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1.

Základná charakteristika obce

Obec Korňa je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári s vlastným
majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby obyvateľov.

1.1. Identifikačné údaje
Názov: Obec Korňa
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad, Vyšná Korňa č. 517, 023 21 Korňa
IČO: 00314064
DIČ: 2020553062
Právna forma: právnická osoba
1.2. Geografické údaje
Celková rozloha obce: 2580 ha , z čoho je 1400 ha ihličnatého lesa
Nadmorská výška: stred 502 m n. v., najvyšší vrch- Okrúhla 810 m.

1.3. Demografické údaje
Počet obyvateľov: 2.095 (k 31.12.2012), z toho muži 1035, ženy 1060. V roku 2012 došlo k zníženiu počtu obyvateľov o 25
Najstaršia občianka Obce je p. Agnesa Hrtúsová, ktorá oslávila 105 roko
1.4. Symboly obce

Erb obce
Vlajka obce
1.5. História obce
Obec Korňa bola do 15. mája 1954 osadou najväčšej dediny ,neskôr mesta Turzovka. Od uvedeného dátumu
je Obec Korňa samostatnou obcou, nachádza sa v okrese Čadca, Žilinskom kraji. V tomto roku oslávila obec 58. výročie od
jej vzniku. Od uvedeného obdobia sa datuje aj vznik Dobrovoľného hasičského zboru Korňa a od r. 1970 vznik
Telovýchovnej jednoty Kysučan Korňa.
1.6. Kultúrne a cirkevné pamiatky obce
Kostol Božského srdca Ježišovho
Starý kostol zrekonštruovaný na pastoračné centrum
Kaplnka a pútnické miesto na hore Živčáková

1.7. Prírodné danosti:
Obec Korňa sa nachádza v oblasti Moravsko-sliezskych Beskýd a Kysuckej vrchoviny, oplýva množstvom
ihličnatých a zmiešaných lesov a v nich typickou faunou a flórou. Tieto sú vhodné na zimnú i letnú turistiku. Patrí do CHKO
Kysúc.
Medzi najzaujímavejšie prírodné zvláštnosti patrí -ropný prameň v osade u Janešíkov, ropný vrt v osade u Jančíkov
a pramene liečivej vody na vrchu Živčáková

1.8. Výchova a vzdelávanie
V obci sa nachádza Základná škola, kde sa realizuje základné vzdelávanie žiakov 1.-9. ročníka a Materská škola, realizujúca
predškolskú výchovu
Pri Základnej škole je zriadený Školský klub detí a Centrum voľného času, kde sa sústreďujú deti za účelom trávenia voľno
časových aktivít .
V budove Materskej školy sa nachádza školská jedáleň, slúžiaca Základnej i Materskej škole.

1.9. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v rámci zdravotného obvodu Turzovka. Lekári pre dospelých- MUDr. František
Michnica, MUDr. František Michalina. Lekár pre deti- MUDr. Katarína Michnicová.
1.10.Sociálna starostlivosť
V obci je zriadená opatrovateľská služba, pre občanov, ktorí sa ocitli v situácii, že sa nemôžu o seba postarať. Formou 2
opatrovateliek, bolo v roku 2012 poskytovaná opatrovateľská služba dvom občanom. Kritériá poskytovania opatrovateľskej
služby boli zmenené – opatrovateľskú službu môže vykonávať iba osoba, ktorá absolvovala školenie pre opatrovateľky.

V priebehu roku 2012 bolo poskytované pre deti v hmotnej núdzi : mesačne príspevok na stravu a 2 x ročne príspevok na
školské pomôcky. V prípade potreby je sociálna výpomoc poskytovaná z rozpočtu Obce občanom , ktorí sa náhle ocitnú
v hmotnej núdzi.
1.11.Kultúra
V obci sa nachádza kultúrny dom, ktorý je sčasti využívaný na rôzne akcie v prospech občanov. V obci majú dlhoročnú
tradíciu Korňanské hody, oslava Dňa matiek, mesiac úcty k starším a detská oslava Mikuláša.
Takisto v priestoroch Obecného úradu sa nachádza miestna knižnica, ktorá je každoročne dopĺňaná o nové knihy, publikácie
a časopisy. Tradíciou už sa stali aj oslavy česko-slovenskej vzájomnosti štyroch pohraničných obcí Korňa- Bílá- Staré
Hamry- Klokočov.

