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1. ÚVODNÉ SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážené spoluobčania,
Predkladám Vám výročnú správu obce Bziny so štandardnou štruktúrou informácií o obci
Bziny a jej hospodárení za rok 2018.
V roku 2018 sme zabezpečovali chod samosprávy obce tak, aby sme čo najviac uspokojili
potreby našich občanov.
Rok 2018 bol volebným rokom, po komunálnych voľbách došlo k zmene na poste starostu
obce, zmenili sa aj pracovníci obecného úradu.
Ako každý rok aj v tomto roku bolo zorganizovaných viacero akcií:
Privítanie Nového roku, Trojkráľový šachový turnaj, IX. ročník Memoriálu Floriána Kozáka,
XIII. ročník Bzinského plesu, Detský karneval, Privítanie detí do života, Oslavy Dňa matiek,
Deň detí, VII. ročník súťaže Nenáročná hasičina, Požehnanie hasičskej zástavy, Divadelné
predstavenie pre občanov, IV. ročník Katarínskeho večerného behu na Bziny, Vianočný
stolnotenisový turnaj, XII. Ročník Prechodu Bzinským chotárom, Návšteva Svätého Mikuláša
v Bzinách
V obci je podporovaný aj šport prostredníctvom Jumpingu v cvičebni Komunitného centra
a obecnými športovými klubmi – šachistami, stolnými tenistami.
DHZ má v obci svoju tradíciu, členovia nás vzorne reprezentujú na hasičských súťažiach.
Kultúru a tradície obce sa snaží zachovávať Bzinček senior – folklórny súbor nadšencov, ktorí
nás reprezentovali na rôznych podujatiach.
V roku 2018 prebiehala aj spolupráca obce zo zahraničnými partnermi z obcí Wilkowice,
Boyarka a Krásná.
Ďakujem tým poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí si zodpovedne plnili svoj mandát,
zamestnancom obce, spoluobčanom a všetkým tým, ktorí sa v roku 2018 aktívne zapájali do
činnosti v obci Bziny a tým prispievali k jej rozvoju a zveľadeniu.

PhDr. Miriam Mokošová
starostka obce
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2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBCE

Názov:

Obec Bziny

Sídlo:

ul. Brezovecká 96/8, 026 01 Dolný Kubín

IČO:

00628883

Štatutárny orgán obce:

starostka

Telefón:

043/5864 629

Mail:

starosta@bziny.eu

Webová stránka:

www.bziny.eu

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE A IDENTIFIKÁCIA VEDÚCICH
PREDSTAVITEĽOV

3.1. ORGÁNY OBCE

Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Bziny zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce Bziny. Obecné zastupiteľstvo v roku 2018 malo 7
poslancov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce
Bziny a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Starosta obce
Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého
volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v
majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v
administratívnych vzťahoch je správnym orgánom ( § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov).

Starosta obce:

PhDr. Ján Beňuš do septembra 2018
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zastupovaním starostu do konania komunálnych
volieb bol poverený Jozef Brtoš
PhDr.Miriam Mokošová – od 10.12.2018
Zástupca starostu obce:

Ing. Janka Marettová – do 31.07.2018
Jozef Brtoš – od 01.08.2018
Ing. Marek Jakubjak – od 11.12.2018

Hlavný kontrolór obce:

RNDr. Mária Varmusová februári 2018 dala výpoveď do
konca roku 2018 obec nemala žiadneho kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo:

Janka Dulíková
Ing. Janka Marettová
Ing. Marek Jakubjak
Ján Pšenák
Jozef Brtoš
Ing. Milan Duraj
Mária Danková

