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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 je 2654.   
 
Národnostná štruktúra (podľa sčítania v roku 2001, výsledky zo sčítania v roku 2011 
stále nie sú známe):  
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, ku ktorej sa hlási 2922 
obyvateľov (97,2%) z toho je 1 425 mužov (48,8%) a 1497 žien (51,2).  
Blízkosť štátnej hranice z Českou republikou dáva predpoklad, že druhou najpočetnejšou 
národnosťou bude práve národnosť Česká. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 
túto skutočnosť i potvrdilo a na území obce sa k českej národnosti hlási 27 obyvateľov (0,9%) 
z čoho je 10 mužov (37%) a 17 žien (63%). 
I napriek skutočnosti, že na území obce má trvalý pobyt 90 rómov k rómskej národnosti sa 
hlásia 3 ženy a 1 muž. 
Len 1 muž a 1 žena sa hlásia k ruskej národnosti a k národnosti maďarskej sa hlási 1 muž. 
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Až 34 obyvateľov (1,1%) počas sčítania nevykázalo svoju národnosť. 
Taktiež by sa dalo z polohy obce v blízkosti štátnej hranice s Poľskou republikou 
predpokladať, že v celkovej skladbe obyvateľstva bude mať i nemalé zastúpenie národnosť 
Poľská. 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  (podľa sčítania v roku 2001): 
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, ku ktorej sa hlási 
2914 obyvateľov (97%) z čoho je 1416 mužov (48,6) a 1498 žien (51,4).  
Druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov je skupina bez vierovyznania, ku ktorej sa hlási 
27 obyvateľov (0,9%) a to 15 mužov a 12 žien. 
K evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa hlási 6 obyvateľov z čoho sú 2 muži a 4 ženy. 
3 muži a 2 ženy sa hlásia k náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia a 2 muži a 2 ženy sa 
hlásia ku gréckokatolíckej cirkvi. Len po jednom obyvateľovi, presnejšie obyvateľke, eviduje 
pravoslávna cirkev a reformovaná kresťanská cirkev. 
 
Vývoj počtu obyvateľov (podľa sčítania  v roku 2001) : 
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. 
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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.  
V poslednom sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa konalo 26. mája 2001 mala obec 
3005 obyvateľov čo po roku 1890 a 1828 predstavuje tretie historické minimum.  
Výsledky sčítania obyvateľov z roku 2011 ešte nie sú zverejnené.  
Súčasný stav obyvateľov podľa našej evidencie k 31.12.2015  bol  2 638 osôb.  
 
1.3 Ekonomické údaje  
 
Nezamestnanosť v obci  sa pohybuje k 31.12.2017 okolo 8 %. 
Vývoj nezamestnanosti :  situácia bola v období posledných rokov nemenná, priemerná ročná  
nezamestnanosť bola stabilizovaná   medzi 9 - 12 %, z dôvodu účasti  na projektoch ÚPSVaR – 
dobrovoľnícka služba, absolventská prax a menšie obecné služby  priemerná ročná miera 
evidovanej nezamestnanosti poklesla.   
 
 
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 
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vegetačného kľudu sa časť obyvateľstva zaoberala rôznymi doplnkovými zamestnaniami – 
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 – nazývaný „Drotárský kráľ“ 
nar. asi 1821 Vysoká nad Kysucou, pochovaný vo Vysokej n.Kysucou 
 
HUNČÍK Š tefan 
drotár 
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 
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nar. 14.4.1953 Vysoká nad Kysucou, zomrel 8.3.2015 v Čadci 
 
PIVKOVÁ  Mária  
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 2017 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 
Štatutár: Mgr. Alojz Žuffa 
Tel. č.: 041/4361126, 041/4361381, 041/4361382 
Počet zamestnancov: 41 
Počet detí ZŠ: 195 
Počet detí MŠ: 79 
                     
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 rozvoj vzdelávania sa bude 
orientovať na  rozšírenie jazykového vzdelania formou kurzu pre dospelých so zameraním na 
administratívnu konverzáciu a výpočtovú techniku a na kurzy hudobnej výchovy pre deti aj 
dospelých.  
 