1.12.Hospodárstvo
Najvýznamnejšie podnikateľské subjekty v obci, zamestnávajúce občanov sú:
B a B Korňa, Korzo Korňa, Siro s.r.o. Korňa, Poľnohospodársky podnik- Drevorex Koniar Miroslav Korňa, Z+P stav Korňa,
Penzión Mária, Penzión Kriváň a Aktiv park, Nikos Korňa, Pal S.b.d. Korňa. V roku 2011 bola v Obci otvorená krytá
športová hala Aktiv park, s možnosťou športového vyžitia a aktívneho odpočinku pre našich občanov a turistov.
Väčšina občanov v produktívnom veku nachádza uplatnenie vo vzdialenejších lokalitách, prípadne v zahraničí.
Priemerná nezamestnanosť v r. 2012 bola 11,4 %.
1.13. Organizačná štruktúra
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.
Základné orgány obce
Obecné zastupiteľstvo
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Korňa je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov zvolených
v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 2. decembra 2010 na obdobie 4 rokov. V roku 2010 boli voľby do samosprávy obce,
kde boli zvolení poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce.
Starosta obce - p. Jozef Kontrík
Hlavný kontrolór obce - Ing. Marcel Nekoranec
Zvolení poslanci:
1. Rastislav Fatura
2. Rudolf Barčák
3. Ján Židek
4. Miroslav Chrenšť
5. František Hurík
6. Milan Palica
7. Ing. Anton Sabela
8. Štefan Drabina
9. Ing. Peter Homola- zástupca starostu

Komisie pri OZ:
Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu
Komisia kultúry, mládeže a športu
Komisia životného prostredia, výstavby , verejného poriadku a kontroly
Komisia sociálno-zdravotná a bytová
Komisia pre zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci
Záujmové združenia:
Telovýchovná jednota Kysučan Korňa
Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

Obecný úrad
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci.
Zamestnanci obecného úradu:
Daniela Neherová - matrika, evidencia obyvateľov, zápisnice OZ, CO
Ing. Jana Brezinová- ekonomika, správa obecného majetku, zástupca matrikára,
prenájmy
Mária Mikšíková - dane a poplatky ich evidencia, výber a správa, odpadové hospodárstvo,
Mária Veselková- pozemky, príjem a odosielanie pošty, sociálne veci
Monika Stuchlíková - mzdy a personalistika, pokladňa, knižnica, kultúra
Bc. Anna Chylíková- ekonomika a správa majetku ZŠ a MŠ, rozhlas, projekty EÚ
Alena Brezinová- zverejňovanie zmlúv a faktúr, výdajky, účtovníctvo TJ
Terézia Slezáková- prevádzkový zamestnanec
Pavol Dubáč- prevádzkový zamestnanec
Ján Mikšík - prevádzkový zamestnanec
Ján Jendrisek –prevádzkový zamestnanec
Pavol Slezák- prevádzkový zamestnanec
Obec vykonáva pre občanov opatrovateľskú službu- počet opatrovateliek 2 na skrátený úväzok
Rozpočtové organizácie
Základná škola Korňa, riaditeľka Mgr. Jaroslava Srníčková, zástupkyňa riaditeľa PaedDr. Alena Staníková
Materská škola Korňa, riaditeľka Anna Bernátová
2.

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce

Obec Korňa účtovala v roku 2012 pomocou metodiky účtovania platnej od r. 2008, a to akruálnym účtovníctvom.

