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1. Úvodné slovo primátora mesta
Vážení obyvatelia mesta Námestovo, pri spätnom pohľade na rok 2020 môžem konštatovať, že
sme na Mestskom úrade pokračovali v trende zlepšovania života obyvateľov mesta aj napriek
zložitej situácie spôsobenou pandémiou COVI-19, ktorá zasiahla každú oblasť nášho života.
Pokračovali sme na investičných akciách a projektoch. Podarilo sa nám dosiahnuť opravu
strešnej krytiny na 32 b.j. ul. Komenského, nový asfaltový koberec na ul. Okružná a časti
Štefánikova, výmenu podlahovej časti chodby prízemia v ZŠ Komenského, rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice, rekonštrukciu nebytových priestorov BD č. 510 na ul. Komenského,
vybudovali sme detské ihrisko na sídlisko Stred, zrekonštruovali sme zdravotechniku a
rozvody v MŠ Veterná, spevnené plochy v areáli MŠK, bol zatrúbený rygol ul. Severná,
zrekonštruovaná vzduchotechnika v priestoroch knižnice a kinosály Domu kultúry, prebehla
výmena sedačiek v kinosále Domu kultúry. V rámci EFRR Programu Intereg V-A PoľskoSlovensko sme zakúpili inteligentné lavičky, ktoré sú umiestnené pred Domom kultúry a na
Nábreží Oravskej priehrady, v Základnej škole Komenského a Slnečná sme obstarali odborné
učebne spolufinancované Ministerstvom hospodárstva SR.
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Okrem povinnosti pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich
z preneseného výkonu štátnej správy sme zabezpečovali aj ďalšie nečakané úlohy. Po
prepuknutí pandémie ochorenia COVID-19 sme organizovali od pilotného až po celoplošné
testovanie obyvateľstva na 6 testovacích miestach.
Úprimne ďakujem všetkým, kto priložil ruku k spoločnému dielu a zároveň moja vďaka patrí
každému, kto v prvej línií počas celého roka 2020 bojoval proti ochoreniu COVID-19.
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Pevne verím, že spoločnými silami sa nám podarí zvládnuť situáciu spôsobenou pandémiou
koronavírusu, a naše úsilie o posunutie úrovne života obyvateľov nášho mesta sa nezastaví
a bude pokračovať.
Na komunikáciu s obyvateľmi
využívame webové sídlo. Otvorene a transparentne
poskytujeme informácie o dianí v meste prostredníctvom sociálnych sietí a mestských novín
„Námestovčan“.

Konsolidovaná výročná správa je vypracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a obsahuje údaje z konsolidovanej účtovnej
závierky konsolidovaného celku k 31.12.2020

2. Identifikačné údaje mesta
Názov: Mesto Námestovo
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6
IČO: 00314676
Štatutárny orgán mesta: primátor mesta
Telefón:043/5504711
Mail: sekretariat@namestovo.sk
Webová stránka: www.namestovo.sk

3. Organizačná štruktúra mesta a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Primátor mesta: Milan Hubík zložil zákonom predpísaný sľub primátora na základe výsledku
komunálnych volieb, uznesením č. 46/2018 dňa 10.12.2018
Zástupca primátora: MUDr. Rastislav Zanovit
Prednosta mestského úradu: Ing. Dušan Jendrašík
Hlavný kontrolór mesta: JUDr. Elena Krausová
Mestské zastupiteľstvo má 12 poslancov v zložení:
Ing. Eduard Dunčič, MUDr. Rastislav Zanovit, Ing. arch.Danica Hollá, Ing. Juraj Kurtulík,
Ing. Jaroslav Genšor, MUDr. Silvia Loneková, Ing.Peter Kolada, Ing.Štefan Uhliarik,
Ing. Róbert Sládek, PaedDr.Tomáš Kucharík, Ing. Matej Hajdučík, Marián Grigeľ.
Mestské zastupiteľstvo zriadilo stále komisie Uznesením č. 68/2018 dňa 28.12.2018:
a/ komisia pre rozpočet, financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
b/ komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
c/ komisia pre sociálnu oblasť, zdravotnú starostlivosť a občianske záležitosti
d/ komisia pre deti a mládež, výchovu a vzdelávanie, kultúru a šport
e/ komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta
f/ komisia pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technickú činnosť v meste
g/ komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií mesta Námestovo (v zmysle
článku 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.)
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Mestský úrad:
Organizačná schéma Mestského úradu v Námestove
PRIMÁTOR MESTA
Milan Hubík
Mestská polícia
Mgr. Miroslav
Hajdučík

Úsek prednostu
úradu

Hlavný kontrolór
JUDr. Elena Krausová

Mestské
zastupiteľstvo

Sekretariát
Ing. Alena Plutinská

Prednosta MsÚ
Ing. Dušan Jendrašík

Správne oddelenie
JUDr. Martin Panek

PAM
podateľňa
Mgr. Katarína Žatkuliaková

sociálne veci,
mládež, šport
Mgr. Iveta Volfová

CO, požiarna ochrana
PhDr. Martin Miklušičák

evidencia obyvateľ., byty
Ing. Lucia Šutá

Upratovačka
Gabriela Veselovská
Upratovačka
Justína Ďubašáková
Projektový manažment,
VO, CR
Mgr. Alžbeta Selecká
Marián Kasan
Refent pre mládež, kultúru a
šport

Matrika
Mgr. Viera Kovalíková
Matrika
Mgr. Janka Sládkovičová

Finančné oddelenie
Mgr. Katarína Rusinová
účtovníčka
Agneša Ovsáková
účtovníčka
Mária Čierniková
daň z nehnuteľností,
miestne dane
Mgr. Iveta Slovíková

správa majetku,
vymáhanie dlhov
JUDr. Veronika Skočíková

Oddelenie výstavby
Ing. Soňa
Medvecká,PhD.
stavebné konanie,
spoločný stavebný úrad
Ing. arch. Anton Skyčák
Ing. Michaela Majcherová
reklama, ovzdušie,
miestne komunikácie
Ing. Jozef Trnovec

investičná činnosť mesta
Ing. Miroslav Rentka

referát ŠFRB
Bc. Anna Cipovová
poplatky – odpady
Bc. Gabriela Brčáková

Oddelenie školstva
– školský úrad
Mgr. Ivan Veljačik
MŠ Bernolákova 252
Iveta Madleňáková

