, 

  predkladám výročnú správu obce Petrovice za rok 2017. Táto správa hodnotí hospodárenie 

našej obce v tomto roku. Aj v roku 2017 sme mali snahu o splnenie úloh vyplývajúcich nielen  

zo zákona. Rok môžeme hodnotiť ako úspešný aj napriek ťažkostiam a úlohám kladeným 

v rámci presunu kompetencií   samosprávam.  

   Obec Petrovice v roku 2017 hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom a  ukončila ho 

s  kladným zostatok rozpočtového hospodárenia. Skladba rozpočtu prihliadala na  plnenie 

všetkých zákonných povinností uložených obci v súlade s platnou legislatívou. Schváleným 

rozpočtom  obec zabezpečila, že sa v rámci  služieb a akcií  začali vytvárať nové, resp. 

zlepšovať  súčasné podmienky pre všetkých obyvateľov . 

   Obec opäť uskutočnila niekoľko akcií, napríklad postupná rekonštrukcia miestnych 

komunikácií v Petroviciach po výstavbe kanalizácie a vodovodu v obci, rekonštrukcia miestnej 

komunikácie v Setechove smer do Štiavnika, pripojenie Základnej školy s materskou školou na 

kanalizáciu a vodovod, pripojenie budovy Kultúrneho domu a Zariadenia pre seniorov na 

kanalizáciu a miestny vodovod, príprava podkladov pre rekonštrukciu a modernizáciu 

Kultúrneho domu.  Za týmto  je veľa prípravy, ale zároveň musíme myslieť aj na  nadchádzajúce 

obdobia. Popri tom bola obec nápomocná pri organizovaní a priebehu už tradičných 

kultúrnospoločenských akcií. 

Na záver sa chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obecného 

úradu, organizáciám a samozrejme  všetkým občanom, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti 

obce. 

 

 

                                                                                            Ing. Anton Pláňavský  

                                                                                                    starosta obce 
 

 

 

 

 

                                                                                                 



2. Identifikačné údaje obce 
 

Názov:                                       Obec Petrovice 

Sídlo:                                         013 53, Petrovice 80 

IČO:                                          00321541 

Štatutárny orgán obce:              starosta obce 

Telefón:                                     041/5589009, 041/5589054 

Mail:                                          obecpetrovice@stonline.sk 

Webová stránka:                        www.obecpetrovice.info 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce 

Starosta obce:                              Ing.Anton Pláňavský 

Zástupca starostu obce:               Roman Bryndziar 

Hlavný kontrolór obce:               Jozefa Šípková 

Obecné zastupiteľstvo                Patrik Caránek 

                                                     Štefan Hlavoň 

                                                     Martin Hulín 

                                                     Štefan Chlebina                                    

                                                     MUDr. Jaroslav Mikoláš 

                                                     Pavol Žídek 

                                                     Ing. Zuzana Harvancová 

                                                     Ing. Jozef Kubica                          

Komisie: Finančná komisia 

                Stavebná komisia 

                Kultúrna komisia     

                Komisia pre nezlučiteľnosť záujmu  

Obecný úrad: 

Ing. Anton Pláňavský                       starosta obce 

Jozefa Šípková                                   hlavný kontrolór obce 

Daniela Blašková                                účtovníctvo obce, rozpočet, inventarizácie 

                                                                    majetku, daň z nehnuteľnosti, miestne dane,   

http://www.obecpetrovice.info/


                                                              za likvidáciu odpadu, ostatné poplatky, školstvo.                                                                   

 

Anna Chlebinová                                vedenie matriky, personalistika, mzdy, nakladanie 

                                                              s odpadmi, cintorínske služby, sociálne veci  

                                                              a sociálna pomoc, príprava stavebného konania,  

                                                              životné prostredie.            

 

Anna Mokryšová                                evidencia obyvateľstva, budov a bytov, podateľňa,                 

                                                                    úsek spisový a skartačný, pokladňa, knižnica,  

                                                             úsek civilnej ochrany. 

                                                 

       Ing.Beáta Minálová                           spoločný stavebný úrad v Bytči 

 

       Mgr. Anna Pláňavská                        riaditeľka Zariadenia pre seniorov 

       Zamestnanci ZpS:                              Mgr. Elena Kalužná, Anna Kubicová, Elena  

                                                                     Tucíková, Eva Chlebinová, Marta Kubicová,  

                                                                     Mária Šutaríková, Alžbeta Caránková,  

                                                                     Anna Rajčanová, Jana Kušanová, Pavelková 

                                                                     Sliacka Martina. 