Komisie:
Komisia pre sociálne veci: predseda: Mária Danková
členovia: Mgr. Jozef Záhora, Ivana Dvoršťáková
Komisia stavebná: predseda: Ing. Marek Jakubjak
členovia: Mgr. Michal Uhorskai, Vratislav Maretta
Komisia kultúrna: predseda: Ing. Jana Marettová
členovia: Ing. Valéria Uhorskaiová, Daniela Záhorová,
Ing. Mária Petrovičová, PhDr.Miriam Mokošová
Komisia priestupková: predseda: Ján Pšenák
členovia: RSDr. Ján Gregor, Miloš Duraj
Komisia hasičská: predseda: Jozef Brtoš
členovia: Ing. Peter Jakubjak, Juraj Záhora, Ján Adamec
Komisia športová: predseda: Ing. Milan Duraj
členovia: Ľudovít Duraj, PhDr. Peter Beňuš
Komisia pre pozemky a výruby: Janka Dulíková
členovia: František Záhora, Ladislav Adamec
Obecné zastupiteľstvo /od 10.12.2018/ : Ing. Marek Jakubjak – zástupca starostky obce
Ing. Milan Duraj
Mgr. Juraj Záhora
Stanislav Málik
Petra Fejová
Pavol Dančo
Jozef Brtoš
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Obecná rada: Ing. Marek Jakubjak
Stanislav Málik
Jozef Brtoš
Komisie:
Komisia finančná a kontrolná: predseda Ing. Milan Duraj
členovia: Ing Zuzana Durajová, Ing. Milada Adamcová
Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie:predseda Jozef Brtoš
členovia: Milan Baňdoš, Ján Pšenák
Komisia kultúrna: predseda Pavol Dančo
členovia: Emília Pápežová, Ing. Mária Petrovičová, Daniela Záhorová
Komisia sociálna: predseda Petra Fejová
členovia: Mgr. Adriána Záhorová, Bc. Eva Pačesová
Komisia športová a hasičská: predseda: Stanislav Málik
členovia: Pavol Puškáš, Július Pšenák
Komisia pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu, prešetrovanie a
vybavovanie sťažností: predseda Mgr. Juraj Záhora
členovia: Filip Danko, Daniela Záhorová
Obecný úrad: ekonomický pracovník obce - Viera Durajová ukončila pracovný pomer
31.12.2018
opravár, údržbár - Juraj Záhora

4. POSLANIE, VÍZIE, CIELE
Poslanie obce:
Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát obce Bziny. Poslanie
opisuje a prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných
„zákazníkov“, t.j. jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod..
Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie obce Bziny a odpovedá na tri otázky: Čo obec
robí? Prečo to robí? Pre koho to robí?
Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom obce, podnikateľom či
návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny
manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít
počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie
obce pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie
a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom obce. Samospráva obce Bziny
disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, nebytovými priestormi. Efektívne
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spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len
za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu obce a
poslancom obecného zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie
zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu
kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu
obyvateľov obce – patrí administrovanie zasadnutí orgánov obce. Práve tieto autority
rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr.
prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení.
Jedným zo základných predpokladov rozvoja obce je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel
miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia.
Súčasťou bezpečnostne politiky obce je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
obyvateľov.
Vízie obce:
Obec Bziny bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický
život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Obec sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim
komplexné sociálne služby pre svojich obyvateľov. Bude vyvážene a ohľaduplne využívať
svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľaďovania. V
súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne
tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za
hranicami Slovenskej republiky. Do šírenia kultúrnych hodnôt sa budú zapájať hlavne kultúrne
spolky orientujúce sa na prezentáciu tradičných remesiel a zvyklostí. Z hospodárskeho hľadiska
obec vytvorí priaznivé podmienky na rozvoj tradičných výrobných a nevýrobných odvetví, pre
ktorých rozvoj má obec najväčší potenciál. Obec využije prírodný potenciách NP Malé
Karpaty, ako aj prítomnosť významných stredísk a kultúrnych hodnôt – Kubínska Hoľa,
Oravský hrad, Dolný Kubín. V oblasti propagácie sa obec zameria na prezentáciu vlastných
kultúrno – historických hodnôt a kultúrnej identity typickej pre túto oblasť.
Ciele obce:
Na základe analýzy súčasnej situácie a predpokladov ďalšieho rozvoja je pre obec Bziny
stanovený nasledovný strategický cieľ:
„Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Bziny, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej stránke.
Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného
potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné
zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať do ekologicky nezávadných prevádzok
v oblasti cestovného ruchu, priemyslu, poľnohospodárstva a priemyselnej výroby, pre ktoré má
ideálne rozvojové predpoklady. Zabezpečiť ochranu životného prostredia a jeho zveľaďovanie
hlavne v podobe rozvoja a kultivácie oddychových zón v obci a športovo – rekreačných
areálov.“
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5. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE

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. (Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,§1 ods. 1).
Z hľadiska administratívneho členenia je obec Bziny súčasťou okresu Dolný Kubín a
Vyššieho územného celku Žilina.