 
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: MUDr. Pavol Zimka, tel. č.: 041/4361219 
- Lekáreň Palmitas s.r.o., tel. č. 041/4361263 
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      Aj napriek pretrvávajúcej snahe obce sa nepodarilo zabezpečiť funkčnú prevádzku 
ambulancie pediatra, ktorá bola v nedávnej  minulosti otvorená, avšak z organizačných 
dôvodov na strane prevádzkovateľa bola po niekoľko mesačnom spustený zatvorená.  

   
 

C/  Sociálne zabezpečenie 
 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Domov dôchodcov, Vysoká nad Kysucou č. 287, 023 55, tel. č.: 041/4361308 
- Detský domov Bytča, pracovisko  Horný Kelčov č. 800, 02 355,  tel. č. 041/4364132 

                                 pracovisko 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 0,50 Eur/obed.   
   
 
D/ Farský úrad  
     Vysoká nad Kysucou č. 227, 023 55 
     Tel. č.: 041/4361125 
     Správca farnosti:  Mgr. Juraj Bunčiak 
 
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 Božena Kupšová, Vysoká nad Kysucou č. 256, 023 55  
- Potraviny  Emília Mydliarová, Vysoká nad Kysucou č. 47, 023 55  
- 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  

 
c) Kvetinárstvo 

- Minimarket, Gabriela Chovancová, Vysoká nad Kysucou, Ústredie, 023 55  
 

d) Reštaurácie a pohostinstvá 
- Trojka, Kasso s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 208, 023 55  
- Espresso, Tibor Gáborik, Vysoká nad Kysucou č. 221, 023 55  
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- 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 
- Vináreň Hela, Ústredie č. 215, Vysoká nad Kysucou 023 55  
- Koliba Vrchrieka, Vysoká nad Kysucou č .1310, 023 55  
- Potraviny u Cipára, Krištof s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 1028, 023 55 

 
e) Ostatné prevádzky 

- Secondhand, Magda Dedičová, Vysoká nad Kysucou 1293, 023 55  
- 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 
- A & T Services, s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 228, 023 55 
- A & T Group, s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 228, 023 55 
- A & T Transport, s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 524, 023 55 
- A & T Reality, s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 228, 023 55 
- Estor  Building,  s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 61, 023 55 
- Wincott SK, s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 228, 023 55 

 
 

1.10  Organizačná štruktúra obce  
 
Starosta obce: Mgr. Anton Varecha 
 
Zástupca starostu obce : Ján Lysík  
 
Hlavný kontrolór obce: Ing. Marcel Nekoranec 
 
Obecné zastupiteľstvo:  
Predchádzajúce: Ján Lysík                                                    Súčasné: Ján Lysík 
                           Mgr. Martin Machciník                                             Mgr. Bohuslav Krasula 
                           Jozef Zborovan                                                         Jozef Zborovan 
                           Miroslav Dorman                                                      Miroslav Dorman 
                           Mgr. Janka Jurčová                                                   Mgr. Janka Jurčová 
                           Mgr. Katarína Chnapková                                         Mgr. Katarína Chnapková 
                           Mgr. Marta Sláviková                                               Ing. Miroslav Dočár 
                           Dpt. Jozef Vavrica                                                     Dpt. Jozef Vavrica 
                           Vlasta Gajdicová                                                       Mgr. Katarína Jantošová   
 
 
 



 
 

 
 

12 

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 (na MD) 
                                            Nikola Zajacová, úsek knižnice a kultúry (zástup MD) 
                                            Rastislav Planeta, úsek správy majetku  
                                           
 2. Rozpočet obce na rok 2017 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 2017 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný,  
pričom:  



 
 

 
 

