Individuálna výročná správa
Obce Huty
za rok 2017

Juraj Staš
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Obec Huty je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Huty je
územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie. Akékoľvek zmeny územia obce Huty
možno vykonať len v súlade s § 2 ods. 3,4 zák. č. 369/1990 Zb. a s osobitnými právnymi
predpismi. Obec Huty je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Huty môže
hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou
úpravou.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Huty
Sídlo: Huty 84, 027 32 pošta Zuberec
IČO:

00315222

DIČ: 2020581365
Právna forma: právnická osoba
Telefón: 044/5594129
Mail: obechuty@gmail.com
Webová stránka: www.huty.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Juraj Staš
Zástupca starostu obce: Ing. Lukáš Sivko
Hlavný kontrolór obce: nie je ( vyhlasuje sa voľba hlavného kontrolóra )
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Lukáš Sivko, František Kysel, Jozef Kyseľ, Miroslav Butora, Anna
Kučerová
Komisie: Ing. Lukáš Sivko, František Kysel, Jozef Kyseľ, Miroslav Butora, Anna Kučerová
Obecný úrad: Huty č. 84
Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka / : Obec nemá
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Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka /: Obec nemá
Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: Obec nemá
Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti,
IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: Obec nemá

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Vízie obce:
Ciele obce: Znížiť nezamestnanosť v obci.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Huty je súčasťou okresu Liptovský Mikuláš a leží na okraji
chránenej oblasti Tatranského národného parku – časť Západné Tatry s rozlohou 1 110 ha. Je
situovaná vo vysokohorskom údolí v nadmorskej výške 815 m. Je súčasťou širšieho centra
turistickej oblasti Zuberec. Počas leta je vyhľadávanou rekreačnou destináciou .
Susedné mestá a obce : Mestá : Tvrdošín, Liptovský Mikuláš,
Obce : Zuberec, Malé Borové, Veľké Borové
Celková rozloha obce : 1 110 ha.
Nadmorská výška : 815 m
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 167
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícka
Vývoj počtu obyvateľov : Obec Huty vykazuje za posledné desaťročie klesajúci stav
obyvateľstva na konci roku.
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5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : stúpajúca
Nezamestnanosť v okrese : stúpajúca
Vývoj nezamestnanosti : zlé autobusové spoje
5.4. Symboly obce

Erb obce :

Vlajka obce :