MŠ Komenského 425
Monika Basárová

MŠ Veterná 159
Bc. Tatiana Trnková

Základné školy, CVČ, ZUŠ,
školské kluby detí, školské
jedálne

Referent výstavby
Ing. Michaela Gnidová

majetko-právna
agenda, kúpne zmluvy
JUDr. Kristína Vranová

Podateľňa, pokladňa,
cintorínske poplatky
Marcela Kurtulíková

Rozpočtové organizácie
Základná škola Komenského
IČO: 37810294
Sídlo: Komenského 499/33, 029 01 Námestovo
Štatutárny orgán: Mgr. Ľubomír Jaňák, riaditeľ školy
Základná činnosť: poskytovanie základného vzdelania, príprava žiakov pre správny výber
povolania a rozvoj všeobecných zručností.
Telefón:043/4510048
Mail: zsno@zskomnam.edu.sk
Hodnota majetku: 1 222 547,92 EUR
Vlastné imanie a záväzky: 203 658,15 EUR
Výsledok hospodárenia: - 24 818,85 EUR
Základná škola Brehy
IČO: 37810286
Sídlo: Slnečná 168, 029 01 Námestovo
Štatutárny orgán: Mgr. Renáta Fidríková, riaditeľka školy
Základná činnosť: poskytovanie základného vzdelania, príprava žiakov pre správny výber
povolania a rozvoj všeobecných zručností.
Telefón:043/554763
Mail: zsnobrehy@mail.t-com.sk
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Hodnota majetku: 3 409 256,30 EUR
Vlastné imanie a záväzky: 1 471 806,02 EUR
Výsledok hospodárenia: - 5 795,59 EUR
Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka
IČO: 37813544
Sídlo: Hattalova 367/15, 029 01 Námestovo
Štatutárny orgán: Mgr. Tomáš Buc, riaditeľ školy
Základná činnosť: poskytovanie základného odborného umeleckého vzdelania, zabezpečenie
umeleckej výchovy.
Telefón:043/5522372
Mail: zusno@orava.sk
Hodnota majetku: 248 550,16 EUR
Vlastné imanie a záväzky: 180 568,22 EUR
Výsledok hospodárenia: - 614,54 EUR
Centrum voľného času Maják
IČO: 37905643
Sídlo: Komenského 487, 029 01 Námestovo
Štatutárny orgán: Mgr. Alica Kršáková, riaditeľka CVČ
Základná činnosť: organizovanie a zabezpečovanie
rekreačnú a športovú činnosť.
Telefón:043/5582004
Mail: ctntruc@cvcno.edu.sk
Hodnota majetku: 26 085,19 EUR
Vlastné imanie a záväzky: 21 096,91EUR
Výsledok hospodárenia: 512,78 EUR

výchovno-vzdelávaciu,

záujmovú,

Príspevkové organizácie
Dom kultúry v Námestove
IČO: 00355321
Sídlo: Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo
Štatutárny orgán: Bc. Eva Mušáková, riaditeľka DKN
Základná činnosť: organizovanie kultúrnych, zábavných podujatí, divadelných predstavení,
koncertov, výstav, poskytovanie služieb internetu, verejné kinematografické
predstavenia, prenájom nebytových priestorov, sprostredkovateľská činnosť.
Telefón:043/5522247
Mail: ucto@dkn.sk
Hodnota majetku: 226 513,06 EUR
Vlastné imanie a záväzky: 226 513,06 EUR
Hospodársky výsledok: - 9 821,46 EUR
Technické služby mesta Námestovo
IČO: 30222281
Sídlo: Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo
Štatutárny orgán: PhDr. Martin Miklušičák, riaditeľ
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Základná činnosť: oprava a údržba miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a mestského
rozhlasu, komplexná údržba a výsadba verejnej zelene, obchodná činnosť,
odpadové hospodárstvo, prevádzka skládky komunálneho odpadu.
Telefón:043/5523873
Mail: techsluno@techsluno.sk
Hodnota majetku: 2 144 983,42 EUR
Vlastné imanie a záväzky: 2 144 983,42 Eur
Hospodársky výsledok: 8 968,21 EUR
Centrum sociálny služieb Námestovo
IČO: 42072310
Sídlo: Komenského 512/6, 029 01 Námestovo
Štatutárny orgán: PhDr. Mária Kondelová, riaditeľka
Základná činnosť: zabezpečenie komplexných služieb v sociálnej oblasti, prevádzkovanie
novovybudovaného „Centra sociálnych služieb“ a zabezpečovanie opatrovateľskej a prepravnej
služby, prevádzkovanie „Nocľahárne HUMANITAS“.
Telefón:0905 592410
Mail: kondelova@cssno.sk
Hodnota majetku: 199 362,60 EUR
Vlastné imanie: 187 768,60 EUR
Hospodársky výsledok: 3 062,99 EUR
Obchodné spoločnosti
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
IČO: 42072310
Sídlo: Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo
Spoločníci: Mesto Námestovo
Štatutárny orgán: Uznesením MsZ č. 87/2019 zo dňa 20.11.2019 bol vymenovaný Ing. Ján
Václavík za konateľa spoločnosti Bytový podnik Námestovo, s.r.o. do času výberu úspešného
uchádzača na konateľa spoločnosti Bytový podnik Námestovo, s. r. o., vybraného na základe
vyhláseného výberového konania. Uznesením č. 119/2019 bol vymenovaný Milan Šurin do
funkcie konateľa spoločnosti od 01.02.2020
Vklad do základného imania: 9 958,18€
Podiely na vlastnom imaní: 100%
Podiel na hlasovacích právach:100%
Konsolidovaný podiel: 100%
Telefón: 043/5522525
Mail: bpno@stonline.sk
Hodnota majetku: 734 379 EUR
Hospodársky výsledok: 7 951,00 EUR
Predmet činnosti:
 Výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, nákup tepla, montáž vodomerov na teplú
a studenú vodu a meračov tepla, montáž a revízia elektrických zariadení do 1000V
a bleskozvodov v objektoch triedy A, vedenie účtovníctva, staviteľ – vykonávanie
jednoduchých stavieb a poddodávok.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie mesta:
Poslaním mesta je zabezpečovať verejnú správu na svojom území, zabezpečiť prenesený výkon
štátnej správy za podmienok stanovených zákonmi, najmä ústavou SR a zákonom SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Vízie mesta:
Do roku 2020 sme vstúpili ako do každého iného roku, avšak hneď po prvom kvartáli nastala
obrovská zmena, ktorú spôsobila celosvetová pandémia ochorenia COVID-19. Ovplyvnil sa
chod života na celom území Slovenska. Boli prijaté prísne proti pandémicke opatrenia, zatvorili
sa školy, obchody okrem potravín, mestský úrad pracoval v núdzovom režime, boli zakázané
kultúrne a športové podujatia. Aj napriek zložitej situácie sme sa snažili z hospodárskeho
hľadiska vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj výrobných a nevýrobných odvetví, rozvoj
občianskej vybavenosti a v neposlednom rade zabezpečiť vyrovnané hospodárenie.
Ciele mesta:
Hlavným cieľom bolo v rámci zákonných možností, finančných zdrojov a zásad opatrnosti
modernizovať a udržiavať v čo najlepšom technickom stave majetok mesta.
Investičnou výstavbou zabezpečiť komplexné rekonštrukcie miestnych komunikácií ako
prostriedok hospodárskeho rozvoja v uspokojovaní každodenných požiadaviek na dopravu
obyvateľstva. Ďalším rovnako dôležitým hľadiskom bol aj rozvoj infraštruktúry v súvislosti
s prebiehajúcimi jednoduchými pozemkovými úpravami, sociálno-ekonomický rozvoj a
zvýšenie povedomia občanov v oblasti životného prostredia. Ochrana životného prostredia je
čoraz naliehavejšia téma spoločnosti. Dôsledky znečisťovania počas predchádzajúcich období
v globálnom ponímaní pociťujeme všetci, hlavne zmenou klimatických podmienok.
Spoločenská, sociálna a ekonomická situácia v tejto náročnej situácii prináša každodenne veľa
úskalí a problémov, ktoré môžeme zvládnuť, ak si budeme navzájom pomáhať, vychádzať
v ústrety a tým vytvárať vyhovujúce podmienky pre život v našom meste. Toto však môžeme
docieliť len za podpory vlády Slovenskej republiky a to aj schvaľovaním zákonov, ktoré budú
v prospech jej obyvateľov nie naopak.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Mesto je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
Mesto Námestovo, ako subregionálne sídelné centrum, patrí podľa veľkosti do kategórie
malých miest s počtom obyvateľov 5000 - 10 000. Mesto Námestovo je zároveň okresným
mestom okresu Námestovo. Do správneho obvodu Námestovo patria obce – Klin, Zubrohlava,
Bobrov, Rabča, Oravská Polhora, Rabčice, Oravská Jasenica, Oravské Veselé, Vavrečka,
Ťapešovo, Vasiľovo, Lokca, Hruštín, Breza, Krušetnica, Lomná, Zákamenné, Novoť, Oravská
Lesná. Katastrálne územia uvedených obcí tvoria spádové územie mesta Námestovo, pre ktoré
má mesto zabezpečovať funkciu strediska so zariadeniami vyššej občianskej vybavenosti,
kapacitne vyhovujúcimi pre obyvateľov celého okresu.
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5.1 Geografické údaje
Geografická poloha mesta : súradnice 49◦ 24 ꞌ 30ꞌꞌ S 19◦ 29ꞌ00ꞌꞌ V.
Susedné obce : Klin, Zubrohlava, Bobrov, Oravská Jasenica, Vavrečka
Celková rozloha mesta : 44,45km² / 4 445ha/
Nadmorská výška : 614m n.m.
Región: Biela Orava
Kraj: Žilinský
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 7703 z toho 3834 mužov, 3869 žien.
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevláda rímskokatolícke
Vývoj počtu obyvateľov : narodených 98, prihlásených 72, zomrelo 65, odsťahovaných 167
5.3 Ekonomické údaje
K 31.12.2020 bolo na ÚPSVaR evidovaných 217 uchádzačov o zamestnanie s trvalým
pobytom na území mesta Námestovo. Podľa vekovej štruktúry 64 uchádzačov do 29 rokov,
103 uchádzačov do 49 rokov, 37 uchádzačov do 59 rokov a 13 uchádzačov starších ako 60
rokov. Najväčšie percento nezamestnanosti je zaznamenané po prepuknutí pandémie
spôsobenou koronavírusom v období od apríla do júla, kde počet uchádzačov o zamestnanie
stúpol zo 130 na 253.
5.4 Symboly mesta:
Symboly mesta Námestovo sú: znak, zástava a pečať mesta. Mesto používa uvedené symboly
pri výkone svojich samosprávnych funkcií.
Znak mesta Námestovo tvorí sv. Šimon a sv. Júda držiaci strieborný štít, na ktorom je veľká
zlatá listová koruna s vyobrazeným čiernym habsburským orlom. Apoštoli Šimona a Júda sú
zobrazovaní s atribútmi, predstavujúcimi nástroje ich mučenia. K atribútom Šimona patrí píla,
ktorou bol podľa legiend prepílený ako kus polena. K Júdovym atribútom patrí palica, ktorá mu
spôsobila smrť. Údajne Námestovo tento erb začalo používať od roku 1777 – od povýšenia na
mestečko.