5.1. GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

Geografická poloha obce:

Severné Slovensko – okres Dolný Kubín, región Orava
Zemepisné súradnice: 49° 13′ 38″ S, 19° 19′ 22″ V

Susedné mestá a obce :

Dolný Kubín, Medzibrodie nad Oravou

Celková rozloha obce :

584 Ha

Nadmorská výška :

492 m n.m.

5.2. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Hustota a počet obyvateľov:

98,46 /km²

Národnostná štruktúra:

slovenská národnosť

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
prevažne rímskokatolícke
Vývoj počtu obyvateľov:
Počet obyvateľov od roku 2012 do 2018 (počet osôb)
Ukazovateľ / rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Počet obyvateľov

535

551

562

564

571

568

575
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Demografický vývoj v obci je charakterizovaný každoročným nárastom počtu obyvateľov.

5.3. EKONOMICKÉ ÚDAJE

Počet evidovaných nezamestnaných v obci k 31. 12. daného roka:

Počet evidovaných nezamestnaných

Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

muži
17
19
17
14
10
13
10

ženy
17
21
15
16
12
13
6

spolu
34
40
32
30
22
26
16

5.4. SYMBOLY OBCE

Erb obce:

Vychádza z historickej predlohy V modrom štíte po zelenej pažiti bežiaci zlatý lev v rovnakej
zbroji. Erb je vernou podobou pečate obce z roku 1788. Prijatý v r. 1998.

Vlajka obce:
Vlajka
obce
pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej
(2/7), žltej (3/7) a modrej (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 podľa erbovej predlohy
Symboly obce Bziny sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúrou HR SR: B-100/1998.
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5.5. HISTÓRIA OBCE:

