Konsolidovaná výročná správa
Obce Stráne pod Tatrami
za rok 2015

Ján Badžo
zástupca starostu obce
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1. Úvodné slovo zástupcu starostu obce
Výročná správa Obce Stráne pod Tatrami za rok 2015, ktorú Vám predkladám, poskytuje
pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Ku skončeniu kalendárneho
a účtovného roka ku každej organizácii neodmysliteľne patrí dôkladne hodnotenie ekonomickej
a bežnej činnosti.
Posúdiť kvalitu odvedenej práce však samozrejme môžu najlepšie iba občania. V posledných rokoch
spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prináša každodenne veľa problémov, pre organizácie,
firmy a neposlednom rade aj pre ľudí. Zmierniť túto situáciu môžeme tak, že si budeme navzájom
pomáhať, vychádzať si v ústrety samozrejme v rámci svojich možností a schopností, aby sme si
vytvorili pekné, pokojné a šťastné podmienky pre život v našej obci.
Pre plynulý chod obce pre jej rozvoj a pre jej spokojný život je veľmi dôležitá spolupráca
obecného zastupiteľstva, členov dobrovoľných organizácií a občanov obce so starostom obce.
Ak všetci chceme mať vybudovanú obec, mať čo najviac služieb a tieto služby ponúknuť občanom,
ak chceme v tejto obci prežiť plnohodnotný a spokojný život, musíme všetci občania držať spolu.
Chcem sa poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, aktivačným
pracovníkom a všetkým tým, ktorí sa v minulom roku aktívne zapájali do činnosti v obci.
2. Identifikačné údaje obce
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:

Obec Stráne pod Tatrami
Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky
00326593
Ján Badžo
052/4522912
obecstrane@stonline.sk
www.stranepodtatrami.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupiteľstvo:

Ján Badžo, ml.
Bc. Lucia Regecová
Ján Badžo st.
Július Oračko, ml.
Július Badžo
Ondrej Badžo
Slavomír Badžo
Igor Oračko
Ján Oračko
Július Oračko
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Rozpočtové organizácie obce
Základná škola s Materskou školou Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok, IČO: 37874195 Základná
škola s Materskou školou pozostáva z hlavnej budovy, z dvoch vedľajších budov a materskej školy.

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce
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 zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh môže použiť
návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce
a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať.
Neprípustné je darovanie nehnuteľného majetku obce. Majetok obce možno použiť na verejné účely,
na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje
obecné zastupiteľstvo. 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. 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 obce v sústave podvojného
účtovníctva. Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.
Vízie obce
Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické
zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce. Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny
prístup voči občanom, dodávateľom a ostatným subjektom. Individuálnym prístupom starostu obce
a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných. Vytvoriť v obci
podmienky pre podnikateľskú činnosť a živnosti, občanov obce. Posilniť služby, podporiť rozvoj
hospodárskeho života , poľnohospodárskej výroby.
Ciele obce
Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú ,kultúrnu
a podnikateľskú činnosť v obci .