13 

- bežný rozpočet bol  zostavený ako prebytkový 
- kapitálový rozpočet  bol zostavený ako schodkový 
- finančné operácie boli zostavené ako schodkové  

  
Dátum schválenia rozpočtu:  dňa 15.12.2016  uznesením   č. 10/2016-7.3  
Bol zmenený dvanásť krát : 
rozpočtovým opatrením č.   1,  uznesením č.   1/2017-8         zo dňa 14.02.2017,  
rozpočtovým opatrením č.   2,  uznesením č.   2/2017-8.1      zo dňa 09.05.2017 
rozpočtovým opatrením č.   3,  uznesením č.   2/2017-8.2      zo dňa 09.05.2017, 
rozpočtovým opatrením č.   4,  uznesením č.   3/2017-4.3      zo dňa 06.06.2017 
rozpočtovým opatrením č.   5,  uznesením č.   4/2017-10.1    zo dňa 27.06.2017, 
rozpočtovým opatrením č.   6,  uznesením č.   4/2017-10.2    zo dňa 27.06.2017, 
rozpočtovým opatrením č.   7,  uznesením č.   5/2017-8.1      zo dňa 30.08.2017, 
rozpočtovým opatrením č.   8,  uznesením č.   5/2017-8.2      zo dňa 30.08.2017, 
rozpočtovým opatrením č.   9,  uznesením č.   6/2017-6.1      zo dňa 06.11.2017, 
rozpočtovým opatrením č. 10,  uznesením č.   6/2017-6.3      zo dňa 06.11.2017, 
rozpočtovým opatrením č. 11,  uznesením č.   7/2017-14.1    zo dňa 12.12.2017.  
rozpočtovým opatrením č. 12,  uznesením č.   7/2017-14.2    zo dňa 12.12.2017. 
 
Upravený rozpočet obce k 31.12.2017 v celých eurách: 
 
 Rozpočet na 

rok 2017 
Rozpočet po 
zmene 2017 

Príjmy celkom 1 559 526 1 944 011 
z toho :       
Bežné príjmy 1 529 047 1 595 779 
Kapitálové príjmy 10 479 194 649 
Finančné operácie 20 000 153 583 

-  z toho príjmy RO s právnou subj. 39 181 36 790 

Výdavky celkom 1 559 526 1 944 011 
z toho :   
Bežné výdavky 1 378 628 1 590  
Kapitálové výdavky 152 008 324 733 
Finančné operácie 28 890 28 890 

- z toho výdavky RO s právnou subj. 668 299  714 704 
 
 
2.1  Plnenie príjmov za rok 2017 (vrátane RO s právnou subjektivitou) 
 
      2.1.1 Bežné príjmy  
 

Príjmy celkom v celých €  

Schválený rozpočet 1 529 047 
Upravený rozpočet 1 595 779 
Skutočnosť k 31.12.2017 1 546 467 
% plnenia k upravenému rozpočtu 96,9 % 
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Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií 
 

Hl. kateg. 
Kategória 

 
Text 

Upravený 
rozpočet 2017 

v celých € 

Skutočnosť 
2017 

v celých € 

 
% 

 Príjmy celkom 1 595 779 1 546 467 96,9  
100 Daňové príjmy 944 101 941 206 99,69 
200 Nedaňové príjmy 95 246 98 214 103,12 
310 Granty a transfery 556 432       507 047     91,13 

 
     
  2.1.2 Kapitálové príjmy 
 

Príjmy celkom  v celých €  

Schválený rozpočet 10 479 
Upravený rozpočet 194 649 
Skutočnosť k 31.12.2017 206 883 
% plnenia k upravenému rozpočtu                                 106,29 % 

 
 

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce a rozpočtových organizácií 
 

 
Kategória 

 
Text 

Rozpočet po 
zmenách 2017 

v celých € 

Skutočnosť 
2017 

v celých € 

 
% 

 Príjmy celkom 194 649 206 883 106,29 
320 Kapitálové granty a transfery 194 649 206 883 106,29 

