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Obce ŽDIAR
za konsolidovaný celok
za rok 2019
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1. Základná charakteristika konsolidovaného celku

1.1 Úvodné slovo starostu obce
Vážení občania,
dostáva sa Vám do rúk konsolidovaná výročná správa so štandardnou štruktúrou
o stave a hospodárení obce Ždiar, vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Obec Ždiar plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, Ústavy
Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní
plnenia základných funkcií samosprávy, ako i plnení kompetencii vyplývajúcich
z preneseného výkonu štátnej správy.
Konsolidovaná výročná správa podrobne opisuje stav a činnosti vykonávané obcou
a verne zachytáva stav hospodárenie obce pri zabezpečovaní základných činností
a uspokojovania potrieb občanov.
Počas roku 2019 sa nám podarilo zrealizovať rekonštrukciu materskej školy,
prevádzkovanie III. jamy ČOV - nová technológia, rekonštrukcia ihriska pri fare, kúpa
malotraktora na čistenie chodníkov v obci.
Okrem týchto aktivít boli vykonávané práce súvisiace s údržbou verejnej zelene
a verejných priestranstiev, miestnych komunikácií. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však
samozrejme môžu najlepšie iba občania v danej obci. Pokladám za potrebné vysloviť
poďakovanie zamestnancom obecného úradu za zodpovedné plnenie povinností a
nevyhnutnú pomoc pri príprave a plnení stanovených úloh z hľadiska dodržiavania
rozpočtových pravidiel, ktoré majú zásadný vplyv na hospodárenie obce. Obec dosiahla za
sledované obdobie prebytkový rozpočet, čo vytvára ďalšie zdroje na jej rozvoj.
V nastolenom trende chceme pokračovať, s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj
obce za účelom plnenia jej základných funkcií, priebežného budovania chýbajúcej
infraštruktúry a vytvárania vhodných podmienok pre život obyvateľov a návštevníkov obce.
Každá plánovaná aktivita je podmienená disponibilnými finančnými prostriedkami, ale aj
napriek tomu sa budem snažiť v spolupráci so všetkými občanmi urobiť maximum pre
skrášlenie, zveľaďovanie našej obce a skvalitňovanie podmienok života nás všetkých.
Veľká vďaka patrí všetkým občanom, poslancom obecného zastupiteľstva, podnikateľom
a iným subjektom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k napredovaniu a zveľaďovaniu
našej obce.

Ing. Pavel Bekeš
starosta obce

1. 2 Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.

1. 3 Identifikačné údaje:
Názov: Obec Ždiar
adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 059 55 Ždiar č. 202
Tel. a fax: 052/4498100, 4498182, 4498107,
e-mail: obeczdiar@stonline.sk
web: www.zdiar.sk
Okres: Poprad
IČO: 00326780
DIČ: 2021212776
Právna forma: právnická osoba
Deň vzniku: 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

Rozloha obce: 2733 ha
Nadmorská výška: 896 m n.m.
Počet obyvateľov k 31.12.2019: 1343
Kategória

Spolu

Deti do 15 rokov

•

223

Deti 16 do 18 rokov

46

Muži od 18-60 rokov

415

Ženy od 18 do 55
rokov

371

Ostatní

288

Spolu

1343

Základné orgány obce
1. Obecné zastupiteľstvo
2. starosta obce

Komunálne voľby sa konali 10. 11 .2018, kde v priamych voľbách bol zvolený starosta obce
Ing. Pavel Bekeš a bolo zvolených 7 poslancov na 4 roky a to:
• Jarmila Blaščáková, zástupca starostu obce
• Mgr. Jana Andrášová
• Mgr. Vladimír Mačák
• Ing. arch. Róbert Burger

• Milan Vojtaššák
• Otília Zoričáková
• Ing. Štefan Zoričák
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života
obce. Každé zasadnutie OZ sa konalo v zasadačke obecného úradu. Pozvánka na zasadnutie
bola zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Každé zasadnutie
bolo verejné.

Prvá písomná zmienka o obci: z roku 1590
Najväčšie pamätihodnosti v obci:
Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie bol sprístupnený v roku 1831. Tento
dátum sa nachádza aj na priečelí kostola.
V interiéri kostola sa nachádzali: Plastika, polychrómovaná drevorezba na severnej strane
lode – Kristus na kríži, od ľudového rezbára Liptáka zo Ždiaru z rokov 1870 – 1880. Bývalý
hlavný oltár z polovice 17. storočia epitafového typu sv. Anny, v strede má obraz sv. Anny, v
jeho nadstavci sa nachádza reliéf sv. Trojice a po stranách dvaja anjeli. V súčasnosti je
zavesený na severnej strane lode. Na neslohovom hlavnom oltári je obraz Návštevy Panny
Márie od Štefana Hegedüsa z roku 1894.