Erb

Vlajka :
Pečať : znak mesta Námestovo s hrubopisom „MESTO NÁMESTOVO“
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5.5 História mesta
Mesto Námestovo sa nachádza na severozápadnom Slovensku. Jeho kataster zasahuje do
niekoľkých orografických celkov: západnú a severozápadnú časť predstavuje Podbeskydská
vrchovina, severnú a východnú časť Oravská kotlina, južnú časť Oravská Magura.
Námestovo bolo zriadené na základe valaského práva. Začiatkom 17. storočia, kedy bola
založená farnosť v Námestove, sa mesto stalo nielen kultovým strediskom pre okolité obce, ale
začalo sa formovať aj ako významné hospodárske centrum tejto časti Oravy. Výhodná poloha
bola rozhodujúcim faktorom hospodárskeho vývoja i v nasledujúcom období, kedy sa
Námestovo jednoznačne formovalo ako trhové stredisko. V roku 1776 Mária Terézia vydala
Námestovu mestské trhové privilégiá, čím povýšila obec Námestovo na mestečko a udeľuje mu
právo konať štyri výročné jarmoky. Ďalej sa zdôrazňuje, že slobodné trhy a jarmoky sa majú
konať podľa tých istých práv, slobôd, výhod a imunít, aké majú slobodné kráľovské mestá
a ostatné privilegované obce. Udelenie mestského privilégia malo vplyv aj na stavebný vývoj
Námestova.
Na základe rozhodnutia uhorskej rady z roku 1777 sa Námestovo stalo sídlom okresu.
V prvej polovici 19. storočia bolo Námestovo vďaka obchodu s plátnom sústavne na vzostupe.
V roku 1788 povolil Jozef II. Oravským plátenníkom voľne obchodovať po celej uhorskej
krajine. Tieto výsady boli potvrdené aj v rokoch 1796, 1801, 1867. Vyrobené plátno chodievali
predávať nielen po celej Uhorskej krajine, ale aj do Ruska, Palestíny a Egypta. Z ostatných
remesiel sa uplatňovalo garbiarstvo, kožušníctvo, pltníctvo, remenárstvo a drevárske remeslá.
Život v Námestove výrazne ovplyvnila výstavba Oravskej priehrady, dokončenej v roku 1953,
ktorej vody zaplavili dve tretiny mesta a mnoho obyvateľov sa vysťahovalo na Dolnú zem.
Rozmach Námestova v 70. rokoch ovplyvnil rozvoj priemyslu a následná bytová výstavba,
ktorá vyústila do súčasnej podoby mesta. Od roku 1996 je okresným mestom hornej Oravy.
5.6 Pamiatky
Rímskokatolícky kostol svätého Šimona a Júdu , postavený v roku 1656
Dom smútku – kaplnka
Slanický ostrov umenia na Oravskej priehrade z rokov 1766-1769
Pomník A. Bernoláka, bronz z roku 1938
5.7 Významné osobnosti mesta
Fedor Thurzo (1907-1986), právnik, bylinkár
Martin Hamuljak – vydávateľ, organizátor kultúrneho života
Ignác Grebáč – Orlov, básnik, dramatik, prozaik
Augustín Način Borin (1900-1977) básnik, redaktor, vydavateľ

