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1. Základná charakteristika Obce Vysoká nad Kysucou
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Vysoká nad Kysucou sa nachádza v severozápadnej časti
Žilinského kraja na severozápade Slovenska.
Kataster obce patrí do dvoch orografických celkov. Severne sa nachádzajú Moravsko - sliezske
Beskydy a smerom na juh leží geomorfologický celok Javorníky. Hlavným faktorom lokalizácie
obce bola pravdepodobne rieka Kysuca, ktorá tvorí os obce a vyústenie niekoľkých menších
dolín do hlavnej Kysuckej doliny. Dôležitú úlohu v historickej lokalizácii obce zohrala ťažba
drevnej hmoty a následné rozširovanie kopaničiarskej kultúry.
Susedné mestá a obce :
Obec hraničí na západe s katastrom obce Makov, na severozápade s obcou Bíla, tento úsek
katastrálnej hranice tvorí zároveň i štátnu hranicu z Českou republikou. Na severe obec hraničí
s obcou Korňa, z východnej strany s katastrom mesta Turzovka a z južnej strany hraničí
s obcou Veľké Rovné, ktorá patrí do okresu Bytča.
Celková rozloha obce : 4 387 ha
Nadmorská výška :
Nadmorská výška obce sa pohybuje v intervale od 543 m. n. m. (centrum obce) do 925,5 m. n.
m. (Vrchtretina).
1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : Obec Vysoká nad Kysucou je kopaničiarského charakteru
s kombinovaným líniovým a roztratením osídlením.
Počet obyvateľov k 31.12.2020 bol 2 577 a má neustále klesajúcu tendenciu.
Zloženie obyvateľstva podľa pohlavia bol podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011
v pomere 51 % žien a 49 % mužov. V roku 2021 začalo prebiehať nové sčítanie obyvateľstva,
ukončené bude v júni 2021 a jeho výsledky budú známe až v nasledujúcom kalendárnom roku.
Národnostná štruktúra:
Poloha obce Vysoká nad Kysucou jednak v pohraničnej oblasti z Českou republikou a jednak
na severozápade krajiny sčasti predurčuje národnostné zloženie obyvateľstva obce.
Najpočetnejšou národnosťou je podľa očakávania národnosť slovenská. Podľa sčítania
obyvateľstva v roku 2011 to bolo 98 % .
Blízkosť štátnej hranice z Českou republikou dáva predpoklad, že druhou najpočetnejšou
národnosťou bude práve národnosť česká, pohybuje sa na úrovni 2 %.
Taktiež by sa dalo z polohy obce v blízkosti štátnej hranice s Poľskou republikou
predpokladať, že v celkovej skladbe obyvateľstva bude mať zastúpenie i národnosť Poľská.
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Opak je však pravdou. Na území obce sa k poľskej národnosti nikto nehlási a podobne je to
i z ostatnými národnosťami.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
Obec Vysoká nad Kysucou svojou náboženskou skladbou možno považovať za takmer
monoteistickú. Vyplýva to jednak z takpovediac izolovanej polohy od vplyvov ostatných
náboženstiev ale i z dlhoročných tradícií obyvateľov, ktorých život bol úzko spätý a prepojený
z rímskokatolíckou cirkvou. Najpočetnejšou je v obci rímskokatolícka cirkev, druhou
najpočetnejšou skupinou obyvateľov je skupina bez vierovyznania. Veľmi malá časť
obyvateľstva sa hlási k evanjelickej cirkvi a k náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia.
Niekoľko obyvateľov sa hlásilo i k cirkvi Gréckokatolíckej, Pravoslávnej a Reformovanej
kresťanskej cirkvi.
Vývoj počtu obyvateľov:
Prvý oficiálny údaj o sčítaní ľudí v obci pochádza z roku 1784, kedy mala obec 3147
obyvateľov čo znamená, že podľa tohto údaju bola obec Vysoká nad Kysucou v tom čase druhá
najväčšia obec (najviac obyvateľov 4832 mala obec Turzovka) v okrese Čadca. Dokonca obec
mala o 531 obyvateľov viac ako Čadca. Tieto údaje však poskytujú obraz o počte obyvateľov
v tej dobe ešte spoločne s časťou obce Makov. Do roku 1828 klesol počet obyvateľov na 2352
a obec klesla čo sa týka počtu obyvateľov na 7 miesto. Po tomto roku však prichádza obdobie
rastu počtu obyvateľov a v roku 1869 obec mala 3508 obyvateľov čo znamená, že po Turzovke
a Čadci bola treťou najľudnatejšou obcou Kysúc. V roku 1895 sa od obce odčlenila časť
Makov spoločne s priľahlými kopanicami. V následnom sčítaní v roku 1900 mala obec 3364
obyvateľov, čo však stále po Turzovke a Čadci predstavovalo 3. miesto v počte obyvateľov
okrese. Túto pozíciu si obec udržala až do roku 1940, kedy mala 4632 obyvateľov. Tento údaj
predstavuje v raste počtu obyvateľov historické maximum. Mgr. Róbert Dorman vo svojej
práci Dejiny farnosti Vysoká nad Kysucou (Nitra, 2002) uvádza v prílohe č. 11, že maximálny
počet obyvateľov dosiahla obec Vysoká nad Kysucou v roku 1901, kedy mala údajne 5625
katolíkov. Tento údaj je však nesprávne interpretovaný, nakoľko nevykazuje absolútny počet
obyvateľov vtedajšej obce ale počet katolíkov vo farnosti Vysoká nad Kysucou. Táto farnosť
však nekopírovala katastrálne hranice ale zahŕňala i časť obyvateľov obce Veľké Rovné.
Dôsledkom vojnových udalostí v rokoch 1939 – 1945 dochádza podobne ako v ostatných
obciach k poklesu počtu obyvateľov. V sčítaní ľudí v roku 1948, ktoré mimochodom porušilo
stanovené sčítanie po uplynutí dekády, mala obec 3569 obyvateľov čo predstavovalo pokles
v priebehu 8 rokov o 1063 obyvateľov. Tento pokles sa takmer vyrovná historicky najväčšiemu
poklesu počtu obyvateľov v 90-tych rokoch 19 storočia, kedy našu obec taktiež zasiahla vlna
hromadného vysťahovalectva.
V povojnovom období vplyvom pozitívnej sociálnej politiky štátu dochádza k opätovnému
rastu počtu obyvateľov a v sčítaní ľudí v roku 1961 mala obec Vysoká nad Kysucou 4595
obyvateľov čo je druhé historické maximum a v rámci okresu bola na 6. mieste.
Následné roky plánovanej socialistickej výstavby miest spôsobilo zvýšený mechanický pohyb
obyvateľov smerom do miest čo jednak spôsobilo rast troch kysuckým miest ale na druhej
strane pokles počtu obyvateľov vo viacerých obciach Kysúc. Podľa sčítania obyvateľov v roku
1970 mala obec 4276 obyvateľov a poklesla na 8. miesto v rámci okresu Čadca.
V priebehu ďalších desiatich rokov poklesol počet obyvateľov podľa sčítania v roku 1980 na
3850 obyvateľov. Prepad počtu obyvateľov pokračoval i v následnej dekáde a v roku 1991
mala obec 3206 obyvateľov.
Trend úbytku počtu obyvateľov sa nezastavil ani v posledných desiatich rokoch 20-teho
storočia. V roku 2000 mala obec Vysoká nad Kysucou 3043 obyvateľov čo predstavovalo 11.
miesto v rámci bývalého okresu Čadca.
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Po sčítaní obyvateľov v roku 2001 už mala obec iba 3005 obyvateľov, čo je o 201
obyvateľov menej ako pri predchádzajúcom sčítaní.
V nasledujúcom sčítaní obyvateľstva v roku 2011 bol počet opäť nižší o ďalších 231
obyvateľov: 2 774
Ďalšie sčítanie obyvateľstva sa koná v roku 2021.
K 31.12.2020 evidujeme 2 577 občanov.
V roku 2020 zomrelo 33 občanov, narodilo sa iba 26 detí. Z trvalého pobytu sa odhlásilo 35
občanov a prihlásilo sa 17 občanov na trvaný pobyt a 29 občanov na prechodný pobyt.
1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci sa pohybuje k 31.12.2020 okolo 6,95 % (miera nezamestnanosti
okresu).
Vývoj nezamestnanosti: situácia bola v období posledných rokov nemenná, ročná
nezamestnanosť bola stabilizovaná, avšak z dôvodu pandémie Covid 19, ktorá nastala v roku
2020, miera nezamestnanosti stúpla. Z dôvodu zastavenia projektov ÚPSVaR formou
pracovného pomeru, dobrovoľníckej služby, absolventskej praxe a menších obecných služieb
priemerná ročná miera evidovanej nezamestnanosti stúpla.
1.4 Symboly obce
Erb obce Vysoká nad Kysucou, vychádzajúci z historickej pečatnej predlohy má túto podobu:
V modrom štíte do zelenej oblej pažite vrastá zelená zlatokmenná borovica, pri nej zľava
strieborný späť hľadiaci lev v zlatej zbroji s rozdvojeným a prekríženým chvostom a so zlatou
korunou nad hlavou, ľavicou držiaci kmeň stromu a pravicou poza strom podávajúci červenú
zlatostredú trojružu na zlatej listnatej stopke.
Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho
heraldického štítu.
V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou, a striebornú
bielou, pričom sa však budú vždy popisovať ako zlatá a strieborná.
Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa červené vyjadrí zvislým šrafovaním, modrá vodorovným
šrafovaním, zelená sa vyjadrí šikmým, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.
V heraldike sa na erb pozeráme z pozície jeho nositeľa, preto sa strany opisujú zdanlivo opačne
(lev je heraldicky zľava).
Vlajka obce Vysoká nad Kysucou pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej
(2/7), žltej (1/4), červenej (1/7), bielej (1/7) a zelenej (2/7). Vlajka má pomer strán 2:3
a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce :
Je známe, že jednotlivé obce v určitom štádiu svojho vývoja dosiahli taký stav, že v súvislosti
s vlastnou administratívou potrebovali na potvrdenie vydaných písomností obecnú pečať a teda
obecný symbol. Z minulosti Vysokej nad Kysucou jej symbol poznáme podľa pečatidla
datovaného rokom 1741. Pečatný symbol je celkom jedinečný, je v ňom zobrazený strom, pri
ktorom stojí lev, držiaci v labách tri ruže. Navyše lev akoby oblápal strom – situáciu si možno
vyložiť tak, že lev sa akoby pokúšal vytrhnúť mohutný strom aj s koreňmi alebo tak, že ho chráni.
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Kruhopis znie Sigillum possessionis Viszoka A(nno) 1741 (teda pečať obce Vysoká roku 1741),
no pozoruhodný je najmä text okolo samotného pečatného symbolu. Rozložený je do niekoľkých
segnmentov a znie Arbor subiecta leoni („strom podrobený levovi“).
O akého leva ide zistíme, ak si pripomenieme najstarší erb Turzovcov – rodu, ktorý mal
rozhodujúci vplyv na vznik obce Vysoká. Tvoril ho práve lev, držiaci ružu, v mladšom erbe je
zasa v hornej polovici štítu lev, v dolnej tri ruže. V prípade historického symbolu obce Vysoká
nad Kysucou máme teda pred sebou príklad ovplyvnenia obecnej symboliky rodovou heraldikou.
Strom v pečati nemá podobu konkrétneho stromu, v heraldike sa však stromy s podobnou
„hríbovou“ korunou najčastejšie opisujú ako borovica.
1.5 Logo obce
Obec nemá vlastné logo, jeho návrh a vytvorenie sa zvažuje.
1.6 História obce
Obec Vysoká nad Kysucou vznikla v druhom desaťročí 17. storočia na území panstva Bytča.
Písomne sa prvýkrát spomína pod názvom Vyszoka v roku 1619 v urbári (súpise povinnosti
poddaných) panstva. Pôvodný názov Vysoká nad Kysucou sa používa od roku 1927. Počas
Rakúsko – Uhorského vyrovnania sa obec volala Hegyeshely. Obec bola okrem spomínaných
názvov, medzi miestnymi ale i susednými obyvateľmi v minulosti nazývaná i Lúpežovom.
Obec Vysoká nad Kysucou vznikla pri kopaničiarskom osídľovaní horných Kysúc. Jej prvými
osadníkmi boli teda valasi. Obydlia obyvateľov vznikali v chotári formou voľnej reťazovej
zástavby. Chotár novej obce bol vyčlenený z chotára Turzovky, šoltýsom (richtárom) sa stal Ján
Rudinec, v roku 1619 uvádzaný ešte medzi obyvateľmi Turzovky. Až do roku 1895, kedy sa
z obce vyčlenil ako samostatná obec Makov, zaberal chotár Vysokej celé územie okolo
najhornejšieho toku Kysuce. Obyvateľstvo sa spočiatku zaoberalo salašníckym chovom dobytka,
najmä oviec a kôz, ale tiež klčovaním lesnej a krovinatej pôdy, čím v chotári vznikli početné
kopanice, na ktorých sa nová pôda začala s časti využívať na pestovanie poľnohospodárskych
plodín (obiloviny, zelenina, krmoviny a ľan). Táto orientácia znamenala prechod obyvateľstva
z pastierskeho spôsobu života na pastiersko - roľnícky. V roku 1720, kedy sa obec spomína pod
názvom Vyszoka – Makov, kvôli rastu významu osady Makov, žilo v obci 44 poddanských
rodín. V priebehu 18. storočia nastal prudký rast obyvateľov obce. V roku 1784 mala obec 3147
obyvateľov.
Zvyšujúci sa počet obyvateľstva sa prejavil vo výstavbe kostola, fary a k vzniku triviálnej
cirkevnej školy. Vysocká farnosť bola založená v r. 1772 pod menom „Parochia vysokaenasis
subdivisia thursofalvaensis die 10. Okt. Anno 1772“. Vtedy bola vysvätená tunajšia bývalá
rímsko-katolícka fara, kostol a cirkevná škola. Pod Vysockú farnosť patrila i Makovská. Podnet
k vybudovaniu tunajšieho farského kostola v roku 1768 dal VDP. Juraj Rudinec vtedajší farár
v Balážskych Ďarmotách, sechenský dekan, ktorý pochádzal z Vysokej nad Kysucou. On sám
venoval na výstavbu kostola 300 zlatých. Keďže tento obnos ako i zbierka, vedená vtedajším
starostom Pavlom Skybíkom a jeho nástupcom Martinom Rudincom k vybudovaniu kostola
nestačila, zvyšujúci obnos venoval zemepán Mikuláš Sazterházy z Veľkej Bytče. Prvým farárom
bol Finsterwalter, ktorý sám daroval farnosti malý 20 funtový zvon.
Už v roku 1741 sa použila prvá pečať obce, ktorá bola i predlohou pre vznik erbu obce. V jej
znaku bol lev pod stromom držiaci tri ruže. Základným zdrojom obživy bolo naďalej
poľnohospodárstvo. V druhej polovici sa 18. storočia sa už pestovali aj zemiaky. Dôležitú úlohu
zohrávalo lesné hospodárstvo, najmä ťažba dreva (drevorubačstvo), doprava (pltníctvo,
povozníctvo) a spracovanie dreva (v roku 1770 bolo v obci 8 píl) a šindliarstvo. V období
vegetačného kľudu sa časť obyvateľstva zaoberala rôznymi doplnkovými zamestnaniami –
5