BZINY sú jednou z najstarších obcí na Orave. Názov obce Bziny je odvodený od názvu
rastliny bez, baza, buzina, ktorá tu rástla vo veľkom množstve. V 14. storočí sa Bziny skladali z
dvoch častí, sedliackej a valaskej.
Podľa niektorých historikov obec vznikla v roku 1343 alebo aj skôr. Najstaršia písomná
zmienka o obci je z 2 . 6. 1345. Konvent Panny Márie v Turci oznamoval uhorskému kráľovi
Ľudovítovi Veľkému, že dňa 31. 5. 1345 vymerali chotár dediny Záskalie pre Mikuláša, syna
Beneho Lučisku. V podrobnom popise sa uvádza chotárna hranica s obcou Bzina.
Oravský župan Detrik Bebek podporoval kolonizáciu Oravy, preto v roku 1379 daroval
valachovi Pavlovi, synovi Biachovmu, kráľovský les ležiaci nad domami bzinských sedliakov.
Pavol tu vybudoval osadu, ktorá dostala názov Bzina valaská. Valasi neboli zaťažení
robotovaním na poliach, mohli nosiť zbraň, strážili cesty a chotáre pred zbojníkmi, sprevádzali
pocestných. V roku 1420 sa spomína dedina Bziny, ktorá patrila do kráľovského majetku
spravovaného oravským županom.
Od roku 1550 mali vlastnú samosprávu s vojvodom Michalom Bzinským.
V roku 1566 nastala zmena vo vlastníckych vzťahoch a Thurzovci kúpili od kráľa Oravu, čím
sa stali Bzinci poddanými rodu Thurzovcov.
Obyvatelia Bzín sa podieľali na založení Pucova a Pokryváča. V roku 1590 boli vytýčené
hranice medzi Bzinami a Pucovom. V roku 1593 bol Tomáš Ďurkovič poverený založením
dediny Ráztočná, ktorá od roku 1598 nesie názov Pokryváč.
V roku 1661bola stanovená hranica medzi Bzinami a Medzibrodím.
V 17. storočí bola dedina neraz vypálená a spustošená, lebo Bziny ležali pri hlavnej
kráľovskej ceste. V tomto období sa v Bzinách rozvinulo kamenárske remeslo. Nachádzali sa
tu viaceré kamenné bane, ktoré obsahovali karpatský flyšový pieskovec, ktorí kamenári štiepali
po vrstvách a vyrábali z neho murivo a dlažbu. Hrubé tably pieskovca sa používali aj na
schody. Z kvalitnejšieho kameňa sa tesali osly, bahríky, zotrvačníkové kolesá, brúsky,
náhrobné dosky, pomníky, obkladačky a dlaždice. Svoje výrobky dodávali aj na stavbu
Oravského zámku, na stavbu kostolov, fár, šľachtických kúrií a zámkov Abaffyovcov,
Smrečányiovcov, Csillághxiovcov a vyvážali ich aj do iných žúp.
V rokoch 1773 – 74 sa v Bzinách zavádzal Tereziánsky urbár.
V 18. storočí bol v Bzinách postavený malý kostolík, ktorý neskôr zničil požiar. Na jeho
mieste bol v rokoch 1805-1811 postavený kostol nový.
V roku 1869 vznikol spolok bývalých urbarialistov, čiže vlastníkov lesných podielov.
V roku 1897 bola v Bzinách založený Gazdovský spolok potravný, ktorý sa zaoberal
obchodovaním so všetkými potravinovými a poľnohospodárskymi článkami,
V 90-tych rokoch 19. storočia začala výstavba oravskej železnice Kraľovany – Suchá Hora,
ktorá viedla obcou Bziny. Železničná stanica v Bzinách bola postavená v roku 1940.
V rámci verejnej správy obec Bziny patrila v rokoch 1871 – 1945 do Obvodného notárskeho
úradu v Medzibrodí.
V roku 1928 bol v Bzinách založený Dobrovoľný hasičský spolok.
V roku 1929 bol schválený požiarno-policajný štatút obce.
V roku 1940 Bziny vypracovali plán a rozpočet na úpravu ulíc a potoka.
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V rokoch 1940-1941 sa obec elektrifikovala, obyvatelia ohradili cintorín a vybudovali schody
ku kostolu.
Veľké zmeny nastali v roku 1945, ktoré ovplyvnila výstavba priemyselných závodov v jej
blízkosti (Kovohuty Mokraď).
V 50. rokoch sa v Bzinách zvyšoval záujem o výstavbu rodinných domov, musel byť
zostavený poradovník.
V roku 1951 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo.
V roku 1971 sa začal stavať obecný vodovod a v roku 1970 kultúrny dom.
V roku 1971 obec stratila svoju samostatnosť a stala sa mestskou časťou Dolného Kubína.
Medzi významné medzníky v dejinách obce sa zaradil rok 1989. Do popredia vystúpila
myšlienka odčlenenia sa od Dolného Kubína a vytvorenie samostatnej obce. Celá táto snaha
vyvrcholila dňa 10. januára 1993, kedy prebehlo v obci referendum. Zúčastnilo sa ho 193 z 251
oprávnených voličov. S odčlenením súhlasilo 121 občanov, teda 62,7 %. Proces odčlenenia
bol zavŕšený dňa 6. júla 1993 prijatím uznesenia číslo 484 vládou Slovenskej republiky.
5.6. PAMIATKY

Kostol panny Márie: katolícky klasicistický z roku 1805 – 1811. Hlavný oltár s obrazom
Immaculaty od J. B. Klemensa.
V obci sa nachádzajú aj menšie sakrálne stavby. Sú to tri kaplnky. Jedna sa nachádza pod
Dielom, zasvätená Duchu svätému, druhá na Dielcoch zasvätená Sedembolestnej Panne Márii
a tretia - Trojica, Svätého kríža pri vchode do dediny z konca 18. storočia. Kópia tejto kaplnky
sa nachádza na Slanickom ostrove umenia.
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5.7. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI OBCE

