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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení poslanci, občania našej dediny, priatelia!
Miestna územná samospráva má po fiškálnej reforme pomerne jasne definované rámce finančných
príjmov. Platí však staré a veľmi potvrdené pravidlo. Peňazí nie je a nikdy nebude dosť na všetko, čo je potrebné v
reálnom čase zabezpečiť, zmeniť, opraviť, vybudovať alebo skvalitniť. Túto situáciu môžeme zlepšiť iba vtedy, ak
si aj naďalej budeme vzájomne pomáhať s cieľom vytvoriť si pekné a pokojné podmienky pre život nás i ďalších
generácií.
Výročná správa obce Huncovce so štandardnou štruktúrou informácií o hospodárení obce a jej rozpočtových organizácií – Základnej a materskej školy v Huncovciach poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce za rok 2015. V sledovanom roku sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré pre nás
vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. , Ústavy Slovenskej republiky a
ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri výkone samosprávnych kompetencií a kompetencií
vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy.
V roku 2015 obecné zastupiteľstvo zasadalo celkom šesťkrát. Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 7.11.2014 ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový ako schodkový s plánovaným krytím z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií. V priebehu roka
2015 bolo vykonaných päť úprav rozpočtu obce.
Z celkovej účtovnej závierky obce Huncovce za rok 2015 vyplýva schodok hospodárenia v objeme
270 646,38 eur. Po vylúčení finančných prostriedkov v súlade s § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t.j. finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v r. 2014
prenesených do r. 2015 v objeme (+43 409,77 eur) predstavuje objem finančných prostriedkov na vysporiadanie
sumu – 227 236,61 eur, ktorá bola vykrytá prostriedkami rezervného fondu v celkovej výške 220 725,79 eur a zo
zostatku prostriedkov z finančných operácií v celkovej výške 6 510,82 eur.
Zostatok finančných operácií v celkovej výške 8 489,18 eur bol použitý na tvorbu rezervného fondu.
V mesiacoch apríl až júl 2015 sme pokračovali v stavebných prácach na rekonštrukcii miestnej
komunikácie a chodníkov na ulici Školskej. V areáli materskej školy obec vybudovala skleník v celkovej hodnote
1 864,58 €, v rómskej osade bol dokončený drevený prístrešok v celkovej výške 3 862,92 €. Vďaka externým
finančným prostriedkom sme pokračovali s budovaním Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier
(spracovanie projektovej dokumentácie v celkovej výške 9 360 eur , vyhotovenie a osadenie značenia cyklotrasy
v hodnote 325 eur). Koncom roka 2015 sme realizovali projekt pod názvom „Obnova Materskej školy v obci
Huncovce – zriadenie podkrovia a zníženie energetickej náročnosti“ financovaný Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Celkové náklady na vnútorné zariadenie materskej školy (bežné výdavky) dosiahli
výšku 64 221 eur, na výpočtovú a telekomunikačnú techniku (kapitálové výdavky) boli vynaložené prostriedky vo
výške 43 543,20 eur a za stavebné práce na zriadení podkrovia MŠ (kapitálové výdavky) boli čerpané finančné
prostriedky vo výške 390 271,76 eur. Z postu starostu obce vyslovujem poďakovanie vedeniu zhotoviteľa stavby
a všetkým zamestnancom za vynaložené úsilie, odborný prístup a ústretovosť k problémom obce pri rekonštrukcii
a obnove objektu materskej školy.
Naďalej sme venovali pozornosť ľuďom v seniorskom veku. Zachovali sme pre nich úľavy a výhody, na
ktoré sme už v Huncovciach zvyknutí. Rok 2015 už máme za sebou. Spoločne sa tešíme z každého úspechu, ktorý
sme počas uplynulého roka dosiahli. V budúcom období by sme sa chceli zamerať na rekonštrukciu povrchu
miestnych komunikácií a chodníkov v obci , spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu domu smútku, spracovanie projektovej dokumentácie na prístupovú komunikáciu a technickú vybavenosť
v rómskej osade, na práce spojené s pretlakom štátnej cesty I/66 na odvedenie dažďovej kanalizácie z ul. Školskej
a na ukončovacie práce pri rekonštrukcii objektu materskej školy.
Záverom by som však chcel podotknúť, že každá plánovaná aktivita je však podmienená disponibilnými
finančnými prostriedkami. Pevne verím, že sa nám postupne podarí všetky naše plány a zámery zrealizovať a takto
prispieť k skvalitneniu života všetkých občanov obce. Nech naďalej zostáva „obec Huncovce“ našim domovom a
spoločenstvom ľudí, ktorí sa budú navzájom podieľať na vytváraní jej nových hodnôt.
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:
OBEC HUNCOVCE
Sídlo:
Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce
IČO:
00326232
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón:
052/4680431
Mail:
huncovce@huncovce.sk
Webová stránka:
www.huncovce.sk