 

       Obecné služby:                                    Pavol Mikoláš, Ľubomír Mikoláš,  Peter Bryndziar                                                         

                                                                     Sláva Sopóciová 

Rozpočtová organizácia obce  

názov:                  Základná škola s materskou školou Petrovice 

sídlo :                   013 56 Petrovice 72 

štatutárny orgán:  Mgr. Mária Levková, riaditeľ školy 

základná činnosť: pred primárne a  primárne  vzdelávanie 

IČO:                     37813439 

telefón:                 041/5589025 

e-mail:                  skola@zs.petrovice.edu.sk 

Zamestnanci: - riaditeľka ZŠ s MŠ              Mgr. Mária Levková 

                        - pedagog.zamestnanci ZŠ:    Mgr.Pavlína Plšková, Mgr.Jana Dvoráková,  

                                                                       Mgr.Martina Beláková, Mgr. Jana Klandúchová, 

                                                                       náboženská výchova Mgr. Štefan Gužík 

                                                                       vychovávateľka v škol.klube  Anna Bejšovácová                                                                      

                        -nepedagog.zam. ZŠ              školníčka:  Helena Palková,  

                                                                       upratovačka: Katarína Ometáková 

                        -pedagog.zamestnaci MŠ:     Mgr.Petra Bejšovcová, Ivana Šikulová, 

                                                                       Bc. Elena Krajčiová, Jana Mitášová 

                        -nepedagog.zam.                    vedúca škol.jedálne:  Dagmar Hulínová 

                                                                       kuchárky škol.jedálne: Alena Játyová, Mária     

                                                                       Hrošová 

mailto:zs.hvozdnica@sk


                                                                       upratovačka MŠ Jana Žideková.             

                                                                        

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov. 

Vízie obce: Vytvoriť podmienky trvalo udržateľného rozvoja obce so zvyšujúcou sa            

kvalitou života jej obyvateľstva, v súlade s ochranou životného prostredia, pri udržateľnom 

využívaní kultúrneho, historického a prírodného dedičstva obce. 

Ciele obce: Podporiť rozvoj obce, vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov na 

báze využitia jej potenciálu do roku 2017. Zvýšiť kvalitu životného prostredia obce, zlepšiť 

kvalitu života jej obyvateľov. Zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo. Racionalizovať 

riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce. 

 

5. Základná charakteristika Obce  Petrovice 

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 rozvoje jej územia 

a o potreby jej obyvateľov. 

5.1  Geografické údaje 

Geografická poloha obce: 

Obec Petrovice sa nachádza v Žilinskom kraji, rozprestiera sa v doline potoka Petrovička v 

jednom z pohorí vonkajšieho oblúka Karpát – v Javorníkoch,  ktoré tvoria prirodzenú hranicu 

medzi Slovenskom a Českom, severozápadne od Bytče. 

 

Susedné mestá a obce: 

Katastrálne územie Petrovíc hraničí na východe s katastrom Kolárovice, na juhu s katastrom 

Bytče, na západe s katastrom Štiavnik, na severe s katastrom Makova. 

Celková rozloha obce:      32,5 km2 

Nadmorská výška:            371 m /stred/ 



 
 

5.2.Demografické údaje 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2016 je 1590 obyvateľov.  

 

Počet obyvateľov k 31.12.2017 je 1592 obyvateľov. 

 

Priemerný vek obyvateľov je 37,82 rokov. Z toho priemerný vek mužov: 36,55 rokov 

a priemerný vek žien: 39,01 rokov. 
 

Kategória Spolu Muži Ženy 

Vek od 0 – 18 rokov 332 165 167 

Vek od 19 – 62 rokov 1024 522 502 

Vek nad 63 rokov 236 88 148 

SPOLU 1592 775 817 

Hustota a počet obyvateľov: 49 obyvateľov na km2 

 

Národnostná štruktúra : 

 

Z hľadiska národnostnej štruktúry sa prevažná časť obyvateľov hlási k slovenskej národnosti – 

99,68 %.  

 



Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu, prevažná časť obyvateľov sa hlási 

k rímsko-katolíckemu vierovyznaniu. 

 

 

5.3.Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 

K 31.12.2017 bolo evidovaných v obci Petrovice  uchádzačov o zamestnanie 41, z toho 15 žien. 