 
     
  2.1.3 Príjmové finančné operácie 
 

Príjmy celkom v celých €  
Schválený rozpočet                                      20 000 
Upravený rozpočet 153 583 
Skutočnosť k 31.12.2017 91 644 
% plnenia k upravenému rozpočtu 59,67 % 
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Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce 
 

Hlavná  
Kategória 

 
Text 

Rozpočet po 
zmenách 2017 

v celých € 

Skutočnosť 
2017 

v celých € 

 
% 

 Príjmy celkom 153 583 91 644     59,67 
400 Príjmy z transakcií s FA a FP 91 644 91 644 100 
500 Prijaté úvery, pôžičky a NFV 61 939 0 0 

 
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2017 (vrátane RO s právnou subjektivitou) 
 
      2.2.1 Bežné výdavky 
 

Výdavky celkom  v celých €  
Schválený rozpočet 1 378 628 
Upravený rozpočet 1 590 388 
Skutočnosť k 31.12.2017 1 501 829 
% plnenia k upravenému rozpočtu 94,43 % 

 
+ 

Plnenie programového rozpočtu bežných výdavkov obce a rozpočtových organizácií 
   

Program Názov programu Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
  

1 Plánovanie, manažment a kontrola 23 182 25 946 26 088 
2 Propagácia a marketing 4 700 5 775 6 661 
3 Interné služby  45 490 65 512 67 683 
4 Služby občanom 27 293 38 090 22 934 
5 Bezpečnosť 8 593 16 047 12 686 
6 Odpadové hospodárstvo 53 315 56 300 48 966 
7 Komunikácie  12 453 49 143 43 414 
8 Vzdelávanie 675 799 727 278 700 293 
9 Šport 26 606 36 799 33 738 
10 Kultúra  23 305  54 412 50 481 
11 Prostredie pre život 92 417 98 067 96 502 
12 Bývanie 19 600 41 359 37 291 
13 Sociálne služby 30 732 29 732 18 070 
14 Administratíva  335 143 345 928 337 022 

Spolu  1 378 628 1 590 388 1 501 829 
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2.2.2 Kapitálové výdavky 
 
 

Výdavky celkom v celých €  
Schválený rozpočet 152 008 
Upravený rozpočet 324 733 
Skutočnosť k 31.12.2017 299 038 
% plnenia k upravenému rozpočtu 92,09 % 

 
 

Plnenie programového rozpočtu kapitálových výdavkov obce a rozpočtových organizácií 
 

Program Názov programu Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
  

4 Služby občanom 0 0 1 754 
6 Odpadové hospodárstvo 5 200 5 200 0  
7 Komunikácie  4 000 0 0 
8 Vzdelávanie 30 289 50 789 30 500 
9 Šport 0 3 290 3 290 
10 Kultúra 0 33 228 32 738 
11 Prostredie pre živo 10 000 10 000 8 530 
12 Bývanie  102 519  222 226 222 226  

Spolu  152 008 324 773 299 038 

                                                                                                                           
 
      2.2.3 Výdavkové finančné operácie 
 

Výdavky celkom v celých €  
Schválený rozpočet 28 890 
Upravený rozpočet 28 890 
Skutočnosť k 31.12.2017 29 166 
% plnenia k upravenému rozpočtu 100,96 % 

 
 

Plnenie programového rozpočtu výdavkových finančných operácií obce 
 

Program Názov programu Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
  

12 Bývanie 28 890 28 890 29 166 
Spolu  28 890 28 890 29 166 
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2.3 Plán rozpočtu na roky 2018 – 2020 (vrátane RO) 
 
      2.3.1 Príjmy celkom 
 
 Skutočnosť 

k 31.12.2017 
Plán na rok 

2018 
Plán na rok 

2019 
Plán na rok 

2020 
Príjmy celkom 1 844 994 1 821 746 1 540 367 1 540 367 
z toho :     
Bežné príjmy 1 546 467      1 559 502 1 540 367 1 540 367 
Kapitálové príjmy 206 883 222 244 0 0 
Finančné príjmy 91 644 40 000 0 0 
 