6. Plnenie úloh mesta (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje:
-

Základná škola Komenského 495/33
Základná škola Slnečná 168/28
Cirkevná základná škola sv. Gorazda
Materská škola Veterná 150
Materská škola Bernolákova 252
Materská škola Komenského 425
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-

Súkromná materská škola, Bernolákova 379
Súkromná materská škola, Okružná 949

-

Fonema s.r.o., Nábrežie 1162/27
Informačné centrum mladých Orava, Hviezdoslavovo námestie 213
Gymnázium Antona Bernoláka, Mieru 307
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33
Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37
Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45
Súkromná stredná odborná škola EDUCO, Slanická Osada 2179

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka
Súkromná základná umelecká škola Fernezová,
Súkromná základná umelecká škola Babuliaková
Centrum voľného času Maják

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : všeobecné vzdelávanie, umeleckú tvorbu, priemysel a prirodzené pokračovanie
štúdia po ukončení strednej školy na vysoké školy.
6.2. Zdravotníctvo
Oravská poliklinika Námestovo je strategickým zdravotníckym zariadením pre poskytovanie
ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov okresu Námestovo, ako aj pre
návštevníkov tohto regiónu. Zriaďovateľom polikliniky je Žilinský samosprávny kraj.
V nájomnom vzťahu v priestoroch polikliniky poskytuje zdravotnú starostlivosť neštátnych
poskytovateľov a to kožná ambulancia, neurologická ambulancia, interno-diabetologická
ambulancia, interná ambulancia, urologická ambulancia, ortopedická ambulancia,
reumatologická ambulancia, otorionolaryngologická ambulancia, hematologická ambulancia,
gastroenterologická ambulancia, kardiologická ambulancia, hematologická ambulancia,
logopedická ambulancia, gynekologická ambulancia, všeobecná ambulancia pre deti a dorast,
stomatologická ambulancia, chirurgická ambulancia, pľúcna ambulancia, onkologická
ambulancia, kardiologická ambulancia, psychiatrická ambulancia, pneumatologická a
ftizeologická ambulancia, ambulancia fyziatrie a liečebnej rehabilitácie.
Oravská poliklinika Námestovo tým, že je jediným poliklinickým zariadením v najväčšom
okrese Oravy, v ktorom sa nenachádza ústavné zdravotnícke zariadenie, má špecifické
postavenie v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Význam polikliniky je
určený aj jej lokalizáciou v prihraničnom regióne s Poľskou republikou. Okres Námestovo
v dôsledku hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov patrí k regiónom s najmenej
rozvinutou sieťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Možnosti rastu a rozvoja polikliniky vidíme vo využití troch nedokončených poschodí
chátraného objektu SO – 01 o ktorých by už mali kompetentní konečne rozhodnúť, pretože
spomínané objekty sú v havarijnom stave niekoľko rokov. Časť priestorov by mala
v budúcnosti slúžiť na zriadenie moderného rehabilitačného oddelenia. O všetky spomínané
služby je zo strany obyvateľov okresu Námestovo veľký záujem.

14

6.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v meste zabezpečuje :
- Centrum sociálnych služieb Námestovo
- Spišská katolícka charita – ambulantná sociálna služba- Denný stacionár
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na : starostlivosť o seniorov, nocľaháreň a starostlivosť o rodinu formou prevencie,
nakoľko mesto je osobitným príjemcom štátnych dávok.
6.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje :
- Dom kultúry v Námestove
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na : profesionálnu a neprofesionálnu kultúru.
6.5 Hospodárstvo
Významní poskytovatelia služieb v meste :
-

COOP Jednota Námestovo, SD (obchodná činnosť)
Therimex s.r.o., obchodný dom Klinec ( obchodná činnosť)
Lidl Slovenská republika, v.o.s. (obchodná činnosť)
Pekáreň- Ing. Ondrej Jackulík
A-SHOP Námestovo ( obchodná činnosť)
OC Slanica ( obchodná činnosť)

Zamestnanosť ovplyvňujú hlavne priemyselné firmy
-

Accentis Námestovo, s.r.o. jej hlavnou činnosťou je prenájom nehnuteľností, ktoré
prenajíma spoločnostiam Visteon Electronics Slovakia s.r.o., Mahle Behr Námestovo
s.r.o., Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o., ktoré sú zamerané na
výrobu autosúčiastok pre automobilový priemysel.
- Hern s.r.o. ,hlavnou orientáciou je výroba detailov a zvarencov pre traktory, zemné a
cestné stroje, kombajny a poľnohospodársku techniku.
- Jamel fashion s.r.o. (odevný priemysel)
- Stavebný podnik s.r.o. (stavebná činnosť)
- Stavinek s.r.o. ( stavebná činnosť)
- Akord, a.s. ( stavebná činnosť)
- Ekoray Peter Bolek ( spracovateľ elektroodpadu)
- DSI DATA s.r.o ( telekomunikačné služby)
- JAFFA s.r.o ( spracovanie a predaj plechov)
- Makyta , a.s. ( odevný priemysel)
- ELSPL-SK, s.r.o ( elektroinštalačné služby)
- ORVEX s.r.o. (výroba a vykonávanie generálnych opráv na lesných kolesových
traktoroch
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v meste :
-

Dakna Námestovo družstvo, ktorej činnosť je zameraná na chov hovädzieho dobytka
v rámci neho výroba surového mlieka, chov oviec, pestovanie obilnín, kukurice.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v meste sa
bude orientovať na : strojárenskú a elektrotechnickú výrobu, stavebnú činnosť,
telekomunikačnú činnosť a cestovný ruch.