výrobou domáckeho a poľnohospodárskeho náradia z dreva, spracovaním textilných vlákien
a ovčej vlny, výrobou textílii a odevov. Počas leta odchádzala časť obyvateľov na sezónne
poľnohospodárske práce na „dolniaky“. V 19. storočí sa rozšírilo drotárstvo a obec sa stala
jedným z jeho hlavných centier. I dnes nájdeme skoro v každom staršom dome drotárske náradie,
porcelánový riad, hrnce, ktoré pripomínajú všadeprítomnú minulosť dediny – drotárstvo,
s ktorým je posplietaná i história našej obce. Starý drotár s krošňou na chrbte, v jednej ruke
palica a v druhej ruke malý chlapček…
Chudobní obyvatelia nemajúc dostatočnej obživy na rodnej pôde rozchádzali sa za zárobkom do
sveta ako drotári, klampiari, olejkári a podomoví obchodníci. Svojou usilovnosťou zarábali
v šírom svete peniaze a posielali ich doma zanechaným rodinám. Mnohí sa už domov nevrátili a
v cudzine „zložili svoje kosti“. Niektoré mená žiaria na drotárskom nebi ako stálice. Patria k nim
nepochybne i rodáci z Vysokej. Imrich Dočár – nazývaný aj „Pán svetla“, Štefan Hunčík –
„Drotárský kráľ“, Imrich Krutošík, Martin Chalan… Títo povzniesli vandrovné drotárstvo na
dielenské opravárenstvo, dobre prosperujúce manufaktúry a továrenský priemysel.
Ťažké životné podmienky viedli časť obyvateľstva k dočasnému alebo trvalému odchodu z obce.
Už v 30. rokoch 19. storočia sa na „Dolnú zem“ vysťahovalo 9 rodín. Väčší rozmach nadobudlo
vysťahovalectvo na konci 19. storočia a v prvých desaťročiach 20. storočia, kedy časť
vysťahovalcov odchádzala do Ameriky. Medzi vysťahovalcami alebo ich potomkami je dnes
mnoho významných osobností. Najznámejším je kozmonaut E. A. Cernan, ktorého starí rodičia
z otcovej strany sa vysťahovali z obce na začiatku 20. storočia.
Až do prvej polovice 20. storočia zostala hlavným zdrojom obživy obyvateľstva
poľnohospodárska výroba. Rozšírené boli doplnkové zamestnania a lesné hospodárstvo. Časť
obyvateľstva od 20. rokov 20. storočia dochádzala za prácou na Ostravsko. Do života obce v 20.
storočí nepriaznivo zasiahli obe svetové vojny. Na začiatku novembra 1918 zasiahla obec vlna
rabovačiek.
Výstavba druhého obecného kostola v Hornom Kelčove sa už od začiatku potýkala s finančnými
problémami vzniknutými počas medzivojnovej hospodárskej krízy. Napriek tomu sa však stavba
dokončila a 30. augusta 1931 bol kostol slávnostne vysvätený .
Počas II. svetovej vojny sa obyvateľstvo aktívne zapojilo do protifašistického odboja. Na území
obce pôsobili viaceré partizánske skupiny. Dôkazom fašistickej beštiality a zlovôle je 20. apríl
1945, kedy príslušníci vlasovských jednotiek v osade Semeteš zavraždili 21 mužov a chlapcov
vo veku od 16 do 61 rokov. Vydrancovali a zapálili 13 domov. V priebehu niekoľkých málo
hodín sa osada zmenila na obraz hrôzy a nešťastia. Niekoľko rodín stratilo svojich otcov, synov,
bratov a manželov.
V druhej polovici 20. storočia dochádza k zmene života obyvateľstva. Poľnohospodárstvo
prestalo byť hlavným zdrojom obživy a obyvateľstvo začalo pracovať v rôznych priemyselných
závodoch v obci (v roku 1946 bol v obci založený prvý závod a už od roku 1947 začal jeho prvý
majiteľ Róbert Slezák vyrábať školský nábytok) a okolitých mestách a obciach, avšak naďalej
zostávala dôležitou i dochádzka za prácou na Ostravsko. Časť obyvateľstva pracovala
v roľníckom družstve, ktoré vzniklo v roku 1949. Postupne zanikli doplnkové zamestnania,
menil sa aj spôsob života obyvateľov. Prejavilo sa to najmä v architektúre, kde drevené zrubové
domy boli postupne nahradzované murovanými obydliami. Časť dreveníc v ústredí a osadách
zostala aj naďalej, spravidla už len ako rekreačné alebo hospodárske stavby a v súčasnosti nám
dokumentujú tradičnú ľudovú architektúru obce.
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1.7 Pamiatky
Kostol sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou
Kostol Božského srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove
1.8 Významné osobnosti obce
CERNAN Eugen Andrew