      
 
 2.3.2 Výdavky celkom 
 
 Skutočnosť 

k 31.12.2017 
Plán na  rok 

2018 
Plán na  rok 

2019 
Plán na  rok 

2020 
Výdavky celkom 1 830 033 1 167 371 885 992 885 992 
z toho :     
Bežné výdavky 1 501 829 752 931 796 683 838 283 
Kapitálové výdavky 299 038 355 609 71 009 29 009 
Finančné výdavky 29 166 58 831 18 300 18 700 
 
 
3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017 
     
     Skutočné plnenie a  čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2017 

 Rozpočet po 
zmenách 2017 

v celých € 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

v celých € 
Príjmy celkom 1 944 011 1 844 994 
z toho :   
Bežné príjmy 1 595 779 1 546 467 
Kapitálové príjmy 194 649 206 883 
Finančné operácie 153 583                91 644 
Výdavky celkom  1 944 011 1 830 033 
z toho :   
Bežné výdavky 1 590 388 1 501 829 
Kapitálové výdavky 324 733 299 038 
Finančné operácie 28 890 29 166 
Rozdiel rozpočtu  0 14 961 
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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): 
 
 
 
Prebytok rozpočtu:  
                                  - príjmy :    položky  100                                           941 206   Eur                    
                                                     položky  200                                             98 214   Eur 
                                                     položky  300                                           713 930   Eur 
                                                     nevyčerpané dotácie zo  ŠR                   - 19 050   Eur 
 

- výdavky:  položky  600                                       - 1 501 829  Eur 
             položky  700                                       -   299 038   Eur 
 
  

                                   Celkom  prebytok /schodok  rozpočtu bez FO:    -   66 567   Eur  
                                     
Prebytok/schodok  hospodárenia:  
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 Číslo 
riadku 

Netto stav Netto stav  Rozdiel 

2017 2016  

b c    

Ostatné dlhodobé záväzky (479) 141 514 985 532 811 -17 826 

Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0 0  

Záväzky zo sociálneho fondu  (472)  144       2 186       1 483 703 

Záväzky z nájmu (474AÚ)  145 
0 0  

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)  146 0 0  

Iné záväzky  (379AÚ)  149 0 0  

Dodávatelia (321) 152        2 128 56 264 -54 136 

Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154        1 006 620 386 

Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 0 0  

Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)  156 0 0  

Záväzky z nájmu (474AÚ)  157 0 0  

Iné záväzky  (379AÚ)  160 0 118 -118 

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)  161 0 0  

Zamestnanci (331) a ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 163,164 47 997 42 074 5 923 

Ostatné dane a poplatky  (345)  169 0 0  

     

Súčet - spolu  568 302 633 370 -65 068 
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Vybrané položky Súvahy vstupujúce do výpočtu 
ostatných pohľadávok  

   

riadky Súvahy Úč ROPO SFOV 1-01      

STRANA AKTÍV Číslo 
riadku 

Netto stav Netto stav  Rozdiel 

2017 2016  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 
(095AÚ) 010 

0 0  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 023 0 0  

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 032 0 0  

Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – dlhodobé 049 0 0  

Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - (391AÚ) 051 0 0  

Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 052 0 0  

Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 053 0 0  

Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 056 0 0  

Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 057 0 0  

Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 059 0 0  

Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – krátkodobé 061 2 478 487 1 991 

Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - (391AÚ) 063 0 0  

Poskytnuté prevádzkové preddavky  (314AÚ) - (391AÚ) 064 0 0  

Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 065 87 53 34 

Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov  (316AÚ) - (391AÚ) 066 0 0  
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a 
rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným 
celkom (318AÚ) - (391AÚ) 068 