5. 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.
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5.1 Geografické údaje
Obec Stráne pod Tatrami pozostáva z 2 častí: z miestnej časti a z rómskej osady, ktorá je vzdialená
1 km. Stráne pod Tatrami ležia v Kežmarskej pahorkatine uprostred Popradskej kotliny
na juhovýchodnom úpätí Vysokých Tatier na ľadovcovo-riečnych kužeľoch na brehoch Stránskeho
potoka, ľavostranného prítoku Popradu. Chotár je len mierne členitý a rozprestiera sa na okraji územia
TANAP-u v nadmorskej výške 680 – 795 m. Iba ojedinele rastú ostrovčeky lesa. Poloha obce na hranici
Tatranského národného parku môže byť impulzom pre perspektívne zvýraznenie rekreačnej funkcie
obce a služieb. Obec je vo výške vo výške 700 m. n. v. Obec je od mesta Kežmarok vzdialená 5 km.
Rozprestiera sa na pravom brehu Bielej vody. Na severovýchodnej strane susedí obec s obcou
Mlynčeky, na východnej strane s mestom Kežmarok, na juhovýchodnej strane s obcou Malý Slavkov
a na západnej strane s Tatranskými osadami – Tatranská Lomnica, Tatranská Kotlina, Tatranské
Matliare, ktoré sú vzdialené od obce cca 10 km. Spojenie medzi nimi je len slabo udržiavanými poľnými
cestami. Na juhozápadnom úpätí sa rozprestierajú Vysoké Tatry a chránené územie TANAP-u. Za
obcou Stráne pod Tatrami na severozápadnej strane sa rozprestiera rómska osada. Vysokohorská
obec sa rozprestiera na 42 hektároch
5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov: 1978
Hustota obyvateľov: 320 obyvateľov na km2
Národnostná štruktúra : Slováci, Rómovia
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke vierovyznanie, evanjelická
cirkev
Vývoj počtu obyvateľov : Stav k 01.01.2015
1905
Stav k 31.12.2015
1978
Počet narodených:
77
Počet prisťahovaných:
2
Počet zomretých:
6

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese : 23,44%
5.4 Symboly obce
Erb obce :

Vlajka obce:
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Stráne pod Tatrami - V obci Stráne pod Tatrami ma dva erby.
Prvý je pôvodný, historický. Blazón erbu: v modrom štíte v zelenom, striebornými kameňmi prekrytom
vŕšku strieborný Baránok v zlatej zbroji, držiaci za sebou zlatú ľavošikmú krížovú žrď s veľkou červenou,
lastovičím chvostom ukončenou a doprava vejúcou zástavou. Symbolika Krista a kríža podľa odtlačku
pečatidla obce z roku 1748. Autormi erbu sú Ivan Chalupecký a Vladimír Labuda. Erb je zapísaný
v Heraldickom registri pod číslom S-141/1997 od 12.06.1997.
Ten druhý je rómsky a píše svoju históriu od roku 2007. Symboly na erbe si navrhli sami Rómovia
z obce. Rómsky erb O del kamel savoren znamená Boh má všetkých rád. Podávanie rúk a reťaz
znamená spolunažívanie, kniha je symbolom múdrosti, nota vyjadruje temperament a vzťah Rómov
k hudbe a lopta poukazuje na vzťah Rómov k športu. Erbom si rómovia uctili tradíciu našich rómskych
predkov, Rómsky erb získala obec vďaka projektu Phare. Projekt mal za cieľ zlepšiť toleranciu medzi
Rómami a Nerómami. Erb sa nemôže používať na úradné dokumenty.

5.5.História obce
Obec Stráne pod Tatrami leží v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier, s fantastickým výhľadom
na skoro všetky významné štíty. Obec od svojho založenia prechádzala rôznymi zmenami väčšieho
a menšieho rozsahu. Obec je doložená z roku 1438 ako Forwerk, neskôr ako Forbek (1773), Foľvark
(1920), Folvarky (1927), Stráne pod Tatrami (1948); maďarsky Tátraalja, Forberg. Obec sa spomína
v roku 1438 ako majer mesta Kežmarku. V 16. storočí bola želiarskou obcou. V 18. storočí mali
nemeckí poddaní právo voľného sťahovania. V roku 1787 mala 41 domov a 295 obyvateľov, z toho 39
sedliakov, v roku 1828 mala 49 domov a 377 obyvateľov. Za I. ČSR to bola poľnohospodárska obec.
Po oslobodení bola časť obyvateľstva nemeckej národnosti vysťahovaná, obec dosídlili slovenským
obyvateľstvom z okolitých obcí. Obyvateľstvo pracovalo v priemyselných podnikoch Kežmarku.
O pôvode obce existuje len málo informácií. Niektoré je možno nájsť v historických archívoch.
Od roku 1945 sú už o niečo presnejšie informácie, ktoré nájdeme zapísané v obecnej kronike.
5.6 Pamiatky
K historickým pamiatkam v obci patrí rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla z 15. Storočia.