7 Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2020
schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 19.12.2019, Uznesením č.116/2019 .
Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet bol v priebehu roka zmenený 6 krát:
- prvá zmena schválená dňa 22.04.2020
zmenou rozpočtu bola zaradená dotácia pre DHZ na materiálno technické zabezpečenie
a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, výdavky na projekt Po stopách beskydských dejateľov,
výdavky na rekonštrukciu nebytových priestorov v BD 510 ul. Komenského, výdavky na
vybudovanie prístupnej elektrickej nabíjacej stanice, výdavky súvisiace s COVID 19 pre
Centrum sociálnych služieb a zapojenie grantu na obstaranie doplnku k ÚP.
- druhá zmena schválená dňa 24.06.2020
zmenou rozpočtu vo výdavkoch bolo navýšenie bežných výdavkov na opravu strešnej krytiny
32 bj. Komenského, preklasifikovanie výdavkov opravy ul. ČK, presun bežných výdavkov
v rámci kapitoly na odchodné zamestnancov MsÚ, zaradenie výdavkov na modernizáciu
umelej trávy v areáli MŚK a vyradenie PPD na výstavbu nájomných bytov ŠFRB
- tretia zmena schválená dňa 14.08.2020
zmenou rozpočtu v príjmoch bolo navýšenie na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej
správy na voľby do NR SR, sčítanie obyvateľov v zmysle oznámení príslušného ministerstva
a účelový grant poskytnutý na merač rýchlosti, zmenou rozpočtu vo výdavkoch bola
zapracovaná príjmová časť rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a presun bežných
výdavkov v rámci príslušnej kapitoly
- štvrtá zmena schválená dňa 14.10.2020
zmena rozpočtu predstavovala preklasifikovanie výdavkov údržby spevnených plôch v areáli
MŠK, presun a úprava bežných výdavkov na kapitálové v rámci príslušnej kapitoly na výmenu
sedačiek v kinosále DKN, zaradená bola údržba schodov na brehoch, vybudovanie zábradlia ul.
Mlynská –Sama Chalupku, rekonštrukcia vzduchotechniky v kinosále DKN, nákup HIM pre
MŠ Bernolákova a vyradenie PPD úpravy Nábrežia oproti SAD
- piata zmena schválená dňa 30.11.2020
zmena rozpočtu v príjmoch sa týkala úpravy účelových finančných prostriedkov preneseného
výkonu štátnej správy a zapojenie zostatkov nevyčerpaných účelovo určených finančných,
zmenou rozpočtu vo výdavkoch bola zaradená úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej
správy a presun bežných výdavkov v rámci kapitol
- šiesta zmena schválená dňa 28.12.2020 zmena rozpočtu v príjmoch sa týkala úpravy
účelových finančných prostriedkov, zmenou rozpočtu vo výdavkoch bola zaradená
úhrada výdavkov účelových finančných prostriedkov, úprava a presun bežných
výdavkov v rámci rozpočtu.
V súlade s ustanovením §14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy mesto v priebehu rozpočtového roka sledovalo vývoj hospodárenia a v prípade
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potreby vykonalo zmeny v rozpočte rozpočtovými opatreniami, v príjmovej časti tak došlo
k navýšeniu o 253 362 EUR, vo výdavkovej časti navýšenie o 273 632 EUR.
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

12 236 708

10 415 235,63

85,11

9 205 974
297 132
2 000 000
480 240

9 348 676
332 237
2 068 038
487 757

9 454 739,99
211 437,53
268 972,23
480 085,88

101,13
63,64
13,01
98,42

11 637 334

11 910 966

9 879 833,41

82,95

5 958 515
1 972 100
11 300
3 695 419

5 985 427
2 255 397
12 461
3 657 681

5 523 910,72
777 630,12
12 461,36
3 565 831,21

92,28
34,50
100
97,48

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet mesta

11 983 346

346 012

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

325 742

535 402,22

Daňové príjmy závisia od nepredvídateľnej ekonomickej aktivity, ktorá v roku 2020 bola
ovplyvnená pandémiou COVID – 19. Výpadok dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve sme zaznamenali vo výške 222 141,61 EUR.
Tento rozdiel sme dokázali vykryť vyšším plnením vlastných príjmov vo výške 248 611,87
EUR, z toho daň z nehnuteľností o 40 882,22EUR, daň za špecifické služby o 4 387,59 EUR,
nedaňové príjmy o 64 726,03 EUR a transfery zo ŠR o 360 757,64 EUR viac ako
plánovaných v rozpočte.
V porovnaní s rokom 2019 podielové dane predstavovali o 205 847,45 EUR menej ako v roku
2020, daň z nehnuteľností predstavovala zvýšenie oproti roku 2019 o 33 634,54 EUR,
komunálny odpad a drobný stavebný odpad predstavoval zvýšenie oproti roku 2019 o 4 699,02
EUR, príjem z nájmu predstavoval zvýšenie oproti roku 2019 o 49 704,34 EUR.
V kapitálovom rozpočte príjmov mesto neprijalo žiadny bankový úver ani návratnú výpomoc
z MF SR.
V roku 2020 čerpanie kapitálových výdavkov na investične akcie vo významnej miere
ovplyvnili objektívne príčiny, či už vyhlásenie núdzového stavu v súvislosti s ochorením
COVID- 19, zdĺhavý proces a neúnosná administratívna záťaž pri verejnom obstarávaní, ktoré
spôsobili dopad na nezrealizovanie :
- vybudovania Náučného chodníka v sume 185 000 EUR z dôvodu námietok k procesu
verejného obstarávania,
- príjazdovej komunikácií k Skate parku v sume 42 000 EUR z dôvodu dlhého
prebiehajúceho procesu vyhodnotenia poskytnutia dotácie jednotlivých žiadateľov,
- Generelu dopravy v sume 30 000 EUR dodávateľom Žilinská univerzita v Žiline
- modernizácie umelej trávy v areáli MŠK z dôvodu neukončeného procesu verejného
obstarávania zo strany VV SFZ v sume 100 000 EUR,
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-

súťaže návrhov „Námestovské Nábrežie-dostavba a verejný priestor“ v sume 51 600
EUR z dôvodu prebiehajúceho procesu vyhodnocovania súťažných návrhov
architektonických ateliérov.
Na rekonštrukciu ul. Kliňanská v sume 450 000 EUR a ul. ČK v sume 85 000 EUR bolo
ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela v septembri 2020.
Vzhľadom k pokročilému termínu ukončenia procesu verejného obstarávania, klimatickým
podmienkam na Orave a zásad opatrnosti mesto zaradilo realizácie do rozpočtu na rok 2021.
7.2 Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie mesta
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy mesta
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky mesta
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy mesta

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
9888027,56
9454739,99
433287,57

9052450,73
5523910,72
3528540,01

835576,83
211437,53
211437,53

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky mesta
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie mesta

0

800957,72
777630,12
23327,60

-589520,19
246056,64
0
0
268972,23

Príjmové finančné operácie RO

46798,31

Výdavkové finančné operácie mesta

12461,36

Výdavkové finančné operácie RO
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie mesta