 
    53 960 

 
    49 913 

 
         4 047 

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov 
(319AÚ) - (391AÚ) 069 

 
16 051 

 
13 910 

 
2 141 

Pohľadávky voči zamestnancom  (335AÚ) - (391AÚ) 070 5 964 2 811 3 153 

Ostatné dane a poplatky  (345) - (391AÚ) 075 0 0  

Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 078 0 0  

Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 079 0 0  

Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 081 0 0  

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 096 0 0   

Náklady budúcich období (381) 111 10 927 4 577 6 350 

Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0 0  

Príjmy budúcich období (385) 113 0 0  

     

Súčet – spolu  89 467 71 751 17 716 
 

 
Prebytok/schodok rozpočtu:                                         - 66 567 Eur 
Zahrnutie položiek časového rozlíšenia:  

- zmena stavu pohľadávok          + 17 716  Eur (nárast) 
-  zmena stavu záväzkov            +  65 068  Eur (úbytok) 
- časové rozlíšenie úrokov           -      868  Eur ( akruálne úroky                                                                                       

                                                                   platené v januári násl. roka) 
- časové rozlíšenie daní              +  1 574  Eur (akruálny výnos prevyšujúci     

                                                                     skutočné vybraté platby)        
       

Hospodársky výsledok  po úpravách           + 16 923 Eur                       
                                                                                                                 
                                                                                                   
                            
Tvorba RF  10 % z prebytku hospodárenia = 1 692,30 Eur 
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4. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých € 
4.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 
k 31.12.2016 

Stav 
k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   4 955 9 516 

Pohľadávky po lehote splatnosti   62 166     89 668 

 
 
 
4.2 Záväzky 
 
Záväzky Stav 

k 31.12 2016 
Stav 

k 31.12 2017 
Záväzky do lehoty splatnosti   614 504 546 607 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

5. Rekapitulácia majetku tak ako je uvedený v súvahe v celých € 

/účtovný stav Netto- majetok s oprávkami/ 

 Stav 
k 31.12.2016 

Stav 
k 31.12.2017 

031 Pozemky   1 554 118 1 554 117 

021 Stavby 1 075 751 1 735 796 

022 Samostatné hnuteľné veci 41 814 29 802 

023 Dopravné prostriedky 188 883 136 937 

042 Obstaranie majetku (nedokončené investície) 674 893 103 243 

061 Podielové cenné papiere 533 161 533 161 

/účtovný stav Brutto – majetok bez oprávok/ 
 Stav 

k 31.12 2016 
Stav 

k 31.12 2017 
031 Pozemky   1 554 118 1 554 118 

021 Stavby 4 614 837 5 407 891 

022 Samostatné hnuteľné veci 124 881 120 898 

023 Dopravné prostriedky 376 255 376 369 

028 Drobný dlhodobý hmotný majetok  11 967 11 967 

042 Obstaranie majetku (nedokončené investície) 674 893 103 243 

061 Podielové cenné papiere 533 161 533 161 
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6. Hospodársky výsledok obce v celých  € 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2016 

 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Predpoklad 
rok 2018 

Predpoklad 
rok 2019 

Náklady 1 239 838 1 271 996 1 235 000 1 235 000 

50 – Spotrebované 

nákupy 

126 652 164 540 160 000 160 000 

51 – Služby 226 858 249 488 250 000 250 000 

52 – Osobné náklady 346 304 358 500 380 000 380 000 

53 – Služby 566 941 0 0 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

12 135 5 187 7 000 7 000 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej 
a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

187 398 200 256 230 000 230 000 

56 – Finančné náklady 15 347 12 164 8 000 8 000 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 0 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov 
príjmov 

324 578 280 920 200 000 200 000 

59 – Dane z príjmov 0 0 0 0 

Výnosy 1 214 889 1 240 691 1 235 000 1 235 000 

60 – Tržby za vlastné 
výkony a tovar 

17 070 19 167 20 000 20 000 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných 
služieb 