6 Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje rozpočtová organizácia Základná škola
s materskou školou Stráne pod Tatrami. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať,
že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na : získanie základného vzdelania detí
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje len detská lekárka prostredníctvom pravidelných poradní pre
matky s deťmi. Iná zdravotnícka starostlivosť je poskytovaná v meste Kežmarok.
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6.3. Sociálne zabezpečenie
Pre potreby sociálne odkázaných občanov obec vstúpila do projektu Podpora sociálnej inklúzie v obci
Stráne pod Tatrami, v rámci ktorého zamestnala terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov
terénnych sociálnych pracovníkov. Ich pracovisko je v rómskej osade a pomáhajú zabezpečovať styk
medzi občanmi a obecným úradom, Okresným úradom a UPSVaR v Kežmarku, Oddelením policajného
zboru v Kežmarku, exekútorskými úradmi a inými inštitúciami.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude ďalej
rozvíjať vzhľadom na demografický vývoj v obci a narastajúce administratívne nároky orgánov štátnej
správy pri vymáhaní záväzkov, riešení priestupkov a pod.
6.4. Hospodárstvo
V obci nie sú žiadne väčšie výrobné firmy alebo podniky služieb.

7 Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.Obec
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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový, kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový. Schválený rozpočet po poslednej zmene
bol schválený ako prebytkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce Stráne pod Tatrami na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
10.12.2014 Uznesením č. 84/2014.
Zmeny rozpočtu v roku 2015:
1. Úprava rozpočtu prijatá Uznesením č. 03/2015, zo dňa 16.02.2015
2. Úprava rozpočtu prijatá Uznesením č. 10/2015, zo dňa 02.04.2015
3. Úprava rozpočtu prijatá Uznesením č. 36/2015, zo dňa 28.09.2015
4. Úprava rozpočtu prijatá Uznesením č. 54/2015, zo dňa 15.12.2015
7.1 Rozpočet obce k 31.12.2015
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 obce