13963,60

289345,58
10415235,63
9879833,41
535402,22
207932,11
327470,11

Prebytok rozpočtu v sume 246 056,64 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol schválený na tvorbu
rezervného fondu.
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Zostatok finančných operácií v sume 289 345,58 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol schválený na tvorbu rezervného fondu.
Podľa § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní rozpočtu obce podľa §10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona , z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky a to na:
- projekty ZŠ Komenského 6 978,90 EUR
- projekt „Pracuj a zmeň svoj život“ v sume 11 097,60 EUR
- sčítanie obyvateľov v sume 11 360,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na havarijnú situáciu podlahy
v telocvični ZŠ Komenského v sume 49 926,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na stravné v sume 65 760,80 EUR
b) nevyčerpané prostriedky CVČ Maják z darov podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona
č.523/2004 Z.z. o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume 1 000,00 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od obcí Bobrov a Klin podľa
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 382,50 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia
§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 49 839,59 EUR,
e) prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona
č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume
4 631,61 EUR
f) nevyčerpané prostriedky z poplatku za uloženie odpadov podľa zákona č. 17/2004 Z.z.
o poplatkoch za uloženie odpadov v z.n.p. v sume 6 955,11 EUR
7.3 Rozpočet na roky 2021 - 2023
Skutočnosť
k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

10 415 235,63

12 124 929

9 970 123

9 998 871

9 454 739,99
211 437,53
268 972,23
480 085,88

8 882 552
200 000
2 649 927
392 450

9 217 403
5 000
350 000
397 720

9 983 871
5 000
0
387 720

Skutočnosť
k 31.12.2020

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

9 879 833,41

11 861 224

9 967 637

9 220 631

5 523 910,72
800 957,72
12 461,36
3 542 503,61

5 416 283
2 737 600
13 029
3 674 312

5 420 707
881 580
0
3 665 350

5 196 564
323 000
0
3 701 067
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8 Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Súvaha – aktíva

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Majetok spolu

24 446 817,84

24 719 279,29

Neobežný majetok spolu

18 957 172,23

19 024 789,08

37 160,15

27 781,15

Dlhodobý hmotný majetok

17 521 919,81

17 598 915,66

Dlhodobý finančný majetok

1 398 092,77

1 398 092,27

Obežný majetok spolu

5 484 038,54

5 689 589,83

1 634,20

1 236,09

1 871 297,19

1 869 631,99

82 247,36

67 172,58

3 528 859,79

3 751 549,17

5 607,07

4 900,38

Dlhodobý nehmotný majetok

Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Súvaha - aktíva

Skutočnosť
k 31.12.2019
27 539 544,38

Skutočnosť
k 31.12.2020
28 001 663,33

21 382 049,38

21 391 333,32

37 160,15

27 781,15

Dlhodobý hmotný majetok

19 956 755,14

19 975 417,99

Dlhodobý finančný majetok

1 388 134,09

1 388 134,09

Obežný majetok spolu

6 139 830,88

6 594 104,99

32 726,97

39 361,53

Zúčtovanie medzi subjektami VS

8 035,55

850,65

Dlhodobé pohľadávky

4 901,48

17 184,27

280 010,16

234 745,11

5 814 156,72

6 301 963,43

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

17 664,12

16 225,11

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
Dlhodobý nehmotný majetok

Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Súvaha - pasíva

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Vlastné imanie a záväzky spolu

24 446 817,84

24 719 279,29

Vlastné imanie

16 113 070,64

16 435 487,95

16 113 070,64

16 435 487,95

373 129,54

441 468,98

Rezervy

49 391,00

49 991,00

Dlhodobé záväzky

37 746,35

22 486,03

238 512,74

216 531,04

7 960 617,66

7 842 322,36

Skutočnosť
k 31.12.2019
27 539 544,38

Skutočnosť
k 31.12.2020
28 001 663,33

17 442 386,18

17 757 359,98

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

17 442 386,18

17 757 359,98

1 993 311,63

2 211 127,44

1 119 636,22

1 197 646,29

120 822,32

203 191,26

56 883,50

47 506,67

695 969,59

762 783,22

0

0

8 103 846,57

8 033 175,91

z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Súvaha - pasíva

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastok dlhodobého majetku vo výške 88 039,11 EUR z dôvodu vysporiadania
vlastníckych vzťahov v rámci zastavanej časti mesta, dôvodu bezodplatného
nadobudnutia
pozemkov od SR – SSC v súvislosti s výstavbou „prieťah 1/7821

-

Námestovo, nadobudnutia pozemkov od ŽSK za účelom vybudovania parkoviska pri
SOŠ-T ul. Komenského a nadobudnutia pozemkov za účelom výstavby miestnej
komunikácie v lokalite Čerchle
tvorba opravných položiek k pohľadávkam 18 376,39 EUR
rezerva na prebiehajúce a hroziace súdne spory vo výške 45 301 EUR, rezerva na
rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov 1 139 216,29 EUR

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

60 697,68

62 511,89

Pohľadávky po lehote splatnosti

41 143,36

15 073,91

V roku 2020 boli splatené dlhodobo vymáhané nedoplatky na dani z nehnuteľnosti
zabezpečené záložným právom, ktoré významne ovplyvnili výšku pohľadávky. Mesto využíva
všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv
alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka tvoria odberateľské faktúry a nájomne
za byty.
Pohľadávky po lehote splatnosti tvorí nezaplatená daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny
odpad, odberateľské faktúry za nájom nebytových priestorov.
b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

255 506,36

280 653,45

Pohľadávky po lehote splatnosti

54 524,23

23 185,07

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

najvyššie pohľadávky do lehoty splatnosti predstavujú dodávateľské faktúry vo výške
160 274 EUR za dodané služby, ostatné pohľadávky vo výške 48 504,73 EUR
a pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových
organizácii vo výške 40 883,08 EUR.

Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

238 512,74

216 531,04

Záväzky po lehote splatnosti

37 746,35

22 486,03

Mesto eviduje záväzky do 1 roka vrátane, ktoré predstavujú predpísané mzdy a odvody za
mesiac december, neuhradené dodávateľské faktúry MsÚ za služby splatné v januári 2021,
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neuhradené dodávateľské faktúry materských škôl bez právnej subjektivity za služby splatné
v januári 2021 a ostatné záväzky na obnovu a rozvoj bytového fondu a obnovy infraštruktúry.
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov sú zo sociálneho fondu, ktoré sa
čerpajú priebežne.
b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

695 969,59

762 783,22

Záväzky po lehote splatnosti

56 883,50

47 506,67

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- najvyššie nesplatené záväzky do lehoty splatnosti predstavujú predpísané mzdy
a odvody za mesiac december vo výške 574 406,04 EUR, záväzky voči dodávateľom ,
ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy a záväzky zo sociálneho fondu.