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

Ing. Jozef Majerčák
Mária Mačáková
Ing. Miroslav Karpiš
9 poslancov
5
31 zamestnancov

Obec je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácii:
Názov:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Školská 212/19 HUNCOVCE
Sídlo:
Školská 212, 059 92 Huncovce
IČO:
36158895
Štatutárny orgán obce: riaditeľka ZŠ Huncovce
Základná činnosť: výchovno-vzdelávacia činnosť s uplatňovaním humanistického prístupu s rešpektovaním práv a povinností žiakov i zamestnancov školy
Telefón:
052/4683151
Mail:
lucia.troppova@zshuncovce.sk
Webová stránka: zshuncovce.edupage.org
Hodnota majetku:
608 020,60 EUR
Výška vlastného imania:
49,01 EUR
Výsledok hospodárenia: - 2 280,94 EUR
Názov:
MATERSKÁ ŠKOLA HUNCOVCE
Sídlo:
Školská 231/2, 059 92 Huncovce
IČO:
37874314
Štatutárny orgán obce: riaditeľka MŠ Huncovce
Základná činnosť: predškolská výchova a vzdelávanie
Telefón:
052/4562126
Mail:
mshuncovce@azet.sk
Webová stránka: www.huncovce.sk
Hodnota majetku:
78 524,60 EUR
Výška vlastného imania: 533,47 EUR
Výsledok hospodárenia: - 483,90 EUR

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec Huncovce je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Najdôležitejšou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec Huncovce vykonáva nasledovné činnosti:
✓ riadne hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce v súlade s rozpočtu obce,
✓ usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, t.j. vydáva súhlas, záväzné stanoviská, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území
obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
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✓ zabezpečuje výstavbu a údržbu, vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev,
obecného cintorína , kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok,
✓ zabezpečuje verejno-prospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, nakladanie s odpadovými vodami,
✓ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obec,
✓ chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
✓ plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času
prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
✓ obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života
obce,
✓ vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
✓ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové organizácie, iné
právnické osoby a zariadenia,
✓ organizuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
✓ zabezpečuje verejný poriadok v obci,
✓ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,
✓ plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
✓ vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
✓ vykonáva činnosti v oblasti stavebného poriadku,
✓ v záujme rozvoja obce spolupracuje, s občianskymi združeniami a inými právnickými, ako aj s fyzickými
osobami pôsobiacimi v obci.
Dlhodobým cieľom obce Huncovce je zabezpečiť a vytvárať podmienky pre pohodlné bývanie svojich
občanov, poskytujúce dostatočné možnosti pre spoločenské, kultúrne, športové aktivity a relax. Rozvíjajúca sa
ekonomická základňa v obci bude zabezpečovať pre občanov obce i blízkeho okolia pracovné príležitosti v
priemyselnej výrobe a v službách, najmä formou malého a stredného podnikania.
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta. Výkonným orgánom je Obecný úrad. Obecný úrad
zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu a plní tieto úlohy:
✓ zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou
písomností obce,
✓ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
✓ vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
✓ vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu. Prácu obecného úradu
organizuje starosta obecného úradu .
Vízie obce:
✓ formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické
zdroje na zvýšenie kvality života občanov,
✓ uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a ostatným subjektom,
✓ individuálnym prístupom starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva zvyšovať záujem o zapojenie
občanov do riešenia verejných vecí,
✓ vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť občanov obce,
✓ posilniť služby a podporiť rozvoj hospodárskeho života v obci.
Ciele obce:
Dlhodobé rozvojové zámery obce sú založené na prirodzených a všeobecne platných princípoch, čím sa stávajú
prijateľnými pre občanov obce. Iba splnením hlavného cieľa sa môže naplniť vízia Obce Huncovce .
Hlavným cieľom obce je zvýšenie schopnosti obce rozvíjať sa komplexne, so zámerom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce so zreteľom na svoj charakter, t.j. vnútorného rozvoja obce vo svojich hraniciach tak i
upevňovanie jej pozície ako neoddeliteľnej súčasti mikroregiónu „Spiš“.
Na dosiahnutie hlavného cieľa a naplnenie strategickej vízie si stanovila Obec Huncovce štyri strategické ciele:
✓ zvýšenie kvality života občanov obce Huncovce,
✓ podpora podnikateľského prostredia a vytvárania nových pracovných príležitostí,
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✓ skvalitňovanie životného prostredia v obci a efektívne využívanie prírodných zdrojov,
✓ zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu, resp. mikroregiónu Spiš.

