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1. Základná charakteristika obce
Obec Hlboké nad Váhom z hľadiska územnosprávneho členenia patrí do okresu Bytča
a Žilinského kraja, z regionálneho hľadiska do regiónu Horného Považia a z hľadiska
vyššieho územného celku do Žilinského samosprávneho kraja.

Erb obce Hlboké nad Váhom

2. HISTÓRIA OBCE
Obec Hlboké nad Váhom vznikla v roku 1960 zlúčením dvoch susediacich obcí Dolné
Hlboké a Horné Hlboké. Obec sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy (viaže sa na
dva orografické celky: Strážovské vrchy a Súľovské vrchy). Je to kotlina obklopená zo všetkých strán
kopcami s názvami: Kolárovec, Ostrý vrch, Hrabovský vrch, Lípie atď. Obec Hlboké nad Váhom susedí
s obcami: z východnej strany s Hričovským Podhradím, zo západnej strany s Hrabovým. Rieka Váh,
ktorá preteká okolo katastra obce susedí s obcou Kotešová, mestom Bytča (Hliník). Cez jej kataster
prechádza cesta I. triedy Bratislava - Žilina, diaľnica D1 a územím prechádza aj železničná elektrická
dvojkoľajová trať č. 120, zaradená do I. kategórie medzinárodného významu - Bratislava – Žilina,
ktorá je súčasťou európskeho dopravného koridoru č. Va. Asi 1,5 km od Bytče smerom doprava s
označením sa odbočuje do obce Hlboké nad Váhom. Ihneď po odbočení do
obce na ľavej strane po asfaltovo vybudovanej ceste sa nachádza pomník, ktorý dali
vybudovať Hornohlbockí americkí Slováci v roku 1902. Je to historická pamiatka. Po pravej strane sa
nachádza cintorín bývalej obce Dolné Hlboké. Asi o 200m ďalej je autobusová zastávka a tiež odbočka
cesty do bývalej obce Dolné Hlboké. V tejto časti je v strede postavená budova, ktorá od roku 1956
slúžila ako kultúrne zariadenie, určitú dobu i na športové účely a tiež aj na zdravotné účely. Potom
táto budova slúžila ako kino. Od roku 2002 je budova zrekonštruovaná a prerobená na 12 bytovú
jednotku. Na jej vybudovanie obec použila vlastné zdroje a finančné prostriedky zo ŠFRB a štátneho
rozpočtu. Keď pokračujeme po štátnej ceste III. triedy, je tu postavená budova COOP Jednoty v
Žiline, obchodná jednotka: Potraviny - Hostinec. O niekoľko desiatok metrov na pravej strane je