Duraj, Jozef – Slávičan (17. 6.01909 – 30. 10 .1975 Valašská Dubová) - katolícky
kňaz, básnik. Po skončení gymnaziálnych štúdií v Dolnom Kubíne pokračoval v štúdiu teológie
v Spišskej Kapitule. Napísal viaceré básnické zbierky, no nevyšli tlačou. Oravskú prírodu
ospieval v básňach, ktoré nájdeme v novinách a časopisoch (Orava, Spišské noviny, Slovák,
Slovenská politika).
Oravy sa týkajú básne: Hviezdoslavovi (pri odhalení pomníka), Furdek náš milý, List od brata,
Obraz z Hornej Oravy, Naši gorali, Spod Babej hory, Šepot vrátenej Oravy atď.
Pochovaný je v Bzinách.
•

Duraj, Štefan, Dr. – Jozefov brat (11. Júna 1912 -12. Marca 1936 v sanatóriu v
Tatrách). Po skončení gymnaziálnych štúdií v Dolnom Kubíne a v Rožňave pokračoval v
štúdiu na Collegium Nepomucenum v Ríme. Tu bol 21. Decembra 1935 v Lateránskej bazilike
vysvätený za kňaza. Prvú svätú omšu mal 22. Decembra v Katakombách svätého Kalixta.
Vrátil sa na Slovensko, no krátko na to zomrel na zákernú chorobu. Poslednej rozlúčky so
Štefanom Durajom sa zúčastnil Andrej Hlinka.
•



Mazalán, Tomáš, Doc. MUDr. CSc. (26. 12. 1918) – lekár, vysokoškolský učiteľ.
Pochádzal z maloroľníckej rodiny. Matka mu zomrela v roku 1931 a otec v roku 1937. S
dvoma súrodencami sa stali sirotami. Zmaturoval na gymnáziu v Dolnom Kubíne v roku 1939.
V štúdiu pokračoval na LF UK v Bratislave (1939 – 1946). Po promócii v roku 1946 nastúpil
na miesto odborného asistenta na Katedru očného lekárstva LF UK v Bratislave na pracovisku
Očnej kliniky Fakultnej nemocnice. Venoval sa pedagogickej a terapeuticko-preventívnej
činnosti v oblasti glaukómu a zeleného zákalu. Od roku 1967 zastával funkciu prednostu
novozriadenej II. Očnej kliniky LF UK v Bratislave. Tu pôsobil do roku 1987, keď odišiel na
dôchodok.
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Dizertačnú prácu Menej časté chorobné poruchy sklovca obhájil v roku 1964 na II. Očnej
klinike KU v Prahe. Získal vedeckú hodnosť CSc. Po obhajobe habilitačnej práce Účasť
hypoptalamo-hypofyzárneho systému na etiológii juvenilného glaukómu na LF UK v
Bratislave, bol v roku 1977 menovaný za docenta v odbore oftalmológia. V časopisoch
Českoslov. oftalmológie a Bratislavské lekárske listy publikoval odborné práce z oblasti
očného lekárstva. Zúčastnil sa na viacerých svetových kongresoch očných lekárov. • Herkeľ,
Ján (30. 12. 1816 Vavrečka – 26. 4. 1896 Bziny) - katolícky farár, folklorista. Zborník
Muzeálnej slovenskej spoločnosti v roku 1897 priniesol jeho štúdiu Zvyky a obyčaje pred i
počas svadby v Bzinách a na okolí.
Klocháň, Jozef (8. 8. 1852 Malatiná), katolícky farár. Po štúdiách na gymnáziu v
Ružomberku a v Levoči študoval teológiu v Spišskej kapitule. Za kňaza bol vysvätený v roku
1875. Ako mladý a neoblomný kňaz pôsobil v Zákamennom, Kline, Veličnej, Dolnej Lipnici a
v Spišskej Kapitule. Od roku 1882 bol farárom v Malužinej, v Malatinej a nakoniec v Bzinách.
Zomrel 16. 4. 1935 v Dolnom Kubíne. Bol to vzácny človek, verný priateľ Andreja Hlinku. Bol
veľkým zástancom slovenských záujmov. 28. 10. 1896 bol internovaný pre obranu slovenského
národa. Bol vzorom pre bzinských i ostatných roľníkov.
•