Zaujímavosti z histórie a súčasnosti obce:
Legenda o obci hovorí, že v lesoch v širokej Doline potoka Biela pod Belianskymi Tatrami
pálili ľudia z okolitých dedín drevené uhlie. Jeden z uhliarov si postavil malú chalúpku a
jediné okno na drevenici bolo obrátené na tú stranu, z ktorej do izby v noci svietilo svetlo
„Zorničky“. Ľuďom, ktorým učarovalo tatranské prostredie si postavili dreveničky vedľa
uhliara a svoju osadu pomenovali „Zor“ – Ždiar.
Prvá písomná zmienka o obci Ždiar je z roku 1590. Vznik obce sa predpokladá na začiatok
druhej polovice 16. storočia. Zakladateľom bol František Lužinský, kastelán zemepánov
Horvátovcov, ktorí boli najväčšími feudálmi na severnom Spiši.
V listinách z roku 1628 a 1629, v súvislosti s panstvom Pavla Rákociho, už Ždiar nazývali
obcou - possessiones. Obyvatelia sa zaoberali drevorubačstvom, uhliarstvom a pastierstvom.
So zakladaním lazových osád je spojené nové rozdelenie pozemkov, kde chotár bol rozdelený
na rovnaké diely na tzv. zárubky podľa počtu osadníkov a osadník si mohol postaviť dom iba
na svojom laze. Podľa ústnej tradície sa prví osadníci usadili v Bachledovej doline a nové
osady vznikli na Antošovskom vrchu, v Pavlovskej doline, Blaščackej doline, Bartušovskej
doline a na Slodičovskom vrchu.

Obec Ždiar patrí medzi klenoty Slovenska, je rázovitou podtatranskou obcou so svojimi
typickými tradíciami, zvyklosťami, folklórom a kultúrou s vyše 1300 obyvateľmi. Je
špecifická ľudovou architektúrou, goralským osídlením a typickou goralskou monoštruktúrou.
Jej celé priľahlé územie je začlenené do chráneného územia TANAP-u, prírodnej rezervácie
Goliasová, prírodnej rezervácie Belianske Tatry, UNESCA a PRĽA. V celej oblasti je výskyt
ohrozených druhov flóry a fauny. Kataster je súčasťou národnej ekologickej siete NECONET.

Kultúrno-historické zaujímavosti a prírodné krásy sú prednosťami tejto podtatranskej oblasti.
Je vyhľadávanou lokalitou pre turistiku a oddych našimi aj zahraničnými návštevníkmi vďaka
prírodnej scenérii a pohostinnosti Ždiarčanov.

Symboly obce:
Erb
Historickým symbolom Ždiaru je cirkevný motív, o ktorý sa obec začala uchádzať po roku
1989. Biblický výjav stojacej Panny Márie na pažiti s gloriolou okolo hlavy a vedľa nej sv.
Alžbety bez glorioly je spojený s tunajším kostolom, ktorý je zasvätený Navštívenia Panny
Márie a používal sa na pečatidle, ktoré obec používala až do začiatku 20. storočia.
Erb vytvoril Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc., významný slovenský heraldik. A v tejto podobe
je erb Ždiaru historický, heraldický správny a umelecky pôsobivý.
Vlajka
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, modrej, červenej a
zelenej. A ukončená je troma cípmi. Symboly obce boli schválené Heraldickou komisiou
Ministerstva vnútra SR dňa 13. júna 2000 pod signatúrou Z-39/2000.
Pečať
Pečať obce vychádza z obecného erbu a používa sa od roku 1996. V štíte sú zobrazené dve
svätice, v kruhopise je nápis obce Ždiar.

Obecný úrad
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce
Zamestnanci obecného úradu:
• Jana Olekšáková - referát ekonomiky,
• Ing. Veronika Pitoňáková - referát vnútornej správy,
• Bc. Blanka Michaláková - referát rozvoj obce
• Jozef Botka - obsluha ČOV, kurič
• Viera Slodičáková - koordinátor MOS
• Ing. Jana Karafová – spoločný stavebný úrad /zamestnankyňa Mesta Svit/
Hlavný kontrolór
Ing. Bohuslav Pisár, je na obdobie 6 rokov. V roku 2019 hlavný kontrolór pracoval v zmysle
plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom.