14.3.1934, kozmonaut, ktorý zanechal svoje stopy na mesiaci počas misie kozmickej
lode Apollo 17, jeho starí rodičia sa narodili vo Vysokej nad Kysucou, v roku 1903 sa
odsťahovali do USA, niekoľko krát navštívil našu obec. Zomrel 16. januára 2017 vo
veku 82 rokov v Houstone v Texase.
CIPÁR Miroslav
maliar, grafik, sochár, dizajnér, ilustrátor
nar. 8. 1. 1935 Vysoká nad Kysucou, žije a tvorí v Bratislave
DOČÁR Imrich
podnikateľ, drotár – nazývaný „Pán svetla“
nar. okolo r. 1830 Vysoká nad Kysucou, pochovaný vo Vysokej n.Kysucou
DOČÁR Mikuláš
Podnikateľ, drotár
nar. asi 1821 Vysoká nad Kysucou, pochovaný vo Vysokej n.Kysucou
HUNČÍK Štefan
Drotár - nazývaný „Drotárský kráľ“
nar. 19. 3. 1873 Vysoká nad Kysucou – zomr. 7. 6. 1963 Vysoká nad Kysucou
KUŽMOVÁ Amália
učiteľka, folkloristka
nar. 3. 5. 1941 Vysoká nad Kysucou, žije a naďalej šíry kultúru vo Vysokej nad Kysucou
KUŽMA Pavol
učiteľ, folkloristka
nar. 17.2.1942 Čierne pri Čadci, žije a naďalej šíry kultúru vo Vysokej nad Kysucou
BELOUSOVOVA Anna
učiteľka, verejná činiteľka
nar. 8. 8. 1959 Vysoká nad Kysucou, žije v Bratislave
VELIČKA Jaroslav
fotograf, učiteľ
nar. 29. 10. 1954 Vysoká nad Kysucou, žije a tvorí v Čadci
PIVKO Milan
pedagóg, dlhoročný riaditeľ detského doma Horný Kelčov
nar. 14.4.1953 Vysoká nad Kysucou, zomrel 8.3.2015 v Čadci
PIVKOVÁ Mária
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učiteľka, dlhoročná riaditeľka ZŠ Horný Kelčov
nar. 6.2.1953 v Komárne, zomrela 16.10.2014 v Čadci
MARTIKÁN Jozef
tréner rýchlostných kanoistov
nar. 6.9. 1954 Vysoká nad Kysucou, žije v Liptovskom Mikuláši