9 Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12. 2019

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady

7 279 302,30

7 446 991,97

50 – Spotrebované nákupy

272 858,23

206 830,89

51 – Služby

387 223,52

590 582,44

52 – Osobné náklady

1 439 724,08

1 481 455,52

53 – Dane a poplatky

3 353,63

1 535,30

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

22 881,41

40 091,40

634 359,25

641 618,80

18 379,85

16 646,05

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

4 500 163,84

4 468 195,13

358,49

36,44

Výnosy

7 860 719,34

7 769 041,46

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

37 248,10

24 373,53

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

6 652 247,08

6 463 361,37

290 391,83

331 480,47
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65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

55 972,45

10 505,69

4 010,88

964,34

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

820 849,00

938 356,06

581 417,04

322 049,49

Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 7 769 041,46 EUR, čo
predstavuje pokles výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo
výške 7 860 719,34 EUR.
Pokles výnosov bol spôsobený v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 v súvislosti
s vyplatenou výškou podielových daní. Výpadok daní z nehnuteľností a poplatku za komunálny
odpad v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 sme nezaznamenali, naopak ich výber bol
plnený na 106,20 %.
Pokles výnosov sme zaznamenali pri dani za užívanie verejného priestranstva, kde výber bol
iba na úrovni 66,04%.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- podielové dane vo výške 5 661 846,39 EUR
- daň z nehnuteľnosti vo výške 533 564,17 EUR
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 198 039,43 EUR
- správne poplatky vo výške 43 811,50 EUR
- výnosy z bežných transferov zo ŠR na opravu podlahy ZŠ Komenského 34 685 EUR,
materiálno technické vybavenie DHZO 5 077,13 EUR, projekt „Pracuj a zmeň svoj
život“ 35 398,20 EUR
- na prenesený výkon štátnej správy 195 929,06 EUR
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR vo výške 320 160,26 EUR
- výnosy z odvodov rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií vo výške
307 754,27 EUR
Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 7 446 955,53 EUR čo
predstavuje nárast nákladov oproti roku 2019, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo
výške 7 278 943,81 EUR.
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- mzdové náklady vo výške 1 075 256,45 EUR
- sociálne náklady vo výške 406 199,07 EUR
- služby za práce, ktorými sa zabezpečili opravy na majetku v dôsledku ich opotrebenia za
účelom zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti používania tohto majetku vo výške
590 582,44 EUR
- odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku výške 631 053,57 EUR
- náklady na transfery príspevkovým organizáciám 1 176 455,30 EUR
- náklady na transfery rozpočtovým organizáciám 1 627 765,33 EUR
- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy pre občianske združenia
a a športové organizácie 78 125,95 EUR, pre vedľajšie služby v školstve 256 961 EUR,
pre neštátne ZUŠ, ŠKD a MŠ 1 162 002 EUR
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Hospodársky výsledok kladný v sume 322 049,49 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2019

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady

10 862 756,45

10 965 365,71

50 – Spotrebované nákupy

1 489 443,09

1 289 172,11

51 – Služby

987 233,68

52 – Osobné náklady

5 686 054,74

53 – Dane a poplatky

30 119,12

3 516,23

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

96 162,79

83 888,43

57 – Mimoriadne náklady

0

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

1 516 544,00

Výnosy

11 349 441,31

11 303 719,78

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

1 820 950,51

1 551 236,48

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia

0

0

0

0

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

6 645 217,15
285 478,60

336 843,85

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

107 918,18

59 639,20

67 – Mimoriadne výnosy

0

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 /

2 484 313,80

1 023 003,00
24 096,95

10 099,08

5 563,07

486 684,86

880 853,82
6 172 936,78

999 757,95
23 800,40
0
1 497 088,95
14 351,04

6 456 134,10

1 118,14
0
2 898 748,01
338 354,07
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Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 11 303 719,78 EUR, čo
predstavuje pokles výnosov oproti roku 2019, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo
výške 11 349 441,31 EUR.
Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 10 965 365,71 Eur čo
predstavuje nárast nákladov oproti roku 2019, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo
výške 10 862 756,45 Eur.
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- mzdové náklady vo výške 4 492 929,69 EUR
- sociálne náklady vo výške 1 680 007,09 EUR
- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 83 888,43 EUR
- odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku výške 911 031,44 EUR
- náklady na transfery z rozpočtu vo výške 1 497 088,95 EUR
Hospodársky výsledok kladný v sume 338 354,07 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10 Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2020 mesto, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a
transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu:

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina

Úsek matrík
Úsek registra adries a hlásenie pobytu
Stavebný úrad
Voľby do NR SR
COVID-19
Sčítanie obyvateľstva
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO
Poskytovanie sociálnej služby
Aktivačné práce
Podpora vytvárania pracovných miest
Záškoláctvo
Podpora udržania zamestnanosti v MŠ
Na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Chránená dielňa
Školský úrad
Vzdelávacie poukazy
Učebné pomôcky
Dopravné pre žiakov ZŠ
Asistent učiteľa pre ZŠ
Lyžiarsky výcvik, škola v prírode
Projekt „Čítame radi“
Prenesené kompetencie pre ZŠ
Učebnice pre ZŠ
Vzdelávanie žiakov so SZP

Suma prijatých
prostriedkov
V EUR

15295,02
2655,31
16431,17
8875,34
29685,69
11360,00
29905,00
373517,81
1294,73
26331,07
1493,95
104910,56
137061,60
30333,26
17498,00
19366,00
49,80
6514,00
84125,00
20700,00
800,00
1545957,00
16028,00
250,00
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OÚ Žilina
OÚ Žilina
OÚ Žilina
MDVa RR SR
OÚ životného prostredia
OÚ cestnej dopravy

Výchova a vzdelávanie MŠ posledný ročník
Havarijná situácia podlahy chodby prízemia v ZŠ
Komenského
Havarijná situácia podlahy telocvične ZŠ Komenského
ŠFRB
Životné prostredie
Cestná doprava

DPO SR

Materiálno technické vybavenie DHZ Námestovo

MH SR
MH SR
Enviromentálny fond
Audiovizuálny fond
Fond na podporu umenia

Vybudovanie verejnej elektro nabíjacej stanice
Vybavenie špeciálnych učební ZŠ Komenského
Uloženie odpadov
Výmena sedačiek v kine „Kultúra“
Výrazné vynovenie knižnice

14627,00
34685,00
49926,00
13363,87
743,56
338,13
5077,13

5000,00
132129,81
36292,77
83851,20
39 30,92

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

financovanie opráv a vybavenie špeciálnych učební v ZŠ Komenského
financovanie poskytovania sociálnej služby a prenesených kompetencií školstva
modernizácia Domu kultúry

10.2 Poskytnuté dotácie
Mesto v roku 2020 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 2/2006 o dotáciách z rozpočtu mesta
a VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Prijímateľ dotácie