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

1343230

2226285

1343230

1826285
400000
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1343230

2075386

456120
206750
1360
679000
0

842560
504294
1396
727136
150899

7.2 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
Kód

Spolu za obec a RO v EUR

Názov

Schválený

Upravený

Skutočnosť

100

Daňové príjmy

574500,00

697850,00

697850,04

200

Nedaňové príjmy

37130,00

28011,00

28431,05

300

Granty a transfery

731600,00

1100424,00

1101582,46

1343230,00

1826285,00

1827863,55

1135120,00

1569696,00

1571775,06

208110,00

256589,00

256088,49

0,00

0,00

0,00

206750,00

504294,00

504293,14

-206750,00

-504294,00

-504293,14

Bežné príjmy celkom
600

Bežné výdavky

Saldo bežného rozpočtu
300

kapitálové príjmy

700

Kapitálové výdavky

Saldo kapitálového rozpočtu
400

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

800

Výdavkové finančné operácie

0,00

400000,00

400000,00

1360,00

1396,00

1395,77

Saldo FO

-1360,00

398604,00

398604,23

Saldo bežného a kapitálového rozpočtu

1360,00

-247705,00

-248204,65

7.3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015

v EUR

Bežné príjmy spolu

1 827 863,55

z toho : bežné príjmy obce

1 826 287,84

bežné príjmy RO

1 575,71

Bežné výdavky spolu

1 571 775,06

z toho : bežné výdavky obce

842 512,19

bežné výdavky RO

729 262,87

Bežný rozpočet

256 088,49

Kapitálové príjmy spolu

0,00

z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

504 293,14

z toho : kapitálové výdavky obce

504 293,14

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-504 293,14

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-248 204,65

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-248 204,65

Príjmy z finančných operácií

400 000,00

Výdavky z finančných operácií

1 395,77

Rozdiel finančných operácií

398 604,23

PRÍJMY SPOLU

2 227 863,55

VÝDAVKY SPOLU

2 077 463,97

Hospodárenie obce

150 399,58

Vylúčenie z prebytku

0,00

Upravené hospodárenie obce

150 399,58
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FIN 1-12 Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy bol predložený v stanovenom termíne .Podľa
stavu finančných účtov k 31.12.2015, očistených o nevyčerpané účelové prostriedky zo štátneho
rozpočtu, sociálny fond, rezervný fond, fond opráv a depozitný účet môže obec prerozdeliť finančné
prostriedky vo výške 135 142,07 Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia podľa predloženého
finančného výkazu FIN 1-12 o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy, po vylúčení nepoužitých
účelových prostriedkov minulých rokov obec eviduje prebytok rozpočtového hospodárenia výške
150 399,55. 26.2.2015 bola na základe dohody o urovnaní (prerokovaná na neverejnom rokovaní
obecného zastupiteľstva dňa 16.2.2015) vyplatená suma 20 000,00 €. Táto suma nie je zaevidované
v účtovníctve ani v čerpaní rozpočtu za rok 2015. Obec do dnešného dňa nemá k dispozícii originálne
doklady k tejto transakcii. Oprávnenosť tohto výdavku prešetrujú orgány činné v trestnom konaní.
Výdavky vykázané vo finančnom výkaze FIN 1-12 o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy sú nižšie
o 20 000,00€. Po zohľadnení týchto skutočností je prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške
130 399,55€. Rozdiel medzi finančnými prostriedkami určenými na prerozdelenie a prebytkom
očisteného prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 4742,52€ vznikol nesprávnym vyčíslením
prebytku rozpočtového hospodárenia v minulých obdobiach. Nesprávnym zapojením výdavkov
do čerpania rozpočtu bol výkaz FIN 1-12 predložený Finančnej správe s nesprávnymi údajmi. Prebytok
rozpočtu v sume 135 142,07 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, očistený o podozrivú transakciu vo výške 20 000,00 a upravený
o prebytok rozpočtového hospodárenia minulých období bol prevedený do rezervného fondu vo výške
35 142,07€ a peňažného fondu obce vo výške 100 000,00 €.
7.4. Rozpočet na roky 2016 - 2018

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

Skutočnosť
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
k 31.12.2015
na rok 2016 na rok 2017 na rok 2018
2227863,55
1705205
1735709
1766623
1826287,84

1704205

1734609

1765523

400000
1575,71

1000

1100

1100

Skutočnosť
Rozpočet
Rozpočet
Rozpočet
k 31.12.2015
na rok 2016 na rok 2017 na rok 2018
2077463,97
1705205
1735709
1766623
842 512,19
504 293,14
1 395,77
729 262,87
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768796
255000
1409
680000

1044300
1409
690000

1065214
0
1409
700000

8 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku
a konsolidovaný celok
8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2014

k 31.12.2015

na rok 2016

na rok 2017

Majetok spolu

3026880,08

2970590,32

2708276,57

2567385,50

Neobežný majetok spolu

2506990,95

2741774,17

2883253,71

3149848,00

Dlhodobý hmotný majetok

2339680,16

2574463,38

2665942,92

2932537,21

Dlhodobý finančný majetok

167310,79

167310,79

217310,79

217310,79

Obežný majetok spolu

518520,63

226918,09

369686,01

287363,18

14949,36

12332,96

9716,56

7100,16

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

41693,27

54557,44

165290,53

66116,21

461878,00

160027,69

194678,92

214146,81

1368,50

1898,06

1898,06

1898,06

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

b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2014

k 31.12.2015

na rok 2016

na rok 2017

Majetok spolu

3079174,91

3059518,79

3235416,6

3424920,87

Neobežný majetok spolu

2521940,30

2747009,13

2873537,15

3142747,84

Dlhodobý hmotný majetok

2354629,51

2579698,34

2656226,36

2925437,05

Dlhodobý finančný majetok

167310,79

167310,79

217310,79

217310,79

Obežný majetok spolu

555756,29

310566,79

359969,45

280263,02

0,01

0,01

41693,27

54557,44

165290,53

66116,21

514063,01

248911,34

194678,92

214146,81

1478,32

1942,87

1910,00

1910,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný 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
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8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2014