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.
5.1 Geografické údaje
Huncovce ležia v Popradskej kotline na Spiši na pravom brehu rieky Poprad v nadmorskej výške 617 - 790 m. n.
m. Územie je prevažne svahovité, klimaticky patrí obec do mierne chladného subtypu. Severná hranica katastra
hraničí s Tatranským národným parkom. Dominantným je pohľad na Lomnický štít, Kežmarský štít, Huncovský
štít a Slavkovský štít Vysokých Tatier.
Kraj : Prešovský
Okres : Kežmarok
Región : Spiš
Poloha : 49°07'00"", 20°23'00""
Nadmorská výška : 617-790 m.n.m..
Rozloha : 13,26 km² (13262 ha)
Susedné mestá a obce : Kežmarok, Žakovce, Veľká Lomnica, Malý Slavkov
5.2

Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 2 833
Národnostná štruktúra : Slováci, Česi, Maďari, Poliaci, Rusi a Rómovia
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania:
- rímskokatolícke vierovyznanie,
- evanjelická cirkev augsburského vyznania,
- grécko-katolícke vyznanie,
- pravoslávne vyznanie
- ostatné nezistené
Vývoj počtu obyvateľov :

stav k 1.1.2015
stav k 31.12.2015
narodených
zomretých

2 787
2 833
61
17

počet prihlásených na trvalý pobyt
počet prihlásených na prech. pobyt
počet odhlásených z trvalého pobytu
počet odhlásených z prech. pobytu

32
5
31
1

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: miera nezamestnanosti v obci dosiahla úroveň 9,67 %.
Nezamestnanosť v okrese: miera nezamestnanosti v okrese Kežmarok dosiahla úroveň 26,3 %.
Vývoj nezamestnanosti: Od r. 1989 sa na vývoji zamestnanosti začalo výrazne prejavovať spomalenie dynamiky
hospodárskeho rastu. Obnova tvorby pracovných miest a zrýchlenie dynamiky sa prejavilo koncom 90-tych rokov
minulého storočia. V súčasnosti pre celú ekonomiku je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti a nízka
tvorba pracovných miest. Svetová hospodárska kríza ovplyvnila nezamestnanosť v celej SR.
K 31. decembru 2015 eviduje okres Kežmarok celkom 8 735 uchádzačov o zamestnanie, z toho najvyšší počet
nezamestnaných obyvateľov pripadá na skupinu vo veku od 25 – 54 rokov. Najvyšší počet uchádzačov podľa
dosiahnutého stupňa vzdelania: 3 632 uchádzačov o zamestnanie so základným vzdelaním a 1 550 uchádzačov
s neukončeným základným vzdelaním.