postavená a daná do užívania v roku 1937 štátna škola, v tom období jedna z najmodernejších.
V súčasnosti je v budove základná škola pre 1. až 4. ročník a materská škola. Aj budova ZŠ s MŠ
prešla rozsiahlou vonkajšou aj vnútornou rekonštrukciou. V areály bolo vybudované detské ihrisko
s hojdačkami a hokejbalové ihrisko, prístupné verejnosti. Oproti škole, pod horou je postavený kostol
a dom smútku,
ktorý si občania postavili svojpomocne. V roku 2006 bola zahájená výstavba krížovej cesty Kalvárie,
ktorá začína pri kostole, pokračuje cez borovicový les a končí na vrchu Hôrky, odkiaľ je krásny výhľad
na celú Bytčiansku kotlinu. Ďalej po ľavej strane sa nachádza cintorín bývalej obce Horné Hlboké a o
niekoľko desiatok metrov stojí budova kultúrneho domu. V ňom sídli aj obecný úrad . Za budovou
kultúrneho domu je vybudovaná požiarna zbrojnica. Smerom na ulicu Vodopádsku, po pravej strane
je športový areál - futbalové ihrisko s kabínami , malou reštauráciou a detským ihriskom. V týchto
miestach je autobusová otáčka, pretože končí cesta štátnej cesty III.triedy. Po obecnej asfaltovej
ceste, ktorá vedie smerom na "Hlbocký vodopád" je prekrásne prostredie.
Vodopád vyteká z obrovských skalných velikánov, ktoré vytvárajú rôzne prírodné skalné komíny a
jaskyne. Cez Vodopád je vyznačená veľmi známa turistická trasa: Hlboké nad Váhom - Hlbocký
vodopád smerom na Roháč do Súľova, tiež na Hričovský hrad, Lietavský hrad a mnohé iné končiare a
skalné bralá, z ktorých je krásny výhľad na okresy Žilina, Kysucké Nové Mesto a hlavne okres Bytča.
Cez obec vedie cykloturistická trasa.
Obec Hlboké nad Váhom existovala do roku 1971 ako samostatná obec . V roku 1971 v rámci
integrácie bola pričlenená k mestu Bytča, kde bola až do roku 1998. V júni roku 1998 bolo vyhlásené
referendum za účelom odčlenenia sa od mesta Bytče. Toto referendum, na ktorom sa pri hlasovaní
zúčastnilo okolo 98 % oprávnených voličov, takmer
100 %, dalo svoje hlasy za odčlenenie sa od
mesta Bytče. V júni r. 1998 sa konali voľby do obecného zastupiteľstva.
3. Demografické údaje
Rozloha katastrálneho územia obce je 5 359 252 m2, čo predstavuje 172 obyvateľov na km2.
Nadmorská výška stredu obce - mesta v m 347
Celková výmera územia obce [m2] 5 359 252
Hustota obyvateľstva na km2 172
Počet obyvateľov : 976
Počet domov
: 309
Počet trvale obývaných domov: 289

4. Vzdelanie

Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou . Základná škola s materskou školou
má právnu subjektivitu. Druhý stupeň žiaci navštevujú v ZŠ v Bytči.

Počet žiakov 1-4 : 26
Počet detí v MŠ: 25
Udržanie základnej školy s materskou školou a jej rozvoj patrí medzi priority obecnej samosprávy
Hlboké nad Váhom.

5. Vybavenosť obce:
Káblová televízia:
áno
Plynofikácia obce:
áno
Kanalizácia
:
nie
Vodovod
:
áno
V obci sa nachádzajú 2 cintoríny a l dom smútku.
6. Kultúra a šport
Podmienky obce na kultúrno-spoločenské akcie sú vhodné v priestoroch kultúrneho
domu , futbalového ihriska, za kultúrnym domom pri požiarnej zbrojnici, kde sa nachádza detské
ihrisko s malým parkom a pre prípad nepriaznivého počasia altánky. V obci sú založené kultúrne a
športové tradície – futbalový turnaj, stavanie mája, fašiangy, deň detí a pod.

Organizácie pôsobiace na území obce:
Futbalový klub TJ Sokol Hlboké nad Váhom
Dobrovoľný hasičský zbor Hlboké nad Váhom
Slovenský zväz záhradkárov
Slovenský zväz včelárov
Motorkársky klub
Obec poskytuje priestory SCVČ Bytča na rôzne krúžky a aktivity.
Kostoly a farské úrady
Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie
Krížová cesta a Kalvária.

7. Organizačná štruktúra obce:
Dušan Pinčík, starosta obce
Dušan Pinčík ml., zástupca starostu
Jozefína Šípková, hlavný kontrolór obce
Zuzana Pinčíková
Antónia Suchomelová
Gabriela Gabríková
Orgány obce tvorí starosta a obecné zastupiteľstvo. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným
orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Obecné zastupiteľstvo pre funkčné
obdobie r. 2011-2014 tvorí 7 poslancov. Náplň práce, rokovací poriadok ako i zloženie komisií
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Poslanci obecného zastupiteľstva do 5.12.2014
Dušan Pinčík, zároveň zástupca starostu

Jozef Drevenák
Juraj Gabrík
Ján Ciesarík
Jaroslav Hvorečný
Ing. Jozef Sikel
Anton Zaduban
V komunálnych voľbách, konaných 15.11.2014 bol opäť zvolený do funkcie starostu Dušan Pinčík
a poslanci OZ: Dušan Pinčík ml.,Ing. Ján Gaňa, Ing. Jozef Sikel, Ľubomír Hvorečný, Mária Dančíková,
Martin Dobroň, Peter Ďurajka.
Ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 5.12.2014, na ktorom novozvolený
starosta a novozvolení poslanci OZ zložením sľubu sa ujali svojich funkcií.