 

5.4 Symboly obce 

Erb obce: Erb obce Petrovice tvorí: v striebornom /bielom/ poli štítu po  zelenej pažiti kráčajúci 

čierny medveď, za ním tri zelené ihličnaté stromy. 

 

Vlajka obce: Vlajka obce Petrovice  pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej 

(3/8), čiernej (2/8) a zelenej (3/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. 

dvomi zástrihmi,  siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami 

obecného erbu. 

 

Pečať obce: Podklad pre pečať obce Petrovice je pečať, pochádzajúca z druhej polovice 

19.storočia. Na odtlačku typária z roku 1859 je vyobrazený na pažiti medveď pod troma 

stromami. Dnešná pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC 

PETROVICE. 



           

Pečať z roku 1859  Pečať obce    

                                                                  

5.5 Logo obce 

Predstavuje erb obce Petrovice. 

 

 

5.5 História obce 

Dedina bola založená niekedy v druhej polovici 13. Storočia, v každom prípade medzi rokmi 

1234-1312. Existovala už pred rokom 1312, zákupná listina na Petrovice sa nezachovala. Prvá 

písomná zmienka  o prijatí žilinského práva je v zákupnej listine na Kolárovice z roku 1312, 

kde sa ako svedok spomína Peter, dedičný zákupný richtár v Petroviciach (Petrus, judex de Petri 

villa). Richtár v Petroviciach mal nielen hospodárske privilégia, ale tiež súdnu právomoc nad 

obyvateľmi, pravda, okrem súdenia hrdelných a ťažkých zločinov, ako bolo zbojstvo, vraždy 

a podpaľačstvo. Povinnosti obyvateľstva Petrovíc, ktoré žilo na zákupnom práve boli menšie, 

ako toho, ktoré podliehalo staršiemu zvykovému právu. Najvýznamnejšou slobodou bolo 

oslobodenie od všetkých tiarch na niekoľko rokov. V dedinách zlažených alebo doosídlených 

na žilinskom práve sa pôvodne nerobotovalo. Uplatňovanie zákupného práva v Petroviciach 

v 14. storočí bolo spojené s istým rozvojom remesla. Od stredoveku patrila obec Bytčianskemu 

panstvu. Podľa súpisu r. 1720 žilo v obci 8 poddanských rodín. Počas prvého sčítania ľudu, 

v roku 1784 mala obec 150 domov a 900 obyvateľov. Vo výňatku  z urbára Petrovíc z roku 

1801 sú zaevidované mlyny, píla, valcha a iné prevádzky. V roku 1828 pri sčítaní ľudu bolo 

evidovaných 160 domov a 725 obyvateľov. V roku 1910 v obci žilo 1005 ľudí. Obyvatelia sa 

v minulosti zaoberali tradičnými zamestnaniami, poľnohospodárstvom, lesnými prácami 

a drotárstvom. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Trenčianskej stolice.  

5.6 Pamiatky 

Sakrálne stavby v obci: Kostol Narodenia Panny Márie z roku 1844  



 

 

Kaplnka zasvätená Panne Márii  1923  

 

Pamätníky:  

- pamätná tabuľa Ladislavovi Treskoňovi, umiestnená na jeho rodnom dome 

- pamätník obetiam z obce počas I. a II. sv. vojny  

- pamätník vo vypálenej osade Magale  /počas II.sv. vojny/ 



 

 

5.7 Významné osobnosti obce 

Ladislav Treskoň  10.5.1900 – 13.10.1923 maliar grafik 

 

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

6.1  Výchova a vzdelávanie 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola s materskou školou 

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

orientovať na: 

- oblasť technického vybavenia –  údržba školskej budovy, budovy materskej školy, výstavba 

viacúčelových detských ihrísk, vybavenie školy modernou didaktickou technikou a pomôckami 

- oblasť vzdelávania – využívanie moderných spôsobov výučby, využívanie informačných 

technológií vo výučbe. 

 

6.2 Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť občanom  poskytuje: 

- lekár MUDr. Igor Gamaiunov – všeobecný lekár 

 

6.3 Sociálne zabezpečenie 



Sociálne služby v obci – 15.júla 2012  bolo otvorené Zariadenie pre seniorov, Zariadenie 

s opatrovateľskou službou, kde je umiestnených 22 klientov a 24 hodinová prevádzka 

zabezpečená opatrovateľkami, zdravotnou sestrou. 