5.4

Symboly obce

Erb, vlajka a pečať obce :
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Erb obce: má podobu kostola s kráčajúcim kohútom na streche. Erb obce po historickej a ideovej stránke pripravil
Ivan Chalupecký a Richard Kovalčík, po výtvarnej stránke Vladimír Labuda. Prijatý bol uznesením obecného
zastupiteľstva dňa 28.5.1991.
Vlajka obce: pozostáva z 5 pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky vo farbách bielej, červenej, modrej, červenej
a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3, je ukončená tromi cípmi a na konci je dvojitý zástrih siahajúci do tretiny jej
listu.
Pečať obce: pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom bez štítu a kruhopisom OBEC HUNCOVCE.
Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
5.5 História obce
Územie Huncoviec bolo obývané už v dobe rímskej, pred 5. storočím n. l. Dôkazom toho je správa Samuela
Augustini ab Hortis, rodáka z Veľkej Lomnice, o náhodnom náleze kostí, rímskych mincí, urny s popolom a
iných nádob pri kopaní pivnice na dnešnom území obce z roku 1780. Prvýkrát sa názov obce spomína v 13.
storočí ako Supch /1257/ , (villa) Poloni /1268/, Zopczfolua /1290/, neskôr ako (villa) Canis /1308/, Hundsdorf
/1336/, Sepchfalua /1345/, Chepanfalua /1346/, Stekchfalua /1383/, Stepkfalva ale aj nem. Honczdorf /1471/,
Huncowcze /1773/, Huncovce /1920/, maď. Hunczdorf, Hunfalu, nem. Hunsdorf, lat. Hunisvilla.
Dnešný názov obce Huncovce sa úradne používa od roku 1920 a jeho etymológiu je možné dať do súvisu s
názvom villa Canis a jeho prekladom do nemčiny, ktorý poukazuje na niekdajšie hlavné zamestnanie obyvateľov
obce, ktorým bol chov poľovníckych psov pre miestnu šľachtu a panovníka.
Z dejín obce:
1209 - z tohto roku pochádza najstaršia písomná zmienka o Huncovciach
1162 - z tohto roku sa zachoval najstarší obraz obecnej pečate, ktorá tvorí základ erbu obce
1825 - príchod prvých dvoch židovských rodín, najviac ich prišlo až v 19. storočí
1885 - obrovský požiar, ktorý zničil kresťanské aj židovské obydlia
1927 - obec sa stala sídlom židovského matričného obvodu pre 15 okolitých obcí
1918 - prvé obecné voľby po vzniku Československej republiky v roku
1931 - vznik Štátnej ľudovej školy s vyučovacím jazykom slovenským
1942- začiatok deportácie Židov z obce do koncentračných stredísk
1945 - prvá fáza nového osídľovania obce 1960 - Huncovce sa stali súčasťou okresu Poprad
1993 - obec sa stala členom Združenia miest a obcí Slovenska
1996 - obec patrí do novovzniknutého okresu Kežmarok.
5.6 Pamiatky
K historickým pamiatkam v obci patria rímskokatolícky kostol sv. Kríža s románskou vežou, kamennou
helmovitou strechou a dvoma radami okien z roku 1225, kaplnka sv. Jána Nepomuckého postavená v r. 1729,
evanjelický kostol, ktorého základný kameň bol položený v r. 1851 a židovská synagóga, ktorá bola postavená
v roku 1821 podľa projektov Andreja Landherra.
5.7 Významné osobnosti obce
Medzi významné osobnosti obce patria:
Ernest Benthlenfaly – prírodovedec, zoológ (1880-1955)
Matej Loisch – zakladateľ osady Tatranské Matliare, statkár (1827-1907)
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Gregor František Berzeviczy – osvietenec, národohospodár, reformátor, právnik (1763-1822)
Rudolf Pavol Jozephy – klavirista, skladateľ, pedagóg (1852-1915)
Adolf Altman – rabín, historik, publicista (1879-1944)
Martin Regitko – konštruktér, pedagóg (1889-1981)
Matej Regitko – evanjelický farár (1911-1991)
Štefan Hajóš – rímskokatolícky farár (1879-1969)
Jozef Jona Horovitz – rabín, historik (1900-1970)
Jozef von Benthlenfaly – šlachtic, architekt, fotograf (1906-1990)
Samuel Székely de Dola – historik, zberateľ rukopisov, listín, kníh (1704-1779)