Pečať obce :
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5.5. Logo obce

OBEC HUTY
Obecný úrad v Hutách
Huty 84, 027 32 Zuberec

5.6. História obce
Okolo roku 1970 prichádza do tohto kraja väčšia skupina ľudí, ktorí sa stali priekopníkmi
osadenia v tomto pustom, od ostatného sveta odtrhnutom kraji.
Príčinou príchodu týchto ľudí do týchto končín bol kremeň, surovina na výrobu skla, ktorý sa
vo veľkom množstve nachádzal na okolí.
Prvá sklárska pec : Už v roku 1742 sú urobené kroky k výstavbe prvej primitívnej sklárskej
pece. Podnet k založeniu sklárne dali robotníci istej sklárne, ktorá musela zastaviť prácu pre
nedostatok surovín. Hovorí sa, že táto skláreň nachádzala sa neďaleko Myjavy a bola majetkom
akéhosi grófa. Tento pre nedostatok surovín rozpustil robotníkov. Robotníci sa rozpŕchli na
všetky strany a hľadali surovinu - potrebnú pre výrobu skla. Ako putovali Slovenskom, dostali
sa aj do hornatého kraja Liptova a začali skúmať prírodné bohatstvo. Snaha , čím skôr nájsť
potrebné suroviny, bola korunovaná úspechom. V chotári dnešnej našej obce našli hľadanú
surovinu. Toto hneď oznámili svojmu bývalému zamestnávateľovi, ktorý poslal na výpomoc
ďalších robotníkov a zároveň poskytol finančnú pomoc na stavbu sklárskej pece. Medzi prvými
staviteľmi pece boli Bútora a Maxoň, preto aj prvá pec sa volala Bútorovka. Okolo pece si
postavili robotníci drevené chalupy, zomknuté tesne okolo pece – vznikla tak akási hŕba domov
a prvú nazvali Bútorovou. Miesto, kde kedysi stála prvá pec, sa volá dodnes Pecisko a ešte ej
dnes sú badateľné jej základy. Vyrábalo sa tu hlavne tabuľové sklo, ktoré potom robotníci –
sklári brali do povestnej krošne a putovali po okolí ako podomoví sklári. Pomocníkov
pribúdalo zo dňa na deň viac. Prichádzali zo sklárni zo Slovenska, Moravy ba i Poľska.
Dôsledkom toho je dnešné miestne nárečie. Nájdeme v ňom prvky češtiny, poľštiny pomiešanej
so slovenčinou. V pozdejších rokoch bola postavená sklárska pec vyše Bútorovskej hŕby, asi
tam, kde je dnes hŕba Kujanová a Vejová a tretiu pec pri odbočke cesty na Malé Borové. Podľa
rečí niektorých starších občanov bola vraj postavená pec nad dnešnou školou, na lúkach pána
Franeka.
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Hŕby : Vo všetkých peciach sa pracovalo plnou parou, lebo surovín bolo dosť. Robotníci začali
rúbať les, stavať drevené chalupy a privádzali si sem aj svoje rodiny. Počet obyvateľov sa
neustále zvyšoval. Vedľa každej pece si stavali robotníci domy a tak vznikali takzvané hŕby.
Tieto hŕby domkov, ktoré existujú aj dnes dostávajú mená podľa svojich zakladateľov.
Napríklad : Mišíčková hŕba, Vejová hŕba, Grešová hŕba a podobne. Majiteľ, už spomínanej
Myjavskej sklárne, dal celej, rozvíjajúcej sa osade meno : HUTY.
Náboženstvo : Obyvatelia, tejto novovzniknutej osady, boli a sú náboženstva rímsko –
katolíckeho. Vlastného kostola však v osade ešte v tom čase nemali . Cirkevne patrili pod
farnosť Kvačany. Cirkevná matrika pre obec Huty je písaná od roku 1787. Najprv bola písaná v
Kvačanoch, neskoršie až v Liptovskej Mare.

5.7. Pamiatky
Rímsko–katolícky
kostol
Kultúrna pamiatka obce

5.8. Významné osobnosti obce boli : Bútora a Maxoň

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 Zuberec

-

Základná škola s Materskou školou Habovka

Na mimoškolské aktivity je zriadená :
- Škola v prírode Huty
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania
orientovať na : Zuberec, Habovku a Liptovský Mikuláš.

sa bude

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Poliklinika Liptovský Mikuláš

-

Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

-

Nemocnica Trstená

-

Lekár MUDr. Stanislav Bebej, Zuberec ( súkromný )

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti
sa bude orientovať na : Zuberec, Trstenú a Liptovský Mikuláš.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Zariadenie sociálnych služieb Liptovský Mikuláš a Tvrdošín

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na : Liptovský Mikuláš a Tvrdošín.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Kino Liptovský Mikuláš, Trstená

-

Galéria Liptovský Mikuláš

-

Múzeum Liptovský Mikuláš

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na : Liptovský Mikuláš, Trstenú a Tvrdošín.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Poľnohospodárske družstvo, Liptovské Hole Kvačany

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : Poľnohospodárske družstvo, Liptovské Hole Kvačany.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec v roku 2017 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.
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Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.05.2017 uznesením č.
46/5/2017
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 28.07.2017 uznesením č. 82/7/2017

-

druhá zmena schválená dňa 06.10.2017 uznesením č. 98/10/2017

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

60 515,00

84 413,99

75 991,67

90%

56 615,00
0,00
3 900,00
60 515,00

61 341,13
0,00
23 072,86
84 413,99

63 138,29
0,00
12 853,38
68 771,71

103%
0%
56%
81%

56 615,00
3 900,00
0,00
60 515,00

80 553,99
3 860,00
0,00
84 413,99

66 311,71
2 460,00
0,00

82%
64%
0%

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2017
63 138,29
63 138,29

66 311,71
66 311,71

- 3 173,42
0,00
0,00

2 460,00
2 460,00

3 860,00
0,00
9

0,00
686,58

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

12 853,38

Výdavky z finančných operácií

0,00

12 853,38
75 991,67
68 771,71
7 219,96
0,00
0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 7 219,96 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 7 219,96 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 7 219,96 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2017
75 991,67