 

Na sociálnom úseku obec zabezpečuje nevyhnutnú sociálnu starostlivo pre svojich občanov. 

Prostredníctvom ÚPSVaR zabezpečuje pre nezamestnaných poberajúcich sociálne dávky, 

aktivačné práce. 

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

i naďalej orientovať na rozšírenie služieb pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov 

v Zariadení pre seniorov Petrovice. 

 

6.4 Kultúra a šport 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad prostredníctvo komisie pre 

kultúru, šport a mládež pri OZ v spolupráci s riaditeľkou základnej školy. Obec prevádzkuje 

miestnu knižnicu a miestny rozhlas.  

Aktívne pôsobia hudobná skupina Javorinka, country skupina Zálesáci, folklórna skupina 

Petrovičan,  aj miestne organizácie a spolky Športový klub Petrovice – futbal, Športový klub 

Petrovice – lyžiarsky a turistický oddiel, Dobrovoľný hasičský zbor Petrovice, Dobrovoľný 

hasičský zbor Setechov, Slovenský červený kríž Petrovice, Podporné pohrebné združenie 

odbočka Petrovice.  

Každoročne organizujeme Deň matiek, Ples country Zálesáci, Fašiangový ples DHZ Petrovice, 

Oslavy SNP v osade Magale, Stretnutie 5-tich generácií,  Posedenie so staršími občanmi, t.j. 70 

a viac rokov, Stretnutie s Mikulášom, Štefanská zábava DHZ Setechov.   

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

orientovať na rozšírenie predovšetkým klubovej činnosti. 

 



6.5 Hospodárstvo 

V obci Petrovice sa nachádzajú len malé prevádzky živnostníkov a to: 

SAXO Petra Vojteková – drevovýroba  a výroba nábytku 

Agrofatra Žilina – poľnohospodárske práce /nástupca po JRD/ 

Čo sa týka služieb, sú v obci predajňa Coop Jednota v Petroviciach , predajňa potravín Anna 

Faitová, predajňa potravín MIRA – Miroslava Frolová, predajňa potravín Kamila Gregušová. 

Reštauračné zariadenie AMON Miroslav Keblúšek, Pohostinstvo Kadák Petrovice 

a Pohostinstvo Holák Setechov. 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

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 nich zo zákonov a z iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, z 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 zriadených obcou a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. 

Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy:- k rozpočtu iných obcí, k rozpočtu vyššieho 

územné celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy. 

V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.  

Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený v súlade s ustanoveným § 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, kapitálové príjmy 

a kapitálové výdavky a finančné operácie. 

Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Finančné hospodárenie obce Petrovice sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválená uznesením 

obecného zastupiteľstva číslo 192/2016 zo 7.12.2016.    

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 49/2015 z 18.3.2015 určilo starostovi obce vykonávať    

      zmeny  rozpočtu obce do výšky 33000,- €. Zmeny v rozpočte sú predkladané  na 

      zasadnutia OZ, kde ich poslanci berú na vedomie.  Na základe tohto určenia starosta   

       vykonal zmeny v rozpočte : 

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 z 24.2.2017  

- Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 z 19.3.2017 



- Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 z 28.4.2017 

- Rozpočtové opatrenie č.  4/2017 z 2.6.2017 

- Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 z 7.8.2017 

- Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 z 20.9.2017 

- Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 z 29.9.2017  

- Rozpočtové opatrenie č. 8/2017  z 30.10.2017 

- Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 z 14.12.2017 

- Rozpočtové opatrenie č. 10/2017 z 29.12.2017.  

 

 

7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov  obce Petrovice za rok 2017 

 

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 860 371,00 977 040,00 973 371,22 99,62 

z toho :     

Bežné príjmy 853 371,00 940 423,00 937 968,62 99,74 

Kapitálové príjmy 0,00 10 120,00 10 116,59 99,96 

Finančné príjmy 2 000,00 15 589,00 15 588,96 100 

Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 

       5 000,00 10 908,00 9 697,05 88,90 

Výdavky celkom 860 371,00 975 829,00 967 565,42 99,15 

z toho :     

Bežné výdavky 537 251,00 627 105,00 619 388,37 98,77 

Kapitálové výdavky 35 000,00 39 183,00 38 637,96 98,61 

Finančné výdavky 70 620,00 73 304,00 73 302,04 99,99 

Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 

217 500,00 236 237,00 236 237,05 100,00 

Rozpočet obce  0,00 1 211,00 5 805,80  

   