8. Hospodárenie a rozpočet:

Obec Hlboké nad Váhom zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odst. 7 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2013 uznesením č 16/2013. Zmena rozpočtu – rozpočtové
opatrenie č. 1/2014 bolo schválené obecným zastupiteľstvom 13.8.2014 č. 10/2014.

Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Príjmy celkom

309990

319690

306990

319690

z toho :
Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné príjmy

3000

5500

Príjmy RO s právnou subjektivitou

2050

2050

192380

199150

172380

181150

0

0

Finančné výdavky

20000

18000

Výdavky RO s právnou subjektivitou

115690

115690

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
v EUR

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

327712,60

100,78

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

325190

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014
195410

214599,18

108,98

Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 180000. EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014
poukázané prostriedky zo ŠR v sume 200227,01. EUR, čo predstavuje plnenie na 111,24. %.
b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných .3600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume.4275,67 EUR.. Príjmy dane
z pozemkov boli v sume 1369,71 EUR, dane zo stavieb boli v sume.2905,96 EUR .
c) Daň za psa 36,00 EUR
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 522,92 EUR
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 671,17 EUR
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 8866,41 EUR

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

58240

36467,89

% plnenia
85,10

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z z prenájmu budov
Z rozpočtovaných 14400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume.15203,40 EUR, čo je 102,56. %
plnenie. Ide o príjem z príjem z prenájmu budovy TJ, kultúrneho domu a nájmu 12 bytovej jednotky.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných1000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1778 EUR, čo je 177,80. %
plnenie. Z rozpočtovaného príjmu úroky 100,00EUR bol skutočný príjem 42,34 EUR, čo je 42,34 %
plnenie
c. Príjmy za káblovú televíziu:
Z rozpočtovaných 28500 EUR bol skutočný príjem 3110 EUR, čo je 11,05 % plnenie.
d. Príjem z miestneho rozhlasu:
Z rozpočtovaného príjmu za vyhlasovanie v MR 100 EUR bol skutočný príjem 51 EUR , čo je 51%
plnenie.
e/ Stravovanie pracovníkov obecného úradu – z rozpočtovaných 1000 EUR bolo čerpanie 1366,80
EUR, čo je 136,68 % plnenie.
f/ Príjem z refundácií z rozpočtovaných 4500 EUR bolo skutočné čerpanie 5838,71 EUR čo je 129,75
%plnenie.
g/ Príjem zo sociálneho fondu – z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem 178,96 EUR čo je
59,65 % plnenie.

h. Refundácia od ŽSR za výrob stromov z rozpočtovaných 7000,00EUR bol skutočný príjem
7324.00 EUR čo je 104,63 % plnenie.
ch. Príjem z 12 b.j./voda/ z rozpočtovaných 1340 EUR bol skutočný príjem 1574,68, čo je 117,51 %
plnenie

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.

Poskytovateľ

1.

ÚPSVaR

658,80

Strava a školské potreby HN

3.

Krajský stavebný úrad

876,99

Spoločný stavebný úrad

4.

OÚ odbor školstva

54620

Pre základnú školu

5.

Okresný úrad Žilina

311,19

Register obyvateľstva

6.

Okresný úrad Žilina

1736,00

Pre materskú školu

6.

Okresný úrad Žilina

2858,53

Voľby

7.

Okresný úrad Žilina

88,38

Životné prostredie

8,

Okresný úrad Žilina

40,74

Cestná doprava a PK

SPOLU

Suma v EUR

Účel

61190,62

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

0

0

V roku 2014 obec nezískala granty a transfery :

% plnenia

5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

5500

15454,90

281 %

Textová časť – príjmové finančné operácie:
Príjmové finančné operácie tvoria zostatok z predchádzajúceho roka.
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2014
2050

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

2050

100

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Príjem tvoria poplatky za čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskom klube detí.

Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR

Rozpočet na rok 2014
199150

Skutočnosť k 31.12.2014
178111,35

% plnenia
89,44

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

181150

161315,65

89,05

v tom :
Program/Názov výdavku

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

1.1Výkon funkcie starostu.

3300

3086,59

93,53

1.2.Členstvo v združeniach

1000

929,81

92,98

1,3.Strategické plánovanie /úvery/

19000

17503,64

92,12

3.1.Činnosť samosprávnych orgánov

1200

1090

90,83

4.1.Register obyvateľstva

310

311,19

100,38

4.2.Stavebný úrad, ŽP, PK

1960

2347,04

119,75

4.3.Káblová televízia

7000

6225,59

88,84

5.1.Ochrana pred požiarmi

500

294,64

58,93

6.1.Odpadové hospodárstvo

17000

18330,37

107,83

7.1.Správa a údržba komunikácii

20000

6391,61

31,96

8.1.Verejné osvetlenie

1800

3152,77

175,15

10.1.Šport

12400

3378,84

27,25

11. Kultúra

3500

2880,22

82,29

13.Dotácie žiakov ZŠ a MŠ v HN

400

676,76

169,19

107680

109620,02

101,80

2100

1892,26

90,11

199150,

178111,35

14.1. Správa obecného úradu
12.1 Obecné služby
Spolu

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 43120. EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume.48567,95 EUR, čo je
112,63 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolóra, spoločného
stavebného úradu,spoločného školského úradu, .

b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 13680 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume.16051,29.EUR, čo je
145,29 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 120050. EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 93931,72 EUR, čo je
108,49. % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú , energie, materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3300 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2056,76 EUR, čo
predstavuje 82,53. % čerpanie.
e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných1000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 707,94.EUR, čo
predstavuje 70,79. % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

0

Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014
20000

Skutočnosť k 31.12.2014
18000

% plnenia
98

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Splácanie istiny z prijatých úverov .

3) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

115690

115680

99

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky rozpočtových organizácie s právnou subjektivitou .

Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2014
0

Skutočnosť k 31.12.2014

% plnenia

0

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v EUR

AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

1955628,53

1983028,89

Neobežný majetok spolu

1940173,63

1940173,63

612,43

612,43

Dlhodobý hmotný majetok

1771998,30

1771998,30

Dlhodobý finančný majetok

167562,90

167562,90

Obežný majetok spolu

15454,90

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

15454,90

42582,57

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

1059238,61

1030334,03

Vlastné imanie

-125678,12

-88394,65

Výsledok hospodárenia

-125678,12

-88394,65

Záväzky

175144,88

175978,82

7400

20924

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé záväzky

144259,88

131746,07

0

4514,37

23485

18794,38

1009771,85

942749,86

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

Účel

Poskytovateľ

Zostatok

Rok splatenia

1.

12b.j.

ŠFRB

Záložné právo

131655,50

r. 2032

2

Regenerácia
centier-spoluúčasť

Prima Banka

Bianco zmenka

18794,38

r. 2018

6. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2014 neposkytla dotácie..

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne
usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné
prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová
organizácia
Materská škola

b)

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

50995

50995

0

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy a voľby vo výške
61190,62 EUR

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

- kapitálové výdavky
-2-

-1-

c)

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

-3-

-5-

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obci nebola pridelená žiadna dotácia

VÚC

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2014
Bankové účty : 39293,24 €
Pokladňa:
Spolu:

3289,33 €
42582,57 €

(stĺ.3 - stĺ.4 )

-4-

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d)

Rozdiel

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

V tom: rezerva na dovolenku:
odpad za 12/ 2014

7000 €
1300 €

telefóny za 12/2014

100 €

energie za rok 12/2014

500 €

KTLza IV.štrvťrok 2014 1700 €
Audit za rok 2014

1 000 €

Hlavný kontrolór

2 000 €

Refundácia ŽSR

7 324 €

Spolu:

20924 €

Prebytok: 21 658,57

Vypracovala: Suchomelová

V Hlbokom nad Váhom dňa .2015

€
€

€
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