1.9 Inštitúcie v obci
A/ Výchova a vzdelávanie
V roku 2020 výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytovala
Základná škola s MŠ E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou č. 316, 023 55
Organizácia s právnou subjektivitou, zriadená k 1.9.2014
Škola vznikla po zániku dvoch škôl pôsobiacich v obci: Základnej školy E.A.Cernana
Vysoká nad Kysucou a Základnej školy Horný Kelčov, ich zlúčením a pričlenením
Materskej školy Vysoká nad Kysucou a Školskej jedálne Vysoká nad Kysucou, ktoré
boli bez právnej subjektivity v pôsobnosti obce.
Štatutár: Mgr. Alojz Žuffa
Tel. č.: 041/4361126, 041/4361381, 041/4361382
Počet zamestnancov: 45
Počet detí ZŠ: 190
Počet detí MŠ: 65
Ďalšie organizačné zložky, ktoré sú súčasťou školy:
- školský klub detí v Ústredí
- školská jedáleň v Ústredí
- výdajňa jedla vo Vyšnom Kelčove
- materská škola v Ústredí
- elokované pracovisko MŠ Vyšný Kelčov
Materská škola má otvorené štyri triedy, z toho je jedna trieda v elokovanom pracovisku vo
Vyšnom Kelčove. Všetky triedy majú celodennú prevádzku.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že počet novonarodených detí sa bude
postupne znižovať a od toho sa bude aj odvíjať počet tried v MŠ, ako aj celodenná, rep. poldenná
prevádzka v elokovanom pracovisku MŠ Vyšný Kelčov a samozrejme následne aj počet tried
v základnej škole. Časť detí s trvalým pobytom vo Vysokej nad Kysucou odchádza plniť povinnú
školskú dochádzku do susednej obce Makov, čím škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
prichádza o normatívne prostriedky, ako aj o možnosť otvoriť dva ročníky.
B/ Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Obvodný lekár: MUDr. Slavomíra Michnicová – Kostrová, tel. č.: 041/4361123, prevádzka
ambulancie 2 dni v týždni
- Zubný lekár: MDDr. Dávid Masarik tel. č.: 041/4361219
- Lekáreň Palmitas s.r.o., tel. č. 041/4361263
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Prevádzku ambulancie pediatra sa aj napriek pretrvávajúcej snahe obce nepodarilo zabezpečiť
z dôvodu nezáujmu zo strany detských lekárov a to aj napriek tomu, že im boli ponúkané
zrekonštruované priestory zriadené priamo na tento účel. Do týchto obnovených priestorov sa
v roku 2020 presunuli dve kancelárie z poschodia budovy OcÚ – dane a poplatky, matrika
a evidencia obyvateľstva. K uvedenému sa pristúpilo z dôvodu zlepšenia dostupnosti občanom,
nakoľko sa jednalo o naviac navštevované kancelárie. Zriadením kancelárii na prízemí budovy
bol umožnený bezbariérový vstup občanom so zdravotnými problémami ako aj matkám
s detským kočíkom.
C/ Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- Domov dôchodcov, Vysoká nad Kysucou č. 287, 023 55, tel. č.: 041/4361308
- Centrum pre deti a rodiny Bytča, pracovisko Horný Kelčov č. 800, 023 55,
tel. č. 041/4364132
- Centrum pre deti a rodiny Semeteš č. 1208, 023 55, tel. č.: 041/4361363,
Rozsah poskytovaných sociálnych služieb sa rozšíril v oblasti starostlivosti o občanov
neumiestnených v zariadeniach sociálnych služieb a to zabezpečením rozvozu teplej stravy
takmer do všetkých častí obce. Obec prispieva na stravu dôchodcov vo výške 50 % režijných
nákladov, čo predstavovalo 0,50 Eura na jeden obed. Príspevok sa týka starobných dôchodcov,
a plne invalidných dôchodcov, ktorí majú v obci trvalý pobyt. Stravníci, ktorí si nechávajú stravu
doviesť do svojej domácnosti doplácajú na dopravu stravy 0,51 Eur/obed.
V roku 2020 bola obec nútená z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID 19 pristúpiť
k zakúpeniu stroja na zalievanie potravín a obedy distribuovať medzi dôchodcov
v jednorazových plastových obaloch. Doposiaľ používané obedáre boli z hygienického dôvodu
zakázané používať.
D/ Farský úrad
Vysoká nad Kysucou č. 227, 023 55
Tel. č.: 041/4361125
Správca farnosti: Mgr. František Mikuláš
E/ Pošta
Vysoká nad Kysucou č. 231, 023 55
Tel. č. : 041/4361133
Vedúca: Štefánia Kubincová
F/ Obchodné prevádzky
a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom
- Coop Jednota SD, 023 55 Vysoká nad Kysucou č. 214, 023 55
- Coop Jednota SD, Horný Kelčov č. 1300, Vysoká nad Kysucou 023 55
- Potraviny J & H Handel s.r.o., Požiarna zbrojnica 735, 023 55
- Potraviny Milan Lajčák, Nižný Kelčov č. 1143, Vysoká nad Kysucou 02355
- Potraviny Anton Stolárik, Vysoká nad Kysucou č. 212, 023 55
- Pojazdná predajňa, Lučanová, Makov č. 59, 023 56
-