 

7.2.Prebytok rozpočtového hospodárenia obce Petrovice 

 

 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 

 
 

Bežné  príjmy spolu 947 665,67 

z toho : bežné príjmy obce  937 968,62 

              bežné príjmy RO 9 697,05 

Bežné výdavky spolu 855 625,42 

z toho : bežné výdavky  obce  619 388,37 

              bežné výdavky  RO 236 237,05 



Bežný rozpočet 92 040,25 

Kapitálové  príjmy spolu 10 116,59 

z toho : kapitálové  príjmy obce  10 116,59 

              kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 38 637,96 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  38 637,96 

              kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 28 521,37   

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 63 518,88 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 63 518,88 

Príjmy z finančných operácií 15 588,96 

Výdavky z finančných operácií 73 302,04 

Rozdiel finančných operácií -57 713,08 

PRÍJMY SPOLU   973 371,22 

VÝDAVKY SPOLU 967 565,42 

Hospodárenie obce  5 805,80 

Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 5 805,80 

 

Prebytok rozpočtu v sume 5805,80 € 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,  navrhujem použiť na: opravu  miestnych komunikácií po výstavbe 

kanalizácie v obci v celej výške 5805,80 €. 

 

7.3.Rozpočet na roky 2018 – 2020 

      

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet  na rok 

2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Príjmy celkom 973 371,22 860 371,00 860 371,00 860 371,00 

z toho :     

Bežné príjmy 937 968,62 853 371,00 853 371,00 853 371,00 

Kapitálové príjmy 10 116,59 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 15 588,96   2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 

9 697,05 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet  na rok 

2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Výdavky celkom 967 565,42 860 371,00 860 371,00 860 371,00 

z toho :     

Bežné výdavky 619 388,37 537 251,00 537 251,00 537 251,00 

Kapitálové výdavky 35 000,00   35 000,00 35 000,00 35 000,00 

Finančné výdavky 73 302,04 70 620,00 70 620,00 70 620,00 



Výdavky RO 

s právnou 

subjektivitou 

236 237,05 217 500,00 217 500,00 217 500,00 

 

 

 

8. Informácia o vývoji  obce  z pohľadu účtovníctva  

    8.1.Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31. 12. 2016 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2017 

Majetok spolu 2 329 583,01 2 255 428,67 

Neobežný majetok spolu 2 250 009,35 2 166 798,38 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1 991 060,97 1 907 850,00 

Dlhodobý finančný majetok 258 948,38 258 948,38 

Obežný majetok spolu 67 139,43 80 052,36 

z toho:   

Zásoby 268,28 331,40 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 31 532,59 45 902,59 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  458,86 270,80 

Finančné účty  34 879,70 33 547,57 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci dlh. 

0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. 

výpomoci krát. 

0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  12 434,23 8 577,93 

 

      8.2 Zdroje krytia  
 

Názov Skutočnosť 

k 31. 12. 2016 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2017 

Vlastné imanie a záväzky 

spolu 

2 329 583,01 2 255 428,67 

Vlastné imanie  597 283,52 564 989,21 



z toho:   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  597 283,52 564 989,21 

Záväzky 1 050 330,06 992 288,78 

z toho :   

Rezervy  1 000,00 1 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 875 592,11 830 872,33 

Krátkodobé záväzky 35 649,78 49 483,80 

Bankové úvery a výpomoci 138 088,17 110 932,65 

Časové rozlíšenie 681 969,43 698 150,68 

 
 

8.3 Pohľadávky  
 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31. 12. 2016 

Zostatok  

k 31. 12. 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   458,86 270,80 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

    Analýza pohľadávok: -daňové  pohľadávky 116,24 €, nedaňové pohľadávky 154,56 

 

8.4 Záväzky 
 

Záväzky Zostatok  

k 31. 12. 2016 

Zostatok  

k 31. 12. 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 049 330,06 991 288,78 

Záväzky po lehote splatnosti     

    
 
Analýza záväzkov: 

dlhodobé záväzky                                                                                    830 872,33 

- úver zo ŠFRB bytovka Setechov stav k 31.12.2017                               290 000,60 

   doba splácania  2034 

-úver zo ŠFRB bytovka Petrovice stav k 31.12.2017                                328 109,02 

  doba splácania 2036 

- úver zo ŠFRB prestavba ZpS,ZOS Petrovice  stav k 31.12.2017             59 399,00 



  doba splácania 2029  

- úver zo ŠFRB výstavba Penzión Petrovice k 31.12.2017                       143 260,69 

  doba splácania 2029          

-záväzky zo sociálneho fondu                                                                      10 103,02     

krátkodobé záväzky                                                                                   49 483,80 