k 31.12.2015

na rok 2016

na rok 2017

3026880,08

2970590,32

2708276,57

2567385,497

856242,14

809930,66

919523,57

823719,39

Výsledok hospodárenia

856242,14

809930,66

919523,57

823719,39

Záväzky

495999,80

136349,52

155759,75

152317,75

1000,00

51373,00

101550,00

101550,00

398855,53

0,00

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

39925,59

37426,75

35986,75

34546,75

Krátkodobé záväzky

56218,68

47549,77

18223,00

16221,00

1674638,14

2024310,14

1632993,25

1591348,36

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

k 31.12.2014

k 31.12.2015

na rok 2016

na rok 2017

3079174,91

3059518,79

3235416,60

3424920,87

856321,05

809930,67

1180492,18

1298541,40

Výsledok hospodárenia

856321,05

809930,67

1180492,18

1298541,40

Záväzky

548105,90

225233,17

247982,96

252130,29

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

1000,00

51373,00

101550,00

101550,00

398776,62

0,00

0,00

0,00

41553,96

39910,48

39432,96

43580,29

106775,32

133949,69

107000,00

107000,00

1674747,96

2024354,95

1806941,46

1874249,18

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2014
41693,27

Zostatok
k 31.12 2015
54557,44

Pohľadávky po lehote splatnosti

29824,01

49389,91

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2014
41693,27

Zostatok
k 31.12 2015
54557,45

Pohľadávky po lehote splatnosti

29824,02

49389,91

Zostatok
k 31.12 2014
96144,27

Zostatok
k 31.12 2015
84976,52

Zostatok
k 31.12 2014
148329,28

Zostatok
k 31.12 2015
173860,17

Pohľadávky

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

b) za konsolidovaný celok
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
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9 Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
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
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 /

Skutočnosť
k 31.12. 2014
824782,83
85671,48
100688,89
193804,32

Skutočnosť
k 31.12.2015
1273467,41
58857,05
221630,30
231895,83
562,46
259428,76
376110,17
3537,03

Predpoklad
rok 2016
955127,68
55540,00
72118,92
351252,13
368,59
294893,34
60804,40
2174,69

Predpoklad
rok 2017
757642,34
61094,00
79330,81
174720,00
405,45
324382,67
60804,40
2400,00

116380,05
2,31
971834,61

121438,19
7,62
1216377,77
16083,46

117973,42
2,19
1874651,25
5696,00

54500,00
5,00
1581361,72
5900,00

583257,19
35724,76
6158,02
103,30

703962,64
23120,30
30824,01
41,22

783975,38
64195,00
57713,00
12,33

822200,00
22195,00
50000,00
15,00

346591,34

442346,14

963059,54

681051,72

147051,78

-57089,64

919523,57

823719,39

263688,51
62214,58
2332,69

Skutočnosť
Názov

Skutočnosť
k
31.12.2015
1273467,41
58857,05
221630,3
231895,83
562,46
259428,76
376110,17
3537,03

448684,58
-26814,43
120941,41
38091,51
562,46
-4259,75
313895,59
1204,34

154,40%
-31,30%
120,11%
19,65%

116380,05
2,31
971834,61

121438,19
7,62
1216377,77
16083,46

5058,14
5,31
244543,16
16083,46

4,35%
229,87%
125,16%

583257,19
35724,76
6158,02
103,3

703962,64
23120,3
30824,01
41,22

120705,45
-12604,46
24665,99
-62,08

20,70%
-35,28%
400,55%
-60,10%

k 31.12.2014

Rozdiel
v EU

Rozdiel
v%

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
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