b) Obchody s priemyselným tovarom
Pa market, Peter Adamec, Vysoká nad Kysucou č. 217, 023 55
Stolária, Anton Dorociak, Ústredie č. 200, Vysoká nad Kysucou 023 55
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-

c) Kvetinárstvo
Minimarket, Gabriela Chovancová, Vysoká nad Kysucou, Ústredie, 023 55

-

d) Reštaurácie a pohostinstvá
Kasso s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 215, 023 55
Espresso, Tibor Gáborik, Vysoká nad Kysucou č. 221, 023 55
Kysucký šenk, Nižný Kelčov 558, Vysoká nad Kysucou 023 55
Gazdovský dvor, Vyšný Kelčov č. 672, Vysoká nad Kysucou 023 55
Požiarnik, Vyšný Kelčov 735, Vysoká nad Kysucou 023 55
Pohostinstvo M. Lajčák, Nižný Kelčov 1143, Vysoká nad Kysucou 023 55
Pohostinstvo u Arnolda, P.Kužma, Furmanec 378, Vysoká nad Kysucou 023 55
Potraviny u Cipára, Krištof s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 1028, 023 55

-

e) Ostatné prevádzky
K-Ten, Vysoká nad Kysucou č. 1279, 023 55
AFC – ZTS a.s., Vysoká nad Kysucou č. 1287, 023 55
Stolárstvo Marčiš Marcel, Vysoká nad Kysucou č. 1279, 023 55
Hannibal s.r.o, Vysoká nad Kysucou č. 1201, 023 55
Výroba a predaj nábytku, J. Beňo, Vysoká nad Kysucou č.230, 023 55
Ondrej Jurčo – výroba nábytku a doplnkov, Vysoká nad Kysucou č. 161, 023 55
KAPA –PLUS s.r.o., Vyšný Kelčov 633, Vysoká nad Kysucou 023 55
VTR SLOVAKIA, Vladimír Korchaník, Varechovský potok 887, 023 55
Lesná správa Nižný Kelčov č. 566, Vysoká nad Kysucou 023 55
Urbariálna obec PS Makov – Vysoká, Nižný Kelčov č. 565, 023 55
Estor Building, s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 61, 023 55
Wincott SK, s.r.o., premen. na OC POPPER s.r.o, Vysoká nad Kysucou č. 228, 023 55
MFC Bus s.r.o, Vysoká nad Kysucou č. 524, 023 55
MFC Services s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 524, 02355

1.10 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Mgr. Anton Varecha, v predchádzajúcom volebnom období a aj ako
novozvolený od 30.11.2018
Zástupca starostu obce : Jozef Zborovan (od 30.11.2018)
Ján Lysík (do 30.11.2018)
Hlavný kontrolór obce: Ing. Marcel Nekoranec
Obecné zastupiteľstvo:
do 30.11.2018 :
Ján Lysík
Mgr. Bohuslav Krasula
Jozef Zborovan
Miroslav Dorman
Mgr. Janka Jurčová
Mgr. Katarína Chnapková
Ing. Miroslav Dočár
Dpt. Jozef Vavrica
Mgr. Katarína Jantošová

od 30.11.2018:
Daniel Lysík
Milan Pivko
Jozef Zborovan
Miroslav Dorman
Mgr. Janka Jurčová
Mgr. Katarína Chnapková
Ing. Miroslav Dočár
Jozef Gajdica (do 28.11.2019)
Mgr. Katarína Janšotová
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Ing. Marek Vavrica (od 28.11.2019)
Komisie:
- Pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva
- Pre oblasť sociálnu, bytovú, zdravotníctva
- Pre oblasť financií a správy majetku
- Pre oblasť životného prostredia a výstavby
- Pre oblasť kontroly verejného poriadku a požiarnictva
- Pre oblasť ochrany verejného záujmu
Obecný úrad: Prednosta – Ing. Ladislav Kubačák, úsek stavebný
Ing. Ján Lisko, úsek poľnohospodársky
Margita Kubačáková, úsek sociálny
Daniela Kubicová, úsek daní a poplatkov
Jana Kubalová, úsek finančný
Emília Kubincová, úsek mzdový a školstva
Anna Opialová, úsek matriky a evidencia obyvateľstva
Bc. Monika Perďochová, úsek knižnice a kultúry
Nikola Zajacová, zástup knižnica a kultúra, matrika
Dávid Nekoranec, úsek správy majetku

2. Rozpočet obce na rok 2020 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym
rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
- k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, zo 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 zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :
- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený v súlade s ustanovením § 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 (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Schválený celkový rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný,
pričom:
- bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový
+ 144 418 Eur
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-

kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový
finančné operácie boli zostavené ako prebytkové

Dátum schválenia rozpočtu: dňa 13.12.2019
Bol zmenený dvanásť krát :
rozpočtovým opatrením č. 1, uznesením č.
rozpočtovým opatrením č. 2, uznesením č.
rozpočtovým opatrením č. 3, uznesením č.
rozpočtovým opatrením č. 4, uznesením č.
rozpočtovým opatrením č. 5, uznesením č.
rozpočtovým opatrením č. 6, uznesením č.
rozpočtovým opatrením č. 7, uznesením č.
rozpočtovým opatrením č. 8, uznesením č.
rozpočtovým opatrením č. 9, uznesením č.
rozpočtovým opatrením č. 10, uznesením č.
rozpočtovým opatrením č. 11, uznesením č.
rozpočtovým opatrením č. 12, uznesením č.

uznesením č. 9/2019-13.2
1/2020-6.1
1/2020-6.3
2/2020-6.4
2/2020-6.5
4/2020-11.1
4/2020-11.3
5/2020-8.1
5/2020-8.3
6/2020-5.1
6/2020-5.3
7/2020-12.1
7/2020-12.3

Upravený rozpočet obce k 31.12.2020 v celých eurách:
Rozpočet na
rok 2020
Príjmy celkom
2 534 775
z toho :
Bežné príjmy
2 009 967
Kapitálové príjmy
5 000
Finančné operácie
519 808
(v tom príjmy RO s právnou subj).
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
(v tom výdavky RO s právnou subj.)