Mrkva, Michal ThDr. (23. 9. 1890 Nižná Šuňava), náboženský publicista, katolícky
kňaz. Pochádzal z chudobnej roľníckej rodiny. Od roku 1911 študoval na gymnáziu v Levoči a
v Trnave, kde i maturoval. Teológiu študoval v Spišskej kapitule a na KU v Prahe. Za kňaza
bol vysvätený v roku 1924. Kaplánoval v Hruštíne a vo Veličnej. V roku 1924 sa stal učiteľom
bohoslovia a prefektom seminára v Spišskej kapitule a zároveň profesorom náboženstva na
Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. V roku 1931 získal doktorát teológie, v rokoch 1933 1942 bol farárom v Bzinách, potom v Krivej, kde pôsobil do roku 1950. Odtiaľ ho násilne
vyvliekli. Potom bol farárom v Spišskom Hrušove. V rokoch 1953 – 1960 bol väznený. Z
väzenia sa vrátil s podlomeným zdravím. Ešte pôsobil ako farár v Oravskom Bielom Potoku,
kde zomrel 19 8. 1970.
Článkami prispieval do Katolíckych novín, Svetla, Svoradova, Rozvoja, Kultúry, Slováka a
Spišských hlasov. V rukopise zanechal Katechizmus v kázňach (160 kázní) a nedokončenú
autobiografiu. Jeho podpis nechýbal medzi 128-mymi podpismi slovenských intelektuálov,
ktorí požadovali revíziu Vážneho Pravidiel slovenského pravopisu v slovenskom duchu. Pre
farníkov zo Bzín zostávajú v pamäti akcie, ktoré organizoval s mládežou. Vzácny bol jeho
prístup ku všetkým obyvateľom obce. V kaštieli v Mokradi bol jeho zásluhou zriadený charitný
domov pre sestričky.
•
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6. PLNENIE FUNKCIÍ OBCE

6.1. ZDRAVOTNÍCTVO

V obci nie je zriadené zdravotné stredisko. Primárnu a odbornú zdravotnícku starostlivosť pre
občanov zabezpečujú lekárske ambulancie v Dolnom Kubíne. V menšej miere obyvatelia
využívajú zdravotnú starostlivosť v Ružomberku, Trstenej, ojedinele v Martine.
6.2. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Rozvoj sociálnych služieb sa orientuje na zlepšenie života sociálne odkázaných občanov v
obci. Zariadenie sociálnej starostlivosti sa v obci nenachádza.
6.3. KULTÚRA

Kultúrny a spoločenský život v obci predstavuje pestrá paleta kultúrnych, spoločenských a
športových podujatí.
Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského
vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej
verejnosti danej obce. Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti
daného sídla a regiónu.
Na uskutočňovanie kultúrnych aktivít je k dispozícii obyvateľom v obci kultúrny dom, ktorý
bol v roku 2015 kompletne zrekonštruovaný a rozšírený. Kapacita s variabilnými sedadlami
predstavuje cca 150 sedadiel.
Budova slúži na uskutočňovanie pravidelných i nepravidelných kultúrnych aktivít. Z
pravidelných kultúrnych akcií sa v obci usporadúvajú napr. slávnosti pri príležitosti dňa
matiek, oslavy dňa detí, posedenia s dôchodcami atď..
Pre dospelých obyvateľov obec organizuje plesy a pre deti zase detský karneval.
Taktiež ho využíva aj športový klub našich stolných tenistov a šachistov, na prízemí je zriadená
cvičebná miestnosť, kde sa momentálne prevádza cvičenie jumpingu.
Nachádza sa tu Obecná knižnica s knižničným fondom viac ako 2000 kníh.
Sála kultúrneho domu sa využíva aj na organizovanie svadieb, rôznych osláv, výročných
schôdzí prípadne karov, prezentáciu rôznych divadelných súborov a besied s občanmi.
6.4. HOSPODÁRSTVO