2.1. Prehľad aktív a pasív konsolidovanej súvahy k 31.12.2012:
Aktíva v €:
Názov
- Drobný dlhodobý nehmotný majetok
- Pozemky
- Budovy a stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý majetok
Ostatný dlhodobý hmot. majetok
Nedokončené investície
Podielové cenné papiere
Zásoby a OTE
Zúčtovanie transferov obcí
Pohľadávky nedaňové
Pohľadávky daňové
Ceniny
Bankové účty
Výdavkový rozpoč. účet
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Aktíva spolu:

suma
932
35466,59
3259446,12
89081,90
8094,14
35779,79
40479,11
61270,77
411305,85
32976,29
0
11893,21
1328,18
113,42
90189,57
320,06
1819,69
0
4,080496,75

Pasíva: v €
Sú tvorené nasledovnými účtami:
Názov

suma

vlastné imanie
záväzky
z toho:
-ostatné krátkodobé rezervy
3000
-zákonné rezervy krátkodobé
-zúčtovanie rozpočtu obce
-záväzky zo sociál. fondu
-iné záväzky
-dodávatelia
-prijaté preddavky
- nevyfakturované dodávky
- Iné záväzky
-záväzky voči zamestnancom
-ostatné záväzky voči zamestnancom
-zúčtovanie voči inšt. ZP a SP
- ostatné priame dane
- výdavky budúcich období
-bankové úvery dlhodobé
Výnosy budúcich období

2910893,86
259341,09

Pasíva spolu

4080496,75

21414,11
24042,80
1318,01
54,11
4875,48
1590,42
744,77
54,11
9751,22
19502,82
19107,39
3234,55
1401,65
150705,41
908860,15

2.2. Informácie o výnosoch a nákladoch výkazu ziskov a strát

Druh výnosov popis (číslo účtu a názov)

Suma v €

Tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb
624- aktivácia dlhodobého majetku
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
633 - Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy 641 - 648
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
652- zúčtovanie zákonných rezerv z prev. činnosti
Finančné výnosy
662 - Úroky
668- ostatné finančné výnosy
672- náhrady škôd
674- zúčtovanie rezerv
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
693 - Výnosy zo ŠR a od iných subj. VS
694- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a
695-696 – výnosy z transferov z eur. spoločenstiev
698- výnosy samosprávy od ost. Subjektov mimo VS
699- výnosy samosprávy z odvodu rozpočt. príjmov
Spolu
Druh nákladov Popis (číslo účtu a názov)
Spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
Služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
Osobné náklady

42146,34
37158,05
458250,77
55728,17
11539,97
22332,64
102,98
97,04
1542,82
0
392447,33
39623,15
0
237,96
0
1061207,22

Suma €
98985,24
58540,39
22765,29
689,14
1358,99
86380,05

521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
525- Ostatné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
528 - Ostatné sociálne náklady
541- zostatková cena predaného dlhodobého
hmotného majetku
545- ostatné pokuty a penále z omeškania
546-odpis pohľadávky
548- ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
551 - Odpisy DHM a DNM
552- tvorba zákonných rezerv
553 - Tvorba ostatných rezerv
Finančné náklady
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
578- ostatné mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov
584 - Nákl. na transfer z rozp. Obce do RO
587 – Nákl .na ostatné transfery

393309,44
134475,13
3525,60
16484,92
503,12

Spolu

980035,36

0
14,06
1291,05
2951,75
91011,13
15657,77
23414,11
5518,10724,66
174,26
0
12261,24

2.3. Hospodárenie obce za rok 2012
Obec zabezpečuje svoje potreby z vlastných príjmov, z príjmov zo ŠR, dotácií a iných zdrojov
a pracuje na základe schváleného rozpočtu obecným zastupiteľstvom.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012.
Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2012
bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.1.2012 uznesením č. 12/2012
Bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.3.2012 uznesením č. 19/2012
- druhá zmena schválená dňa 31.3.2012 starostom obce- transfer
- tretia zmena schválená dňa25.5.2012 uznesením č. 31/2012
- štvrtá zmena schválená dňa 30.6.2012 –starostom obce / transfer účelovo určený/
- piata zmena schválená dňa 31.7.2012 uznesením č.44/2012
- šiesta zmena schválená dňa 1.8.2012 starostom obce /transfer/
- siedma zmena schválená dňa 30.11.2012 uznesením č. 67/2012
2.4. Príjmy a výdavky
Rozpočet obce k 31.12.2012 v €

Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjekt.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.