- 470 195 Eur
+ 325 777 Eur

54 471

zo dňa 26.02.2020
zo dňa 26.02.2020
zo dňa 30.04.2020
zo dňa 30.04.2020
zo dňa 29.06.2020
zo dňa 29.06.2020
zo dňa 10.09.2020
zo dňa 10.09.2020
zo dňa 10.11.2020
zo dňa 10.11.2020
zo dňa 15.12.2020
zo dňa 15.12.2020
Rozpočet po
zmene 2020
2 735 931
2 015 725
112 600
607 606
70 136

2 534 775

2 712 991

1 853 461
663 314
18 000

1 952 334
741 609
19 048

808 763

882 794

2.1 Plnenie príjmov za rok 2020 (vrátane RO s právnou subjektivitou)
2.1.1 Bežné príjmy
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia k upravenému rozpočtu

v celých €
1 853 461
1 952 334
1 817 915
93,11 %
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Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií
Hl. kateg.
Kategória

Text

Upravený
rozpočet 2020
v celých €
2 015 725
1 114 720

Skutočnosť
2020
v celých €
2 012 484
1 115 383

93,11
100,06

%

100

Príjmy celkom
Daňové príjmy

200

Nedaňové príjmy

147 477

144 493

97,98

300

Granty a transfery

753 528

752 608

99,88

2.1.2 Kapitálové príjmy
Príjmy celkom

v celých €

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia k upravenému rozpočtu

5 000
112 600
106 826
94,87 %

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce a rozpočtových organizácií
Kategória

Text
Príjmy celkom
Príjem z predaja majetku
Kapitálové granty a transfery

200
300

Rozpočet po
zmenách 2020
v celých €
112 600
7 600
105 000

Skutočnosť
2020
v celých €
106 826
6 826
100 000

%
94,87
89,82
95,24

2.1.3 Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia k upravenému rozpočtu

v celých €
519 808
607 606
207 522
34,15 %

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce
Hlavná
Kategória

Text

Rozpočet po
zmenách 2020
v celých €

Skutočnosť
2020
v celých €

%
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Príjmy celkom
Príjmy z transakcií s FA a FP
Prijaté úvery, pôžičky a NFV

400
500

607 606
153 606
454 000

207 522
153 522
54 000

34,15
99,95
11,89

2.2 Plnenie výdavkov za rok 20120(vrátane RO s právnou subjektivitou)
2.2.1 Bežné výdavky
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia k upravenému rozpočtu

v celých €
1 853 461
1 952 334
1 817 915
93,11 %

Plnenie programového rozpočtu bežných výdavkov obce a rozpočtových organizácií
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Spolu

Názov programu
Plánovanie, manažment a kontrola
Propagácia a marketing
Interné služby
Služby občanom
Bezpečnosť
Odpadové hospodárstvo
Komunikácie
Vzdelávanie
Šport
Kultúra
Prostredie pre život
Bývanie
Sociálne služby
Administratíva

Schválený
Upravený Skutočnosť
rozpočet
rozpočet
33 222
35 928
29 359
4 300
7 153
4 290
83 646
106 514
86 165
29 846
36 874
32 136
13 221
41 888
37 806
70 000
72 229
71 388
65 426
52 312
46 185
802 363
883 394
874 022
39 377
28 349
26 720
39 810
17 149
13 078
93 335
83 109
77 795
29 300
17 604
12 802
76 940
90 999
53 928
472 675
479 832
452 241
1 853 461 1 952 334
1 817 915

2.2.2 Kapitálové výdavky
Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia k upravenému rozpočtu

v celých €
663 314
741 609
246 655
33,26 %

Plnenie programového rozpočtu kapitálových výdavkov obce a rozpočtových organizácií
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Program
3
4
7
8
9
11
Spolu

Názov programu

Schválený
rozpočet

Interné služby
Služby občanom
Komunikácie
Vzdelávanie
Šport
Prostredie pre život

Upravený
rozpočet

0
12 660
35 000
543 654
57 000
15 000
663 314

Skutočnosť

115 222
0
89 097
483 578
43 400
10 312
741 609

109 003
0
87 535
770
40 067
9 280
246 655

2.2.3 Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom

v celých €

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia k upravenému rozpočtu

18 000
19 048
19 048
100 %

Plnenie programového rozpočtu výdavkových finančných operácií obce
Program
12
Spolu

Názov programu

Schválený
Upravený Skutočnosť
rozpočet
rozpočet
18 000
19 048
19 048
18 000
19 048
19 048

Bývanie

2.3 Plán rozpočtu na roky 2022 – 2023 (vrátane RO)
2.3.1 Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 326 832

Plán na rok
2021
2 618 244

Plán na rok
2022
2 043 859

Plán na rok
2023
2 065 843

2 012 484
106 826
207 522

1 936 030
21 250
610 964

20 13 859
0
30 000

2 065 843
0
0

2.3.2 Výdavky celkom
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 083 618

Plán na rok
2021
2 618 244

Plán na rok
2022
2 043 859

Plán na rok
2023
2 065 843

1 817 915
246 655
19 048

1 982 410
597 334
38 500

1 974 859
10 000
59 000

2 001 343
5 000
59 500

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020
Skutočné plnenie a čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2020
Rozpočet po
zmenách 2020
v celých €

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Rozdiel rozpočtu

2 735 931

Skutočnosť
k 31.12.2020
v celých €

2 326 832

2 016 725
112 600
607 606
2 712 991

2 012 484
106 826
207 522
2 083 618

1 952 334
741 609
19 048
+ 22 940

1 817 915
246 655
19 048
+ 243 214

Vykázanie výsledku hospodárenia obce v zmysle usmernenia MF SR pre vykazovanie
výsledku hospodárenia obcí a VÚC v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu
(metodika ESA 2010):
- príjmy : položky 100
položky 200
položky 300

1 115 383 Eur
151 320 Eur
852 608 Eur

-

-

výdavky: položky 600
položky 700
Celkom prebytok hospodárenia obce:

+

1 817 915 Eur
246 656 Eur
54 740 Eur

Úprava hospodárskeho výsledku:
zistený hospodársky výsledok/schodok
nevyčerpané dotácie zo ŠR
prostriedky fondu opráv

+ 54 740 Eur
- 70 174 Eur
- 8 978 Eur

Hospodársky výsledok po úpravách:

- 24 412 Eur

Prebytok/schodok hospodárenia:
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Pre vykázanie výsledku hospodárenia obcí sa ku schodku alebo prebytku rozpočtu ďalej
pripočítavajú položky časového rozlíšenia a to zmena stavu vybraných záväzkov
a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov. Zmena stavu záväzkov
a zmena stavu pohľadávok je súčet rozdielov vybraných položiek súvahy medzi netto stavom
bežného účtovného obdobia a netto stavom bezprostredne predchádzajúceho obdobia.
Vybrané položky Súvahy vstupujúce do výpočtu
ostatných záväzkov
riadky Súvahy Úč ROPO SFOV 1-01
STRANA PASÍV
b