V obci má sídlo 8 podnikateľských subjektov, z toho ako právnické subjekty 4 a fyzické
subjekty 4.
Poľnohospodárske družstvo, SLOVLEPEX, a. s., GEDONI, s.r.o. a ORAVA GARANT a.s., sú
najväčšími subjektmi a prispievajú k zamestnanosti obce.
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Živnostníci sa uplatňujú hlavne v stavebných profesiách, práci v lese, niektorí prevádzkujú
predaj a autodielne. Väčšina ekonomicky aktívnych obyvateľov nachádza uplatnenie v
okresnom meste Dolný Kubín, alebo cestujú za prácou mimo okres a do zahraničia.
7. INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ROZPOČTOVNÍCTVA
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2018. Obec v roku 2018 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
Finančné hospodárenie obce Bziny sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva číslo 4/2017 zo dňa 30. 11. 2017. Schválený rozpočet obce bol v
priebehu rozpočtového roka upravovaný 1 – krát, a to:
- prvá zmena zo dňa 20. 12. 2018 - bežná zmena v kompetencii starostu obce
Rozpočet obce k 31. 12. 2018 v EUR:
Schválený rozpočet
2018

Rozpočet po zmenách

Bežný rozpočet
Príjmy

167 994,00

202 303,00

Výdavky

126 494,00

146 377,00

Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky

0

38 992,61

41 500

41 700

Finančné operácie
Príjmové

0

0

Výdavkové

0

0

7.1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Plnenie príjmovej časti rozpočtu (údaje v EUR):
Rozpočet príjmov
celkom
Príjmy celkom

241 296

Skutočnosť
naplnenia príjmov
celkom
251 323

% plnenia
104,15
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z toho:
Bežné príjmy

202 303

212 330

104,9

Kapitálové príjmy

38 993

38 993

100

7.2. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v EUR):

188 077

Skutočnosť
naplnenia výdavkov
celkom
186 070

Bežné výdavky

146 377

179 324

122,5

Kapitálové výdavky

41 700

6 746

16,2

Rozpočet výdavkov
celkom
Výdavky celkom

% čerpania
98,9

z toho:

7.3. HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2018

Obec Bziny ukončila hospodárenie v roku 2018 nasledovne:
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné príjmy – obec

212.330,31 €

Bežné príjmy – RO

0,00 €

Bežné príjmy spolu:

212.330,31 €

Bežné výdavky – obec

179.324,44 €

Bežné výdavky – RO

0,00 €

Bežné výdavky spolu:

179.324,44 €

Bežný rozpočet

33.005,87 €

Kapitálové príjmy – obec

38.992,61 €

Kapitálové príjmy – RO

0,00 €

Kapitálové príjmy spolu:

38.992,61 €

Kapitálové výdavky – obec

6.745,91 €

Kapitálové výdavky – RO

0,00 €

Kapitálové výdavky spolu:

6.745,91 €

Kapitálový rozpočet

32.246,70 €

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

65.252,57 €

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok bežného a kapitálového
rozpočtu

37.992,61 €
27.259,96 €
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Finančné operácie – príjem s výnimkou cudzích
prostriedkov
Finančné operácie – výdaj s výnimkou cudzích
prostriedkov
Rozdiel finančných operácií:

0,00 €
0,00€
0,00 €

Celkové príjmy spolu:
Celkové výdavky spolu:

251.322,92 €
186.070,35 €

Hospodárenie obce

65.252,57 €

Vylúčenie z prebytku

37.992,61 €

Upravené hospodárenie obce

27.259,96 €

Prebytok rozpočtu v sume 65.252,57 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, upravený o účelovo určené
nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 37.992,61 EUR navrhujeme použiť na :
-

tvorbu rezervného fondu v sume

27.259,96 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
27.259,96 EUR
7.4. PLÁN ROZPOČTU NA ROKY 2019 - 2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2018
251 323