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola
- Materská škola,
Na mimoškolské aktivity je zriadené:
- Centrum voľného času.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na :
získanie základného vzdelania detí,
rozvoj tvorivosti a využitie voľného času mládeže prostredníctvom aktivít CVČ.
6.2

Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje ambulancia všeobecného lekára a ambulancia pre deti a dorast.
Lekársku službu prvej pomoci poskytuje najbližšie zdravotnícke zariadenie v meste Kežmarok.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať rozšírenie poskytovania pravidelnejšej zdravotnej
starostlivosti v rómskej osade po úspešnej spolupráci s pracovníkmi komunitného centra.
6.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje Spišská katolícka charita, ktorá zabezpečuje opatrovateľskú službu
v domácnosti klientov.
Obec zabezpečuje stravovanie dôchodcov v reštauračných zariadeniach obce formou príspevku vo výške 1 €
na poskytnuté jedlo na každý pracovný deň.
Pre potreby občanov ohrozených sociálnym vylúčením alebo občanov sociálne vylúčených obec vstúpila do
projektu Podpora sociálnej inklúzie v obci Huncovce, v rámci ktorého zamestnala 1 terénneho sociálneho pracovníka a 2 asistentky TSP. Od 1.6.2013 do 31.10.2015 sa terénna sociálna práca v obci realizovala v rámci Národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“. Pracovisko TSP a ATSP je v bývalej budove obecného úradu
a priamo v rómskej osade, kde okrem výkonu samotnej terénnej sociálne práce pomáhajú zabezpečovať aj styk
medzi občanmi a obecným úradom, Obvodným úradom a ÚPSVaR v Kežmarku, Obvodným oddelením
Policajného zboru, 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
evidencii nezamestnaných, vymáhaní záväzkov, riešení priestupkov, evidencie aktivačných prác a pod.
6.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci je zabezpečený usporadúvaním kultúrnych vystúpení detí a mládeže pri
rôznych príležitostiach (Deň matiek – priamo v základnej a materskej škole, Október – mesiac úcty k starším,
novoročný koncert).
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať rozvoj kultúrnych aktivít v obci vďaka zriadenému
Centru voľného času pri Základnej škole v Huncovciach.
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6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- Slovenská pošta,
- STK a EK,
- VL GRAFIK Huncovce,
- Pohrebné služby – Závacká A.,
- Potraviny Coop Jednota Poprad,
- Potraviny Barbora,
- Potraviny Velička,
- Reštaurácia Bistro,
- Penzión Zelený dvor,
- Reštaurácia Gondolla s.r.o.
- Espresso Huncovce,
- Andreánsky – veľkoobchod,
- Proflexicom s.r.o – veľkosklad s anglickým second hand oblečením,
- Barinox s.r.o.,
- Elpromont Tatry s.r.o.,
- IVASI – cukrárenská výroba,
- Štukatérstvo S. Dulík,
- MONY – J. Molčány,
- Ing. Makara – výroba koženej obuvi.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
- Firma NOFA – SHR, poľnohospodárska výroba a ekologické hospodárenie
Na základe analýzy doterajšieho vývoj a momentálne aj vzhľadom na vyváženú legislatívu a pomerne
aktívnu praktickú politiku štátu v oblasti podpory malého a stredného podnikania možno očakávať, že
hospodársky život v obci sa v blízkej budúcnosti bude pomaly rozvíjať.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku
2014 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 a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7. 11. 2014 uznesením č. 403/2014.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 16. 03. 2015 uznesením č. 20/2015
- druhá zmena schválená dňa 20. 04. 2015 uznesením č. 26/2015,
- tretia zmena schválená dňa 15. 06. 2015 uznesením č. 44/2015,
- štvrtá zmena schválená dňa 21. 09. 2015 uznesením č. 55/2015,
- piata zmena schválená dňa 14. 12. 2015 uznesením č. 78/2015.
7.1