Komisie
Komisia ekonomiky, majetku obce, školstva, mládeže, športu, kultúry a
rozvoja, sociálnej a zdravotnej starostlivosti
•
•

Andrášová Jana, Mgr. predseda komisie
Blaščáková Jarmila

•
•
•
•

Burger Róbert, Ing.arch.
Mačák Vladimír, Mgr.
Vojtaššák Milan
Zoričáková Otília

Členovia komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, miestnej
infraštruktúry, požiarnej ochrany, služieb a verejného poriadku a cestovného ruchu:
•
•
•
•

Burger Róbert, Ing. arch., predseda komisie
Mačák Vladimír, Mgr.
Vojtaššák Milan
Zoričák Štefan, Ing.

Členovia komisie ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v súlade so
zákonom 357/2004 Z.z.:
•
•
•

Zoričák Štefan, Ing., predseda komisie
Blaščáková Jarmila
Zoričáková Otília

Poslanecké obvody
– Poslanecký obvod c. 1 – Jarmila Blašcáková
/ od popisného čísla domu 1 po popisné číslo 77 /
- Poslanecky obvod c .2 – Mgr. Jana Andrášová
/ od popisného čísla domu 78 po popisné číslo 145 /
– Poslanecký obvod c. 3 – Milan Vojtaššák
/ od popisného čísla domu 146 po popisné číslo 202 /
- Poslanecký obvod c .4 – Mgr. Vladimír Mačák
/ od popisného čísla domu 203 po popisné číslo 287 /
– Poslanecký obvod c. 5 – Otília Zoričáková
/ od popisného čísla domu 288 po popisné číslo 330 /
- Poslanecký obvod c .6 – Róbert Burger
/ od popisného čísla domu 331 po popisné číslo 399 /
– Poslanecký obvod c. 7 – Štefan Zoričák
/ od popisného čísla domu 400 po popisné číslo 631 /
do jednotlivých volebných obvodov patria aj nové objekty
s vysokými súpisným číslami .
Členovia obecnej rady – Jarmila Blaščáková
Ing. arch. Róbert Burger
Otília Zoričáková
Obec Ždiar je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom 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.

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového
programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť
štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými
obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce
možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj
majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej
spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od
vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách
hospodárenia s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí
výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho
rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na
ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech
svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č.
540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného
účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka
tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy,
výkazu ziskov a strát, poznámok.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke.
Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia
individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou

závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.
Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je
zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej
závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska
charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných
prác, uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky.
Prípravné práce sa uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy
činností:
•

- inventarizáciu,

•

- kontrolu bilančnej kontinuity,

•

- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty,

•

- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok,

•

- kontrolu účtu výsledku hospodárenia,

•

- kontrola zaúčtovania odpisov,

•

- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,

•

- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov.

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne:
•

- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,

•

- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,

•

- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Inštitúcie v obci
1. Základná škola s materskou školou
Rozpočtová organizácie Obce Ždiar
Riaditeľka: Mgr. Ľubosláva Budzáková
Adresa: 059 55 Ždiar 255
Tel. č.: 052/4498184
mail: zszdiar@gmail.com
web: www.zszdiar.edupage.org
Počet žiakov v ZŠ: 144
Počet žiakov v MŠ: 36
Jej súčasťou je školská jedáleň.
„Základná škola s materskou školou v Ždiari“, hospodári s vlastnými
prostriedkami a je napojená na rozpočet obce.
• Farský úrad
Adresa: 059 55 Ždiar 688

finančnými

Tel. č.: 052/4498136
• Slovenská pošta a.s.
Adresa: 059 55 Ždiar 261
Tel. č.: 052/4498198

Zdravotné ambulancie
a/ MUDr. Štefan Dendis : lekár pre dospelých,
b/ MUDr. Darina Almanová: detská lekárka,
c/ MUDr. Monika Zamborská, zubná lekárka,