824782,83
85671,48
100688,89
193804,32

346591,34

442346,14

95754,8

27,63%

Hospodársky výsledok

147051,78

-57089,64 -204141,42

-138,82%
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263688,51
62214,58
2332,69

-1,62%
504,54%
51,63%

b) za konsolidovaný celok
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
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 /

Názov

Skutočnosť Skutočnosť
k
k
31.12.2014
31.12.2015
1466529,30 1967350,22
154120,72
110702,59
120741,97
250414,09
770393,32
864646,04
562,46
276919,25
273599,76
68126,98
385824,56
4490,85
5308,04

Hospodársky výsledok
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Predpoklad

rok 2016

rok 2017
2226163,94
133950,13
303001,05
1046221,71
680,58
331055,71
312517,89
6422,73
0,00
92304,92
9,22
2281961,06
19485,09
0,00
0,00
822200,00
28457,83
37297,05
49,88
0,00
1374471,21
55797,12

71733,90
2,31
1613659,99
29,88

76285,06
7,62
1910370,41
16103,38

583257,19
34203,46
18807,79
103,30

703956,31
23518,87
30824,01
41,22

977258,37

1135926,62

2086920,33
121772,85
275455,50
951110,64
618,71
300959,74
347242,10
5838,84
0,00
83913,57
8,38
2111030,89
17713,72
0,00
0,00
783975,38
25870,76
33906,41
45,34
0,00
1249519,28

147130,69

-56979,81

24110,56

Skutočnosť

Rozdiel

276919,25
68126,98
4490,85

Skutočnosť
k
31.12.2015
1967350,22
110702,59
250414,09
864646,04
562,46
273599,76
385824,56
5308,04

71733,9
2,31
1613659,99
29,88

76285,06
7,62
1910370,41
16103,38

583257,19
34203,46
18807,79
103,3

703956,31
23518,87
30824,01
41,22

120699,12
-10684,59
12016,22
-62,08

20,69%
-31,24%
63,89%
-60,10%

977258,37

1135926,62

158668,25

16,24%

147130,69

-56979,81

-204110,5

k 31.12.2014

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
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

Predpoklad

1466529,3
154120,72
120741,97
770393,32

v EU
500820,92
-43418,13
129672,12
94252,72
562,46
-3319,49
317697,58
817,19

Rozdiel
v%
134,15%
-28,17%
107,40%
12,23%
-1,20%
466,33%
18,20%

4551,16
6,34%
5,31
229,87%
296710,42
118,39%
16073,5 53793,51%

-138,73%

10 Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec a rozpočtová organizácia prijali nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

-1-

-2-

Ministerstvo vnútra

Bežný transfer Školstvo – normatív

Ministerstvo vnútra

Bežný transfer - Školstvo – Vzdelávacie poukazy

Ministerstvo vnútra

Bežný transfer – Školstvo - SZP

Ministerstvo vnútra

Bežný transfer – Školstvo - Príspevok na učebnice

Ministerstvo vnútra

Bežný transfer – Školstvo - Odchodné

Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
Metodicko - poradenské centrum
Ministerstvo vnútra
Enviromentálny fond

Bežný transfer – Školstvo – Príspevok pre 5-ročné deti
Register obyvateľstva
Životné prostredie
Referendum
Aktivačná činnosť
Terénna sociálna práca
Bežný transfer Hmotná núdza - Strava
Bežný transfer Hmotná núdza - Školské pomôcky
Osobitný príjemca - Prídavky na deti
Osobitný príjemca - Rodičovský príspevok
Osobitný príjemca – Dávka v hmotnej núdzi
Osobitný príjemca - Príspevok pri narodení dieťaťa
Bežný transfer - Výkon činnosti osobitného príjemcu
Bežný Transfer Šanca na zamestnanie – Strážnici
Projekt MRK
Kapitálový transfer - modulová ZŠ – rómska osada
Sanácia nelegálnej skládky v rómskej osade