Telovýchovná jednota - BV na štartovné, dopravu,
tréneri, prenájom, MTZ
Mestský športový klub Námestovo- BV na
dopravné, štartovné, tréneri, údržba, rozhodcovia
Námestovský klub slovenských turistov
Slovenský zväz drobnochovateľov
Rodinné centrum Drobček – na akciu Míľa pre
mamu, Lampiónový sprievod
Tanečno o.z. – Oravský festival tanca a pohybu BV na autorské honoráre, doprava
Kult . 1629 – Divadelný festival na Slanickom
ostrove -BV na autorské honoráre

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel

12 350,00

12 350,00

0

67 000,00

64 775,95

2 224,05

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

1 000,00

1 000,00

0

1 000,00

1 000,00

0

10.3 Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
a) mesto
- oprava strešnej krytiny na 32 b.j. ul. Komenského
- nový asfaltový koberec na ul. Okružná, a časti Štefánikova
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-

rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
rekonštrukcia nebytových priestorov BD č. 510 na ul. Komenského
detské ihrisko na sídlisko Stred
rekonštrukcia sociálnych zariadení a zdravotechniky , rozvodov v MŠ Veterná
zatrubnenie rygolu a rozšírenie MK ul. Severná
inteligentné lavičky pred Domom kultúry a na Nábreží Oravskej priehrady

b)rozpočtová organizácia
Základná škola Slnečná 168/28
- vybavenie špeciálnych učební
Základná škola Komenského 495/33
- vybavenie špeciálnych učební
- údržba podlahovej časti chodby prízemia v ZŠ Komenského
c)príspevková organizácia

Centrum sociálnych služieb
- vybudovanie únikovej požiarnej cesty v CSS
Dom kultúry v Námestove
- vzduchotechnika v priestoroch knižnice a kinosály Domu kultúry
- výmena sedačiek v kinosále Domu kultúry
- moderný dizajn a výrazne vynovenie knižnice Domu kultúry
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) mesto
-

vybudovanie Náučného chodníka
revitalizácia Nábrežia
budovanie verejného priestoru v rámci transformácie Nábrežia
rekonštrukcie miestnych komunikácií
postupne vysporiadanie pozemkov na rozvoj mesta podľa územného plánu
rekonštrukcia Domu smútku
komplexná obnova budovy súp.č.1171
nájomné byty, parkovací dom na sídlisku Brehy
rekonštrukcia zasadacej miestnosti MsÚ
rekonštrukcia podkrovia ZŠ Slnečná
podpora nemotorovej dopravy

b) rozpočtová organizácia
Základná škola Komenského
- oprava podlahy telocvične
Základná škola Slnečná
- oprava strechy a svetlíkov na školskej jedálni
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c) príspevková organizácia
Dom kultúry v Námestove
- modernizácia budovy
Technické služby mesta Námestovo
- uzatvorenie a rekultivácia nenaplnenej funkčnej skládky v zmysle zmeny legislatívy
- z dôvodu uzatvorenia skládky odpadov vybudovať prekládkovú stanicu odpadov
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Mesto nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
a) Pandémia ochorenia COVID-19 významne negatívne ovplyvňuje hospodárenie na
celom svete. Situácia sa neustále mení a je negatívny vplyv či už na svetový obchod, na
firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené
negatívne vplyvy majú v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní
oproti odhadom, na základe ktorých bol zostavený rozpočet. Pretože sa situácia stále
vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne
odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.
b) Konanie pod sp. zn. 7C/69/2012 vedie konanie o zaplatenie sumy 40.751 Eur
s príslušenstvom. Dňa 11.04.2018 bol vydaný rozsudok OS Námestovo. Proti
citovanému rozsudku bolo v zákonnej lehote podané odvolanie na Krajský súd Žilina.
Krajský súd Žilina o rozsudku sp.zn. 9Co/259/2018 zo dňa 14.02.2019 rozhodol tak, že
rozsudok Okresného súdu vo výroku, ktorým zaviazal žalovaného nahradiť žalobcom
sumu 13 587,66 Eur s príslušenstvom mení tak, že žalobu v tejto časti zamieta. Vo
výroku, ktorým vo zvyšku súd žalobu žalobcov zamietol, rozsudok okresného súdu
zrušil a určil, že Mesto Námestovo je výlučným vlastníkom nehnuteľností – pozemku C
KN parc. č. 449 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1458 m2, ktorý je evidovaný na
LV č. 3330 pre obec a k.ú. Námestovo. Rozsudok Krajského súdu Žilina rozsudok
sp.zn. 9Co/259/2018 zo dňa 14.02.2019 nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa
02.03.2019. V predmetnej veci podali žalobcovia dňa 26.04.2019 na Okresný súd
Námestovo dovolanie. Dňa 21.11.2019 bolo podané vyjadrenie k dovolaniu.
c) Najvyšší súd SR uznesením sp. zn. 4 Cdo 38/2020 zo dňa 16.12.2020 rozhodol, že
rozsudok Krajského súdu v Žiline č. k. 9 Co 259/2018 - 449 z 14. februára 2019 vo
výroku o zamietnutí žaloby bezdôvodného obohatenia zrušuje a v rozsahu zrušenia vec
vracia na ďalšie konanie z dôvodu nedostatočného odôvodnenia. Voči rozhodnutiu
bolo podané odvolanie. Dovolanie proti výroku o vzájomnej žalobe odmieta. Uznesenie
bolo doručené dňa 22.01.2021. Ku dňu 31.12.2020 je konanie právoplatne skončené
len v časti pozemkov.
d) Konanie pod sp.zn.4C/9/2017 Dňa 23.08.2018 bol vydaný rozsudok OS Námestovo,
žalobcovia podali proti rozsudku dňa 06.11.2018 odvolanie. Krajský súd Žilina
Uznesením sp. zn. 7Co/136/2019 zo dňa 30.10.2019 rozsudok súdu prvej inštancie
zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Okresný súd Námestovo rozsudkom sp. zn.
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4C/9/2017 - 335 zo dňa 09.07.2020 opätovne
žalobu zamieta a rozhodol, že
žalobcovia sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť žalovanému náhradu trov
konania o výške ktorej bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným
uznesením. Dňa 25.09.2020 žalobcovia podali odvolanie. Dňa16.11.2020 žalovaný
podal k odvolaniu vyjadrenie. Ku dňu 31.12.2020 nie je konanie právoplatne skončené,
konanie je na Krajskom súde v Žiline.
Dopad na rozpočet Mesta Námestovo závisí od výsledku konania o zaplatenie náhrady.
Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo
vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020. Upozorňujeme, ale na skutočnosť pokračovania
šírenia ochorenia COVID - 19, čo môže mať negatívny vplyv na fungovanie mesta.

Vypracovala: Mgr. Katarína Rusinová

Schválil: Milan Hubík, primátor mesta

V Námestove, dňa 05.08.2021

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát,
 Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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