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

2 080 000,00

2 506 905,06

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015
2 327 769,58

1 765 609,00
1 000,00
187 000,00

1 920 499,55
109 080,61
449 732,45

1 918 528,25
102 956,86
279 135,56

99,90
94,39
62,07

126 391,00

27 592,45

27 148,91

98,39

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

Rozpočet
po zmenách

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov
92,85
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou bežné
Výdavky RO s právnou
subjektivitou kapitálové
Rezerva pre školstvo
Rozpočet obce (+/-)
7.2

2 080 000,00

2 506 905,06

2 319 280,40

92,52

567 195,00
397 783,00

764 026,85
659 994,59

715 847,39
526 528,65

93,69
79,78

1 097 239,00

1 082 883,62

1 076 904,36

99,45

3 000,000
14 783,00
+8 489,18

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce za rok 2015

Skutočnosť k 31.12.2015

Bežné príjmy spolu

1 945 677,16

z toho : bežné príjmy obce

1 918 528,25

bežné príjmy RO

27 148,91

Bežné výdavky spolu

1 792 751,75

z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

715 847,39
1 076 904,36
+152 925,41

Kapitálové príjmy spolu

102 956,86

z toho : kapitálové príjmy obce

102 956,86

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

526 528,65

z toho : kapitálové výdavky obce

526 528,65

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

-423 571,79

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu

-270 646,38
43 409,77

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-227 236,61

Príjmy z finančných operácií

279 135,56

Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
VÝDAVKY SPOLU

VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Hospodárenie obce

+279 135,56
2 327 769,58
2 319 280,40
+8 489,18

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

+ 8 489,18

Schodok rozpočtu v sume 270 646,38 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 podľa § 16, ods. 6 zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o nevyčerpané účelovo
určené prostriedky, poskytnuté v roku 2014 zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo možné použiť v roku 2015 (vo
výške +43 409,77 EUR navrhujeme v rozpočtovom roku 2015 vysporiadať:
z rezervného fondu v sume 220 725,79 EUR,
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zo zostatku finančných operácií v sume 6 510,82 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 8 489,18 EUR navrhujeme použiť:
- na tvorbu rezervného fondu vo výške 8 489,18 EUR.
Podrobný rozpis čerpania rezervného fondu:
Použitie rezervného fondu, schválené
počas roka
Obnova MŠ v obci Huncovce
Obnova MŠ v obci Huncovce
Celkom

Schválené

Prog.rozpočet

241 322,68
150 000,00
391 322,68

8.1.
x

Uznesenie č.
57/2015
79/2015
x

Skut. použitie
220 725,79
220 725,79

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri
usporiadaní schodku rozpočtu obce, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona,
z tohto schodku vylučujú:
poskytnuté finančné prostriedky v roku 2014 zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo možné
použiť v roku 2015:
a)

nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky - projekt
Digitalizácia vzdelávania v ZŠ vo výške 40 409,77 EUR, ktoré boli prostredníctvom príjmových
finančných operácií zapojené do rozpočtu v roku 2015,

b) nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky prístavba učebňového bloku pri ZŠ v Huncovciach vo výške 3 000 EUR, ktoré boli
prostredníctvom príjmových finančných operácií zapojené do rozpočtu v roku 2015.
7.3 Plán rozpočtu 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 bežné
Výdavky RO s právnou
subjektivitou kapitálové