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 stĺ.4 )
-5-

645143,00

645 143,00

0,00

330,00

330,00

0,00

22 084,00

22 084,00

0,00

1 485,00

1 485,00

0,00

618,00

618,00

0,00

4774,00
744,15
308,54
640,00
1 219,92
40 536,25
66 153,00
14 126,00
30 152,64
10 566,40
144 487,65
1811,09
2 414,47
0,00
20 830,41
400 000,00
94 442,30

4774,00
744,15
308,54
640,00
1 219,92
40536,25
66 153,00
14 126,00
30 152,64
10 566,40
144 487,65
1811,09
2 414,47
7098,00
20 830,41
400 000,00
94 442,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7098,00
0,00
0,00
0,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- kapitálový transfer vo výške 400 000,00 na dobudovanie modulovej základnej školy – II. Etapa
- obec uzatvorila 18.11.2015 Zmluvu č. 11238208U03 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho
fondu formou dotácie. Dotácia bola použitá v súlade s účelom na sanáciu miest s nezákonne
umiestneným odpadom.

10.2 Poskytnuté granty a transfery
Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Prijímateľ transferu

Účelové určenie grantov a transferov

Súkromné centrum voľného času Červík

Bežný transfer na mzdy a prevádzku

33 648,00 €

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Bežný transfer na mzdy a prevádzku

40 570,56€

Mesto Kežmarok - spoločný stavebný úrad

Bežný transfer na mzdy a prevádzku

2066,50 €
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10.3 Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
a) obec
- dobudovanie modulovej základnej školy – II. etapa
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
-

Rekonštrukcia budovy obecného úradu
Rekonštrukcia budovy materskej školy
Dobudovanie obytnej (šikmej) strechy – modulová základná škola
Oprava a vybudovanie miestnej komunikácie v rómskej osade
Rekonštrukcia budovy Strediska osobnej hygieny v rómskej osade
Vybudovanie Komunitného centra

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Kontrolou účtovných dokladov po skočení účtovného obdobia boli zistené nedostatky vo vedení
pokladničnej hotovosti. Dohoda o urovnaní vyplatená dotknutej osobe v hotovosti vo výške 20 000,00€,
ktorá bola prerokovaná na neverejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva vo februári 2015, nie je
zaevidovaná ako pokladničná transakcia a ani vykázaná vo finančnom výkaze FIN 1-12 o plnení
rozpočtu subjektu verejnej správy. Chýbajú originálne dokumenty – dohoda o urovnaní, zápisnica
z neverejného rokovania obecného zastupiteľstva, uznesenie, rozpočtová zmena. V pokladni sú
použité nesprávne podpoložky ekonomickej klasifikácie a nesprávne bloky. Tieto nedostatky majú vplyv
na finančný výkaz o plnení rozpočtu. V súvislosti nedostatkami vo vedení pokladničnej hotovosti boli
podané podnety na prešetrenie príslušným štátnym orgánom. Nedostatky zistené po odovzdaní
finančného výkazu boli vykázané záverečnom účte.
V účtovnej závierke nie sú vykázané pohľadávky celkovej výške 26661,36€.
-

Pohľadávka na základe Rozsudku v mene Slovenskej republiky, Okresný súd v Kežmarok,
spisová značka 7T/15/2014, číslo spisu 8414010020 zo dňa 20.2.2014 vo výške 4800,00€.
Pohľadávka na základe Rozsudku v mene Slovenskej republiky, Okresný súd v Kežmarok,
Spisová značka 6T/78/2014, číslo spisu 8414010368 zo dňa 15.06.2015 vo výške 21 861,36 €.

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec je v súdnom spore s bývalými zamestnancami obce a prebieha viacero trestnoprávnych konaní zo
strany obce s týmito zamestnancami.

Vypracoval: Ing. Anna Vitkovská

Schválil: Ján Badžo

V Stráňach pod Tatrami, dňa 28.12.2016
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Prílohy:



Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát,
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
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