Rozpočet
na rok 2018
120 419,00

Rozpočet
na rok 2019
57 912,00

Rozpočet
na rok 2020
57 912,00

63 138,29
0,00
12 853,38
Skutočnosť
k 31.12.2017
68 774,71

70 199,00
30 000,00
20 220,00
Rozpočet
na rok 2018
120 419,00

57 912,00
0,00
0,00
Rozpočet
na rok 2019
57 912,00

57 912,00
0,00
0,00
Rozpočet
na rok 2020
57 912,00

66 311,71
2 460,00

79 019,00
41 400,00

57 912,00
0,00

57 912,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1.Majetok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2016
206 002,79

Skutočnosť
k 31.12.2017
193 561,45

178 827,33

172 464,93

z toho :
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Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

132 778,93

126 416,53

Dlhodobý finančný majetok

46 048,40

46 048,40

Obežný majetok spolu

26 528,65

20 709,15

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

166,69

0,00

Krátkodobé pohľadávky

184,88

203,87

26 177,08

20 505,28

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

646,81

387,37

Skutočnosť
k 31.12.2016
206 002,79

Skutočnosť
k 31.12.2017
193 561,45

128 560,44

121 860,11

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

128 560,44

121 860,11

4 920,84

4 845,15

350,00

420,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

14,11

17,35

4 556,73

4 407,80

0,00

0,00

72 521,51

66 856,19

z toho :

Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Inventarizáciou majetku obce k 31.12.2017 neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.
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8.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2017

184,88

134,11

K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 70,65 EUR
a pohľadávky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 63,46 EUR.
Analýza významných položiek z účtovnej závierky :
- pokles pohľadávok
8.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

1 636,15

1 602,15

Záväzky do lehoty splatnosti

- 166,69

- 69,76

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky :
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu
- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné ( preplatky SE )

0,00
0,00
1 602,15
0,00
0,00
0,00
- 69,76

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Analýza významných položiek z účtovnej závierky :
- pokles záväzkov

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

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

12 618,12

8 248,28

51 – Služby

10 910,27

27 866,98

52 – Osobné náklady

35 733,54

28 824,45

41,85

0,00

1 037,13

1 152,46

6 954,68

6 782,40

1 491,58

1 716,90

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
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57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
Výnosy

35,00

1 000,00

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

16,50

139,60

0,00

0,00

0,00

0,00

51 276,44

54 177,15

129,49

458,28

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

0,00

350,00

4,29

192,00

67 – Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

23 965,12

13 665,31

6 569,67

-6 609,13

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok záporný v sume 6 609,13 EUR.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MDV a RR SR
MDV a RR SR
OÚŽP ZA

Účelové určenie grantov a transferov

BT – prenesený výkon - matrika
BT - voľby
BT – prenesený výkon RA
BT – prenesený výkon - REGOB
BT – prenesený výkon MDV – úsek
dopravy
BT – prenesený výkon – úsek stavebného
poriadku
BT - prenesený výkon - ŽP

Suma
prijatých
prostriedkov
v EUR
1 932,48
616,35
35,60
58,74
7,69
165,54
16,60
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DPO SR
Sponzorský dar
ÚPSVaR - ŠR
ŽSK

Dotácia z prostriedkov BDPO - SR
Sponzorský dar na opravu MK
BT – refundácie AP
Dotácia zo ŽSK ( na reg. rozvoj )

3 000,00
500,00
923,17
800,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
- Dotácia z prostriedkov DPO-SR
- Dotácia ŽSK ( na reg. rozvoj )
- Sponzorský dar na opravu MK
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu v zmysle VZN č. 2/2017 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce :
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Rímskokatolícka Oprava zvonov v kostole
cirkev, Farnosť
Huty

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

1 000,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
-

Deň detí

-

Jánsky oheň

-

Úcta k starším

-

Mikuláš

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Deň matiek

-

Deň detí

-

Jánsky oheň

-

Úcta k straším

-

Mikuláš
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec vedie dva súdne spory ktoré sú vedené na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn.
10C/268/2014 a pod sp. zn. 9Cb/34/2017.

Vypracovala: Marcela Prebojová

Schválil: Juraj Staš

V Hutách dňa 28. novembra 2018
Prílohy :
 Individuálna účtovná závierka : Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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