Číslo
riadku

Ostatné dlhodobé záväzky (479)
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
Záväzky zo sociálneho fondu (472)

c
141
142
144

Záväzky z nájmu (474AÚ)
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
Iné záväzky (379AÚ)

145
146
149

Dodávatelia (321)
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
Záväzky z nájmu (474AÚ)
Iné záväzky (379AÚ)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
Zamestnanci (331) a ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
Ostatné dane a poplatky (345)
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS (273)

152
154
155
156
157
160
161
163,164
169
178

Súčet - spolu

Netto stav

Netto stav

2020

2019

478 759
0
1 405
0

497 807
0
1 213
0

0
0
2 696

0
0
7 728

Rozdiel

+19 048
- 192

+ 5 032

744
0
0
0
399
0
60 460
0
54 000
598 463

373
0
0
0
440
0
53 953
0
0
561 514

-371

- 54 000
- 36 949

Netto stav

Netto stav

Rozdiel

+41
- 6 507

Vybrané položky Súvahy vstupujúce do výpočtu
ostatných pohľadávok
riadky Súvahy Úč ROPO SFOV 1-01
STRANA AKTÍV
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) (095AÚ)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – dlhodobé
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – krátkodobé
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)

Číslo
riadku

010
023
032
049
051
052
053
056
057
059
061
063
064
065
066

2020

2019

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 024
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
208
0
0
0
0

1 816
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Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a
rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným
celkom (318AÚ) - (391AÚ)

068

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319AÚ) - (391AÚ)
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
Náklady budúcich období (381)
Komplexné náklady budúcich období (382)
Príjmy budúcich období (385)

069
070
075
078
079
081
096
111
112
113

Súčet – spolu

Schodok rozpočtového hospodárenia
Zahrnutie položiek časového rozlíšenia:
- zmena stavu pohľadávok
- zmena stavu záväzkov
- časové rozlíšenie úrokov
-

-

časové rozlíšenie daní
platby

70 540

56 955

13 585

20 052

19 035

1 017

186
0
0
0
0
0
6 777
0
0

440
0
0
0
0
0
7 876
0
0

- 254

99 579

84 514

-

- 1 099

15 065

24 412 Eur
+
-

15 065 Eur (nárast)
36 949 Eur (nárast)
377 Eur ( akruálne úroky
platené v januári nasl. roka)
1348 Eur (skutočne vybraté
prevyšujúce akruálny výnos)

Hospodársky výsledok v zmysle jednotnej metodiky
platnej pre EU po úpravách:

-48 021 Eur/ schodok

Pre účely tvorby rezervného fondu vo výške 10 % z prebytku hospodárenia sa berie
v úvahu vyčíslený hospodársky výsledok po úpravách, ktorých je schodok v sume 24 412
Eur (bez úprav položiek časového rozlíšenia), rezervný fond sa nebude preto za rok 2020
tvoriť.

4. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
4.1. Pohľadávky
a) za materskú jednotku
Pohľadávky

Stav
k 31.12.2019

Stav
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

6 182

6 211

Pohľadávky po lehote splatnosti

70 311

86 591
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b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Stav
k 31.12.2019

Stav
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

6 327

6 211

Pohľadávky po lehote splatnosti

70 311

86 591

4.2 Záväzky (bez zúčtovacích vzťahov medzi subjektami VS)
4) za materskú jednotku
Záväzky

Stav
k 31.12 2019

Stav
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

541 870

573 734

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Stav
k 31.12 2019

Stav
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

676 491

647 536

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

5. Rekapitulácia majetku v celých €
5.1. Majetok
a) za materskú jednotku:

/účtovný stav Netto- majetok s oprávkami/
Stav
k 31.12.2019

Stav
k 31.12.2020

031 Pozemky

1 555 613

1 558 516

021 Stavby

1 852 328

1 862 019

022 Samostatné hnuteľné veci

21 827

23 530

023 Dopravné prostriedky

36 413

21 778

042 Obstaranie majetku (nedokončené investície)

6 268

10 105

533 161

533 161

Stav
k 31.12 2019

Stav
k 31.12 2020

1 555 613

1 558 516

061 Podielové cenné papiere

/účtovný stav Brutto – majetok bez oprávok/
031 Pozemky
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021 Stavby

5 483 064

6 037 878

022 Samostatné hnuteľné veci

137 846

145 430

023 Dopravné prostriedky

386 869

352 521

028 Drobný dlhodobý hmotný majetok

11 967

11 967

6268

10 105

533 161

533 161

Stav
k 31.12.2019

Stav
k 31.12.2020

031 Pozemky

1 561 911

1 564 815

021 Stavby

2 904 634

2 891 123

022 Samostatné hnuteľné veci

35 879

31 582

023 Dopravné prostriedky

81 701

21 778

042 Obstaranie majetku (nedokončené investície)

242 351

10 105

061 Podielové cenné papiere

533 161

533 161

Stav
k 31.12 2019

Stav
k 31.12 2020

042 Obstaranie majetku (nedokončené investície)
061 Podielové cenné papiere
b) za konsolidovaný celok:

/účtovný stav Netto- majetok s oprávkami/

/účtovný stav Brutto – majetok bez oprávok/
031 Pozemky

1 555 613

1 564 815

021 Stavby

7 885 824

8 080 637

022 Samostatné hnuteľné veci

185 645

193 229

023 Dopravné prostriedky

386 869

352 521

16 308

16 308

6 268

10 105

533 161

533 161

028 Drobný dlhodobý hmotný majetok
042 Obstaranie majetku (nedokončené investície)
061 Podielové cenné papiere

5.2. Zdroje krytia
a) za materskú jednotku:
Stav
k 31.12.2019

Stav
k 31.12.2020

Vlastné imanie a záväzky spolu

4 360 351

4 463 672

Vlastné imanie

1 594 815

1 621 840

z toho:
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-

oceňovacie rozdiely

0

0

-

fondy

0

0

-

výsledok hospodárenia

1 594 815

1 621 840

587 540

643 907

0

0

subjektami VS

45 670

70 174

-

dlhodobé záväzky

498 607

479 650

-

krátkodobé záväzky

43 263

40 083

-

bankové úvery a

0

54 000

2 177 996

2 197 925

Stav
k 31.12.2019

Stav
k 31.12.2020

Vlastné imanie a záväzky spolu

5 496 123

5 581 104

Vlastné imanie

1 978 682

2 011 915

Záväzky
z toho:
-

rezervy

-

zúčtovanie medzi

výpomoci
Časové rozlíšenia

b) za konsolidovaný celok:

z toho:
-

oceňovacie rozdiely

0

0

-

fondy

0

0

-

výsledok hospodárenia

1 978 682

2 011 915

729 931

782 645

0

0

subjektami VS

125 582

135 109

-

dlhodobé záväzky

499 020

480 164

-

krátkodobé záväzky

105 329

113 372

-

bankové úvery a

0

54 000

2 787 510

2 786 544

Záväzky
z toho:
-

rezervy

-

zúčtovanie medzi

výpomoci
Časové rozlíšenia
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6. Hospodársky výsledok obce v celých €
a) za materskú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Predpoklad
rok 2021