Rozdiel príjmov a výdavkov
Výsledok hospodárenia za rok 2012
príjmy - výdavky v €
Bežný rozpočet 918454,04- 431154,79= 487.299,25,ZŠ a MŠ 11384,03-431170,43= -419786,40
Kapitálový rozpočet 105636,68-137168,10=-31531,42
Finančné operácie 50461,50-32898,36= 17563,14
ZŠ vrátila do rozpočtu obce zo ŠR 21.010,-€
MŠ vrátila do rozpočtu obce 272,- €

963185

Rozpočet
po zmenách
1078093

1085936,25

872420
37000
42300
11465
949760

913702
102300
50600
11491
1072722

918454,04
105636,68
50461,50
11384,03
1032391,58

363395
111408
36817
438140

447034
137450
32817
455421

Skutočnosť

431154,79
137168,10
32898,36
431170,43

3.

1. Granty a transfery v €

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Transfer na ZŠ bežné výdavky

293.168,-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4272.158,-

Nespotrebovaný transfer z r. 2011

21.325,-

21.325,-

0

KŠÚ

Transfer na VZP bežné výdavky

4.773,40

4.773,40

0

MPRR SR

Grant z ROP na ZŠ z r. 2011

35.901,93

35.901,93

0

MŠ SR

Transfer ne haváriu ZŠ – kapitálový

70.000,-

70.000,-

0

KŠÚ

Transfer na MŠ bežné výdavky

3.723,-

3.723,-

0

MV SR

Transfer na voľby NR SR

2.299,55

2.086,67

212,88

OÚ Čadca

Transfer na CO bežný

100,-

100,-

0

KŠÚ

800,-

800,-

0

ÚPSVR

Transfer na deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia bežný
Transfer na revitalizáciu krajiny bežný

34.536,73

34.536,73

0

ÚPSVR

Transfer na DHN bežný

1.445,-

1.412,20

32,80

KÚŽP

Transfer na životné prostredie bežný

236,76

236,76

0

KÚ Žilina

Transfer na cestné hosp. bežný

114,54

114,54

0

KSÚ

Transfer na stavebný úrad bežný

2.036,70

2.036,70

0

OÚ Čadca

Transfer na matriku bežný

2.787,95

2.787,95

0

OU Čadca

Transfer na REGOB bežný

722,70

722,70

0

OU Čadca

Transfer na zimnú kalamitu bežný

5.455,08

5.455,08

0

Úrad vlády SR

Transfer na revitalizáciu krajiny bežný

16.053,32

15.679,51

373,81

Úrad vlády SR

Transfer na zimnú údržbu MK -kapitálový

3.000,-

0,-

3.000,-

-2-

-3-

-1KŠÚ

4.2. Pohľadávky a záväzky v €:
Pohľadávky
Pohľadávky daňové
Pohľadávky nedaňové
Pohľadávky premlčané
Pohľadávky odpísané v priebehu roka
záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky z úverov

Suma v €
1328,18
11893,21
0
1291,05

Suma v €
100635,68
0
150705,41

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-521.010,-

4.3. Poskytnuté dotácie v €
Dotácie z rozpočtu obce boli poskytnuté v roku 2012 v zmysle VZN o poskytovaní dotácií vo výške 11704,90-€, a to na
činnosť Telovýchovnej jednoty Kysučan Korňa 7.000,-€ , Dobrovoľného hasičského zboru Korňa 1.704,90€,
a Rímskokatolíckej farnosti Korňa 3.000,-€
4.4. Významné investičné akcie v roku 2012
-dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ v Korni – havária prístavby 70.294,-€.
- zakúpenie pracovného stroja- pre hospodársky dvor 17.332,52€
- zateplenie budovy Materskej školy 47.567,65€
- prístavba budovy TJ- 37.763,84 vo vlastnej réžii.
4.5. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Korňa aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov
plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako
je stanovené zákonom. Všetky zmeny, ktoré bude obec v budúcnosti realizovať, budú mať jediný
cieľ, a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potrieb jej obyvateľov.
4.6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Táto výročná správa je vyhotovená za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012. Konsolidovaná účtovná závierka Obce spolu
so ZŠ a MŠ bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Čadci
v písomnej i elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Po ukončení účtovného obdobia
nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej
správe.
Vypracovala: Ing. Jana Brezinová
V Korni 26.6.2013

Jozef Kontrík
starosta obce