• Obchodné prevádzky v obci
a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom:
• Potraviny M+M Monková
• Potraviny u Vlasty
• Potraviny ABC Konzum
• Sintra
b) Lekáreň
e) Reštaurácie a pohostinstvá:
- Strachan
- Medvedí brloch
- Ždiaranka
- Penzión Kamzík
- Reštaurácia u Gazdu
- Goralská karčma
- Goralturist
- Reštaurácia Ždiarsky dom
- Hotel Magura
- Hotel Bachledka
- Reštaurácia Goral
- Bistro na Strednici
- Tatrakon
- Reštaurácia Panoráma
- Reštaurácia La Gamba
- Drinkbar Hniezdo

f) Ostatné prevádzky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ubytovanie v súkromí počet 54
Pezióny v počte 29
Stolárstva Tropp, Bekeš, Kriššák
Múzeum Ždiarsky dom
Izba ľudových tradícií
Požičovne bicyklov
Lyžiarske školy
Lyžiarske strediská v počte 4
Tenisový kurt
Suveníry

•
•
•
•
•

Čerpacia stanica
Bankomat
SHR činnosť vykonáva 20 občanov
Zmenáreň
Chodník v korunách stromov

1.3 Poslanie, vízie, ciele
Poslanie, vízie, ciele
Poslanie: starostlivosť o rozvoj obce a obyvateľov. Zabezpečovanie kvalitných služieb
obyvateľom, podnikateľom a návštevníkom obce.
Vízie: Zvýšená kvalita života občanov a podnikateľského prostredia.
Dobudovanie infraštruktúry.
Ciele: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Ždiar po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej
a environmentálnej stránke. Vytvoriť priaznivé podmienky pre obyvateľov.
Zachovávať kultúrne dedičstvo.

2. Rozpočet obce na rok 2019 a jeho plnenie
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie.
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa
schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom
dňa 7.11.2018 uznesením č 243/2018
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 27. 2. 2019 uznesením č. 19/2019
- druhá zmena schválená dňa 30. 4. 2019 uznesením č. 28/2019
- tretia zmena schválená dňa 26. 6. 2019 uznesením č. 40/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 25. 9. 2019 uznesením č. 51/2019
- piata zmena schválená dňa 20. 11. 2019 uznesením č. 60/2019
- šiesta zmena schválená dňa 11. 12 .2019 uznesením č. 86/2019
rozpočtovým opatrením č. 1-6.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách

1 146 686

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1 768 549

1 095 876
0
0
50 810
1 134 221

1 562 364
0
160 997
45 188
1 753 712

418 956
80 000
0
635 265
12 465

455 272
617 797
0
680 643
14 837

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
Rozpočtové hospodárenie obce

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

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 obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1146 686

1 768 549

1 874 930,35

106,01

1 095 876
0
50 810

1 562 364
100 000
160 997
45 188

1 613 933,33
100 000
160 997,02
45 187,95

103,30
100
100
100

1 134 221

1 753 712

1 750 670,64

99,83

418 956
80 000
0
635 265

455 272
617 797
0
680 643

443 953,65
617 074,45
9 000,-680 642,54

97,51
99,88
100
100

12 465

14 387

124 259,71

106,19

Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

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

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

1 874 930,35

1 247 202,--

1 247 202,--

1 247 202,--

1 568 745,38
100 000,-160 997,02
45 187,95

1 70 674,-0
0
76 528,--

1 170 674,-0
0
76 528,--

1 170 674,-0
0
76 528,--

Skutočnosť
k 31.12.2019

Rozpočet
na rok 2020

1 750 670,64

1 238 773,--

1 238 773,--

1 238 773,--

443 953,65
617 074,45
9 000,-680 642,54

451 429,-80 000,-0
707 344,--

451 429,-80 000,-0
707 344,--

451 429,-80 000,-0
707 344,--

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky

Rozpočet
na rok 2020

RO s právnou

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

subjektivitou

3.Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
1 613 933,33
1 568 745,38
45 187,95

1 124 596,19
443 953,65
680 642,54

+489 337,14
100 000,00
100 000,00
0,00

617 074,45
617 074,45
0,00

-517 074,35
-27 737,31
37 273,97

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-65 011,28
160 997,02
9 000,--

151 997,02
1 874 930,35
1 750 670,64
124 259,71
37 273,97
86 985,74

Schodok rozpočtu v sume 65 011,28 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný :
- z finančných operácií
65 011,28 EUR
Zo zákona nevyplýva zákonná povinnosť tvorby rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií v sume 151 997,02 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu.
V zmysle ustanovenia §16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku 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 poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 34 973,81 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 30 103,01 EUR, ktoré je možné použiť
v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením §8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
- dotácia na stravu pre pre deti MŠ a ZŠ vo výške 4 870,80Eur, ktorá nebola vyčerpaná
v roku 2019, ktoré boli vrátene ÚPaSV v roku 2020
- nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustnovenia §18 ods.
2 zákona č. 443/2010 Z.z. v sume 2 300,160 EUR,
Na základe uvedených skutočnosti navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019
vo výške 0 EUR.
Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
finančné operácie
- sú súčasťou rozpočtu
- nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce, t.j. neovplyvňujú prebytok, ani
schodok rozpočtu obce.
Účtovný výsledok hospodárenia stratu 106 202,65 EUR usporiadať v prospech č.ú. 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