0 0 0 0 

62 – Aktivácia 0 0 0 0 

63 – Daňové a colné 
výnosy a výnosy z 
poplatkov 

904 070 943 527 927 000 927 000 

64 – Ostatné výnosy 48 125 56 434 87 000 87 000 

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

0 0 0 0 

66 – Finančné výnosy 573 892 1 000 1 000 

67 – Mimoriadne výnosy 2 273 1 679 0 0 
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69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO 
a PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

242 778 218 992 200 000 200 000 

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - 
záporný HV / 

-24 949 -31 305           0  0 

Záporný hospodársky výsledok za rok 2016 v sume 24 949,13 Eur  bol roku 2017 zúčtovaný na 

účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Záporný  hospodársky 

výsledok za rok 2017  v sume 31 305,69 bude zaúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov  v roku 2018. 

 

7. Ostatné  dôležité informácie  
7.1 Prijaté granty a transfery  

Zo štátneho rozpočtu  a fondov: 
-   na  havarijný stav ZŠ s MŠ E. A. Cernana – oprava chodieb školy  - dotácia  z roku 2016, 
ktorá bola použitá v roku 2017                                                                                    30 000 Eur   
 
-  dotácia ZSK na kultúrnu akciu Rock Fest                                                                  1 200 Eur 
-  dotácia ZSK na projekt smerových informačných tabúľ  „Vieme kam ideme“         1 495 Eur 
-  dotácia ZSK na prestavbu šatní TJ Spartak                                                                1 450 Eur 
-  grant z Mikroregion  Horné Kysuce na podporu kultúry                                              100 Eur 
-  na prestavbu a nadstavbu 16 bytového nájomného domu č. 1142 na Nižnom Kelčove obec 
prijala nenávratné zdroje financovania z Ministerstva dopravy a výstavby SR                           
vo výške                                                                                                                     206 883 Eur 
                                                                                
7.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN a rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma 
poskytnutých 

 prostriedkov v € 
TJ Spartak Na zabezpečenie činnosti – podlieha zúčt. 16 687 

DHZ H.Kelčov Formou úhrady výdavkov z rozpočtu obce 194 

OZ Voľný čas Na zabezpečenie činnosti – podlieha zúčt. 1 000 

Klub turistiky Na zabezpečenie činnosti – podlieha zúčt. 300 

Klub Kys. maratónu Poskytnutie na stanovený účel – bez zúčt. 200 

Cirkev Na opravu oltáru – podlieha zúčt.  6 000 

Zväz invalidov Formou úhrady výdavkov z rozpočtu obce 300 

Terra Kisucensis Príspevok na vydanie knihy – priame 

poskytnutie na stanovený účel – bez zúčt. 

 

200 
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Významné investičné akcie a výdavky v roku 2017 

 
 -    ukončenie výstavby 16 bytového nájomného domu č. 1142    

       na Nižnom Kelčove   - v roku 2017 preinvestované                                      222 225 Eur 

      (zaradenie budovy do užívania v sume 760 315 Eur) 

      -    zakúpenie záhradného kosačkového traktora                                                      3 290 Eur 
 
- prestavba vestibulu OcÚ na výstavnú miestnosť                                             32 739 Eur 

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

- zateplenie budovy ZS a 14 bytového nájomného domu č.1259 

- zateplenie budovy OcÚ 

- obnova budovy DHZ Horný Kelčov 

-  dokončenie výstavby verejného WC na pohrebisku v ústredí 

-  rozšírenie pohrebísk 

- výstavba   chodníkov v centre obce  

- vybudovanie chodníkov na pohrebisku v ústredí 

- vybudovanie zberného dvora 

- zabezpečenie kompostérov do každej domácnosti 

              

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

Vypracoval:  Jana Kubalová                                                

Predkladá: Jana Kubalová 

Vo Vysokej nad Kysucou dňa  22.10.2018                         

                                                                                                             Mgr. Anton Varecha 

                                                                                                                   starosta obce 

 

Prílohy: 
 

• Ročná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
• Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke  