Rozpočet
na rok 2019
238 803

Rozpočet
na rok 2020
186 819

Rozpočet
na rok 2021
186 819

212 330
38 993
0

200 810
0
37 993

186 819
0
0

186 819
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2018
186 070

Rozpočet
na rok 2019
238 635

Rozpočet
na rok 2020
159 795

Rozpočet
na rok 2021
160 465

179 324
6 746

151 715
86 920

128 295
31 500

128 965
31 500

0

0

0

0
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8. INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA
8.1. MAJETOK

Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté
návratné
fin.
výpomoci dlh.
Poskytnuté
návratné
fin.
výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 1.1.2017
869 278
856 882

Skutočnosť
k 31.12.2017
834 227
825 291

Predpoklad
na rok 2018
834 227
825 291

1 713
783 890
71 279
12 396

564
753 449
71 279
8 936

564
753 449
71 279
8 936

7 617
4 778

5 055
4 891

5 055
4 891

Skutočnosť
k 1.1.2017
869 278
178 026

Skutočnosť
k 31.12.2017
234 226
213 440

Predpoklad
na rok 2018
234 226
213 440

18 710
57 098

36 014
12 917

36 014
12 917

700

900

900

336
12 468
43 596
634 153

324
11 693
0
607 868

324
11 693
0
607 868

8.2. ZDROJE KRYTIA

Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
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:
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-

predaja dlhodobého majetku: Obec v r. 2017 nepredala žiaden dlhodobý majetok
SRZB poskytla obci Bziny peňažné prostriedky ako úver – Investičný – refinančný
úver, na dohodnutý účel a to na refinancovanie úveru nenávratného finančného
príspevku v rámci Partnerskej zmluvy Programu cezhraničnej spolupráce Poľská
republika – Slovenská republika
8.3. POHĽADÁVKY

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12. 2016

Zostatok
k 31.12 2017
0
0

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017
11 951,43
0

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4. ZÁVÄZKY

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

0

9. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA 2018 - VÝVOJ NÁKLADOV
A VÝNOSOV

Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Predpoklad
rok 2018

33 964,37
25 595,02
132 172,37
1 013,93
1 472,56

26 381,32
80 674,84
137 162,56
716,40
708,95

30 000
80 000
130 000
1 000
1 000

41 893,60

37 790,62

40 000

6 550,11
0
1 779,94

2 116,56
0
2 625,84

3 000
0
3 000

10 701,26

13 246,97

10 000
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61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný
HV/

0

0

0

0
139 076,45

0
140 102,87

0
130 000

11 061,88
0

16 166,79
700

20 000
0

1
0
102 311,62

0
0
153 975,14

0
0
100 000

178 026,24
+ kladný HV

36 014,68
kladný HV

+

Ostatné dôležité informácie
1.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
MVSR
REGOB
186,12
MVSR
Register adries
64,40
DPOSR
DPO Bziny
3 000
MFSR
Voľby do samosprávnych krajov
616
MŽPSR
Prenesený výkon ŽP
52,78
MVSR
Pridelený limit CO
30
MVSR
Prenesený výkon CD a PK
24,36
VÚC Žilina
Transfér z rozpočtu VÚC
300
Enviromentálny Sanácia miesta s nezákonne umiestneným 50 000
Fond
odpadom
Topset solution Bežný grant
50
s.r.o. Stupava

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
- Granty a transféry boli použité v súlade s ich účelom
1.2. Poskytnuté dotácie
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma
poskytnutých
prostriedkov v
EUR
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Obec Bziny
Obec Bziny

Rozšírenie kamerového systému v obci Bziny
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Bziny

8000
29992,61

1.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
Revitalizácia cintorína
Osvetlenie lavice
1.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia lavice – premostenie nad riekou Orava
Multifunkčné ihrisko
IBV Dielnice
IBV Hrady
Stavebné úpravy a prístavba Hasičskej zbrojnice
Rozšírenie kamerového systému v obci Bziny
Nové verejné osvetlenie v obci

1.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
1.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Voči obci nie je vedený žiaden súdny spor.
Riziko pre obec je vyšetrovanie čerpania dotácií kompetentnými orgánmi.

Vypracovala: Ing. Maťugová Jana

Schválila: PhDr. Miriam Mokošová

V Bzinách dňa 31.05.2019

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
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