4. Bilancia aktív a pasív v celých €
a) Za materskú účtovnú jednotku
4.1 A K T Í V A

a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12.2018
3 054 155

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 482 853

2 850 096

3 317 698

2 613 600

3 083 186

Dlhodobý finančný majetok

188 917

188 917

Obežný majetok spolu

200 858

185 343

909

909

2 413

2 297

197 536

158 490

3 201

3 459

Skutočnosť
k 31.12.2018
3 153 225

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 575 129

2 907 496

3 363 359

47 578

45 594

2 671 000

3 128 847

Dlhodobý finančný majetok

188 917

188 917

Obežný majetok spolu

239 296

206 310

743

1 052

Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

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

b) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

0

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

2 128

1 653

236 140

203 261

6 433

5 161

Skutočnosť
k 31.12.2018
3 054 155

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 482 843

1 997 991

2 104 193

-36 448

106 203

74 489

59 930

1 200

1 200

17 863

34 974

1 785

1 861

53 642

21 895

981 675

1 318 730

Skutočnosť
k 31.12.2018
3 153 225

Skutočnosť
k 31.12.2019
3 575 129

1 997 568

2 103 100

-36 584

105 532

117 394

108 451

1 200

1 200

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

1.1 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
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

b) za konsolidovaný celok
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

17 863

34 974

2 528

2 721

95 804

69 556

1 038 263

1 363 575

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

5.1. Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

-

-

Pohľadávky po lehote splatnosti

2 413

2 297

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

-

-

Pohľadávky po lehote splatnosti

2 413

2 297

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

74 489

59 930

Záväzky po lehote splatnosti

-

-

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

117 394

108 451

Záväzky po lehote splatnosti

-

-

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

5.2 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

6. Výsledok hospodárenia v celých eurách
a) Za materskú účtovnú jednotku

Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Náklady

917 349

811 834

50 – Spotrebované nákupy

107 850

71 792

51 – Služby

294 795

173 126

52 – Osobné náklady

170 804

177 225

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

-

-

143 020

156 376

7 326

13 523

57 – Mimoriadne náklady

-

-

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

193 554

219 791

-

-

Výnosy

880 901

918 036

60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

-

-

-

-

-

-

628 479

660 191

43 097

43694

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

1 200

1 200

1 596

3 315

67 – Mimoriadne výnosy

1 243

2 862

206 529

206 636

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 /

- 36 448

+ 106 203

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 106 203 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

1 361 866

1 289 402

50 – Spotrebované nákupy

185 363

169 712

51 – Služby

354 095

213 906

52 – Osobné náklady

653 733

713 495

53 – Dane a poplatky

35

47

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

-

-

154 877

168 115

8 215

14 612

57 – Mimoriadne náklady
¤ 58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
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 /

-

-

5 548

9 516

-

-

1 325 282

1 394 934

50 193

46 005

-

-

-

-

628 479

660 191

49 521

42 695

1 200

1 200

2 088

3 315

-

-

593 800

640 529

- 36 584

+ 105 532

7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec, rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
MV SR
MV SR
MV SR
MŽP SR
MF SR
ÚV SR
MVaRR SR
Enivor. Fond

Suma v EUR
409 709,01
482,66
2 237,92
188,55
1 612,96
47 280,-265 304,63
100 000,--

Účel
Na školstvo
Register obyvateľstva
Matričná činnosť
Stavebná činnosť
Voľby
Malotraktor
Rekonšt. MŠ
Technológia ČOV

7.2 Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
a) obec
• rekonštrukcia materskej školy
• oprava obecných budov
• rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri fare
• malotraktor na úpravu chodníkov v obci
• technológia na ČOV – III. jama
7.3 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
•
•
•
•

pokračovanie vo výstavbe kanalizácie
vybavenie kabinetov v základnej škole
oplotenie cintorína
oprava budovy zdravotného strediska a polície

b) rozpočtová organizácia
• pokračovanie v rekonštrukcii strechy na budove základnej školy
7.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Olekšáková
V Ždiari, dňa 3. 6. 2020

Predkladá: Ing. Pavel Bekeš

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