- voči dodávateľom                                                                                        2  811,03                                                                                                      

- iné záväzky /fondy opráv/                                                                         16 030,83  

- predpis zrážok z miezd                                                                                3 014,01  

-zamestnanci                                                                                                 13 351,02 

-sociál. a zdrav.poistov.                                                                                11 780,88  

- dane z mzdy                                                                                                  2 496,04  

bankové úvery                                                                                            110 932,65                       

-bankový úver z Prima banky  stav k 31.12.2017 v €                                   77 570,64 

  doba splácania február 2021     

-bankový úver z Prima banky na predfin. rekonštrukcie VO 

  stav k 31.12.2017                                                                                         33 362,01 

  doba splácania december 2019      

 

                                                 

9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov 
Názov Skutočnosť 

k 31. 12. 2016 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2017 

Náklady 773 591,79 931 610,85 

50 – Spotrebované nákupy 65 079,25 103 716,90 

51 – Služby 106 027,45 192 130,78 

52 – Osobné náklady 347 760,22 378 855,07 

53 – Dane a  poplatky 1 566,09 673,76 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

6,16 0,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

116 921,80 121 598,00 

56 – Finančné náklady 22 953,54 18 545,29 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

113 277,28 116 091,05 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 816 853,91 899 316,54 



60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

6 451,52 15 187,42 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

433 282,33 487 149,28 

64 – Ostatné výnosy 211 515,47 181 558,70 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádz. a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1 000,00 1 000,00 

66 – Finančné výnosy 1,87 304,20 

67 – Mimoriadne výnosy 566,00 0,00 

69 – Výnosy z transf.a 

rozp.príjm. v obc.,VÚC a v RO 

a PO zriad.ob.aleboVÚC 

164 036,72 214 116,94 

Hospodársky výsledok 

(+ kladný HV, – záporný HV) 

43 262,12 -32 294,31 

 

Hospodársky výsledok (záporný) v sume -32 294,31 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

  10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1.Prijaté granty a transfery  

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

ŠR BV- transfer na matriku 1 932,48 

ŠR BV- transfer na hlásenie pobytu  517,77 

ŠR BV- transfer na ZŠ 123 616,00 

ŠR BV- transfer na stavebný úrad 1 459,17 

ŠR BV- transfer na cestnú dopravu 67,78 

ÚPSV a R BV- transfer na sociálne odkázané deti 513,80 

ŠR BV- transfer na životné prostredie 146,62 

ŠR BV- transfer pre Zariadenie pre seniorov 84 480,00 

ŠR BV- transfer na register adries 139,60 

ŠR BV- transfer pre DHZ Petrovice, Setechov 4 400,00 

ŠR BV- transfer transfer na voľbu do VÚC  959,25 



Lesy SR BV-transfer na rekonštrukciu MK 29 999,96 

 

10.2.Poskytnuté dotácie  

Formou transferov boli v roku 2017 z rozpočtu obce financované aktivity a činnosť  organizácií  

formou príspevkov na ich činnosť:  

ŠK Petrovice                                                                                      6 455,61 € 

Uvedené  príspevky  boli vyúčtované priamo obcou  Petrovice na konkrétny účel použitia 

v rámci činnosti občianskych zoskupení v súlade so schválenou výškou v rozpočte obce.  

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2017 

V roku 2014 sa začalo s výstavbou kanalizácie a vodovodu v obci v rámci projektu 

„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“, ktorého 

investorom je SEVAK Žilina. V roku 2017 obec pripojila všetky budovy, ktorých je 

vlastníkom na kanalizáciu a vodovod, vykonala rekonštrukciu miestnej komunikácií 

v Petroviciach, opravu miestnej komunikácie v Setechove.  

 

10.4  Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- pokračovanie v opravách miestnych komunikácií, 

- rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu – zníženie spotreby energií. 

 

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

 

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

Obec nezaznamenala žiadne významné riziká a neistoty. 

 

 

 

Vypracovala:    Daniela Blašková                       Schválil: Ing. Anton  Pláňavský 

 

Petrovice 8.3.2018 

 

 

 

 
 