Predpoklad
rok 2022

1 484 156

1 412 622

1 530 000

1 570 000

149 437

175 956

173 000

173 000

51 – Služby

226 833

213 594

230 000

230 000

52 – Osobné náklady

493 758

483 695

540 000

580 000

714

627

1 000

1 000

15 797

20 363

20 000

20 000

256 566

205 639

220 000

220 000

15 570

18 587

16 000

16 000

0

0

0

0

325 481

294 161

330 000

330 000

0

0

0

0

1 612 191

1 439 647

1 530 000

1 570 000

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

25 515

29 590

30 000

31 000

0

0

0

0

0

0

0

0

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

1 129 912

1 116 907

1 140 000

1 150 000

85 531

92 464

88 000

88 000

50 – Spotrebované
nákupy

53 – Služby
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
Výnosy
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65 – Zúčtovanie
0
0
0
0
rezerv a OP
z prevádzkovej
a finančnej činnosti
a zúčtovanie
časového rozlíšenia
66 – Finančné
717
503
1 000
1 000
výnosy
67 – Mimoriadne
600
2 388
0
0
výnosy
69 – Výnosy
369 916
197 795
271 000
300 000
z transferov
a rozpočtových
príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO
zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky
128 035
27 025
0
0
výsledok
/ + kladný HV, záporný HV /
Kladný hospodársky výsledok za rok 2019 v sume 128 035 Eur bol roku 2020 zúčtovaný na účet
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Kladný hospodársky výsledok
za rok 2020 v sume 27 025 Eur bude zaúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov v roku 2021.
b) za konsolidovaný celok:
Názov
Náklady
50 – Spotrebované

Skutočnosť
k 31.12. 2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Predpoklad
rok 2021

Predpoklad
rok 2022

2 459 468

2 393 977

2 711 000

2 761 000

269 550

281 903

290 000

290 000

321 421

257 435

320 000

320 000

1 186 572

1 249 162

1 390 000

1 440 000

714

627

1 000

1 000

15 804

20 363

20 000

20 000

285 047

234 842

285 000

285 000

nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Služby
54 – Ostatné náklady
na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy
a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti
a zúčtovanie
časového rozlíšenia
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56 – Finančné
náklady
57 – Mimoriadne
náklady
58 – Náklady na
transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

17 238

20 303

19 000

19 000

0

0

0

0

363 122

329 342

386 000

386 000

2 583 165

2 427 210

2 711 000

2 761 000

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

115 426

100 010

130 000

135 000

0

0

0

0

0

0

0

0

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

1 129 912

1 116 907

1 130 000

1 135 000

85 531

93 600

95 000

95 000

0

0

717

503

1 000

1 000

600

2 388

0

0

1 250 979

1 113 802

1 355 000

1 395 000

123 697

33 233

0

0

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
Hospodársky
výsledok
/ + kladný HV, záporný HV /

0

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
Kapitálové:
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Zo štátneho rozpočtu a fondov:
- na zateplenie budovy OcÚ z Enviromentálneho fondu
100 000 Eur
- na výstavbu multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ E. A .Cernana Vysoká nad Kysucou
z úradu vlády SR, presunuté z roku 2019 (dotácia bola v roku 2020 v celej výške
vrátená poskytovateľovi
37 000 Eur
Bežné:
V roku 2020 neboli z dôvodu pandemickej situácie obci poskytnuté iné bežné transfery ako
transfery na prenesené kompetencie, činnosť DHZ, voľby, sociálne účely a aktívnu politiku
práce.
7.2 Poskytnuté dotácie
Z dôvodu úsporných opatrení prijatých v súvislosti s pandemickou situáciou boli takmer
všetky plánované dotácie, ktoré mali byť poskytnuté organizáciám v obci, rozpočtovým
opatrením zrušené, resp. bola ich výška znížená.
V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

TJ Spartak

Účelové určenie dotácie

Suma
poskytnutých
prostriedkov v €

Na zabezpečenie činnosti – podlieha

15 000

zúčtovaniu (dotácia bola rozpočtovým
opatrením znížená zo schváleného rozpočtu
25 000 Eur)
Zväz invalidov a pos. Dotácia na činnosť - podlieha zúčtovaniu
civ. chorobami

500

(bola poskytnutá ešte pred zavedením
úsporných opatrení)

DHZ

Vysoká

Kysucou

nad Na zakúpenie materiálu a vybavenia –
podlieha
asistenciu

zúčtovaniu
na

(poskytnuté

testovaniach

400

za

ochorenia

COVID 19)
DHZ Horný Kelčov

Na zakúpenie materiálu a vybavenia –
podlieha
asistenciu

zúčtovaniu
na

(poskytnuté

testovaniach

400

za

ochorenia

COVID 19)

7.3 Významné investičné akcie zaradené v roku 2020 do majetku obce v celkovej hodnote
205 818 Eur:
- technické zhodnotenie budovy OcÚ – zateplenie

105 496 Eur
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- technické zhodnotenie budovy OcÚ – nerezové zábradlia

2 228 Eur

- technické zhodnotenie budovy OcÚ - predĺženie krovu

1 279 Eur

- vybudovanie elektro- nabíjacej stanice na elektromobily

5 968 Eur

- výstavba časti chodníka v centre obce

76 530 Eur

- kúpa sypača za traktor (na zimný posyp MK)

4 224 Eur

- kúpa radlice na traktor (na zimnú údržbu MK)

3 360 Eur

- technické zhodnotenie verejného osvetlenia

3 312 Eur

- nákup pozemkov

3 421 Eur

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané a pripravované investičné akcie realizované v nasledujúcich rokoch:
-

výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana

-

zateplenie budovy ZS a 14 bytového nájomného domu č.1259

-

výmena strechy na budove OcÚ

-

rozšírenie pohrebísk Vysoká nad Kysucou a Vyšný Kelčov

-

výstavba chodníkov v centre obce

-

vybudovanie chodníkov na pohrebisku v ústredí – ďalšia časť pohrebiska

-

vybudovanie zberného dvora

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec po skončení účtovného obdobia nezaznamenala udalosť osobitného významu a rozsahu.

Vypracoval: Jana Kubalová
Predkladá: Jana Kubalová
Vo Vysokej nad Kysucou dňa 01.06.2021
Mgr. Anton Varecha
starosta obce
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Prílohy:
•

Ročná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
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