Skutočnosť
k 31.12.2015
2 327 769,58

Plán na rok 2016

Plán na rok 2017

Plán na rok 2018

1 950 700,00

1 925 500,00

1 993 100,00

1 918 528,25
102 956,86
279 135,56

1 913 853,00
1 100,00

1 898 171,00
1 000,00

1 965 771,00
1 000,00

27 148,91

35 747,00

26 329,00

26 329,000

Skutočnosť
k 31.12.2015
2 319 280,40

Plán na rok 2016

Plán na rok 2017

Plán na rok 2018

1 950 700,00

1 925 500,00

1 993 100,00

715 847,39
526 528,65

655 825,00
255 192,00

542 997,00
347 738,00

545 402,00
412 933,00

1 076 904,36

1 039 683,00

1 031 765,00

1 031 765,00

3 000,0

3 000,00

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

Skutočnosť
k 31.12. 2014
4 911 474,67

Skutočnosť
k 31.12.2015
4 937 266,76

Predpoklad
rok 2016
5 011 500,00

Predpoklad
rok 2017
5 130 300,00

Neobežný majetok spolu

3 790 650,05

4 101 124,85

4 106 868,00

4 046 468,00

33 840,65

33 234,65

33 000,00

32 600,00

3 422 966,38

3 744 022,18

3 750 000,00

3 690 000,00

333 843,02

323 868,02

323 868,00

323 868,00

1 117 161,13

833 205,90

901 332,00

1 080 232,00

2 308,60

1 629,83

2 500,00

2 400,00

641 048,27

622 769,15

625 000,00

650 000,00

33 833,70

24 619,31

27 200,00

33 000,00

439 970,56

184 187,61

246 632,00

394 832,00

3 663,49

2 936,01

3 300,00

3 600,00

Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2014
4 985 264,11

Skutočnosť
k 31.12.2015
5 009 266,39

Predpoklad
rok 2016
5 088 200,00

Predpoklad
rok 2017
5 205 000,00

Neobežný majetok spolu

4 431 698,32

4 715 670,42

4 720 868,00

4 710 468,00

33 840,65

33 234,65

33 000,00

32 600,00

4 064 014,65

4 358 567,75

4 364 000,00

4 354 000,00

Dlhodobý finančný majetok

333 843,02

323 868,02

323 868,00

323 868,00

Obežný majetok spolu

547 689,59

289 585,43

362 232,00

489 132,00

2 395,36

1 693,99

3 100,00

2 900,00

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
b) za konsolidovaný celok

Majetok spolu

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

8 223,58

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

34 825,37

25 916,48

29 300,00

42 000,00

510 468,86

253 751,38

329 832,00

444 232
,00

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

5 876,20

4 010,54

5 100,00

5 400,00
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8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2014
4 911 474,67

Skutočnosť
k 31.12.2015
4 937 266,76

Predpoklad
rok 2016
5 011 500,00

Predpoklad
rok 2017
5 130 300,00

3 573 841,57

3 675 982,19

3 803 502,19

3 905 102,19

3 573 841,57

3 675 982,19

3 803 502,19

3 905 102,19

73 155,65

39 119,82

27 997,00

35 197,27

2 500,00

2 700,00

2 500,00

2 500,00

248,52

212,91

500,00

397,00

27 408,13

36 206,21

24 997,00

32 300,27

1 264 477,45

1 222 164,75

1 180 000,81

1 190 000,54

Skutočnosť
k 31.12. 2014
4 985 264,11

Skutočnosť
k 31.12.2015
5 009 266,39

Predpoklad
rok 2016
5 088 200,00

Predpoklad
rok 2017
5 205 000,00

3 577 188,89

3 676 564,67

3 796 564,67

3 893 564,67

3 577 188,89

3 676 564,67

3 796 564,67

3 893 564,67

141 659,76

109 617,47

110 675,33

120 571,00

2 500,00

2 700,00

2 500,00

2 500,00

1 521,92

1 276,48

1 175,33

1 571,00

94 638,84

105 640,99

107 000,00

116 500,00

1 266 415,46

1 223 084,25

1 180 960,00

1 190 864,33

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

42 999,00

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

42 999,00

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Aktíva:
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Prírastok neobežného majetku v roku 2015 pozostával predovšetkým z obstarania dlhodobého hmotného
majetku (budovy a stavby) a dlhodobého nehmotného majetku: vybudovanie skleníka v areáli materskej
školy, dreveného prístrešku v rómskej osade a stavebné práce na zriadení podkrovia a znížení energetickej náročnosti z realizácie projektu „Obnova materskej školy v obci Huncovce“, spracovanie projektovej dokumentácie
spojenej s dobudovaním Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier, spracovanie Programu hospodárskosociálneho rozvoja obce Huncovce na roky 2015-2020.
V obežnom majetku bol zaznamenaný výraznejší nárast krátkodobých pohľadávok. Obec začiatkom roka
2015 evidovala daňové a nedaňové pohľadávky v celkovej výške 45 926,50 EUR. Boli to predovšetkým
pohľadávky za dane z nehnuteľnosti od fyzických a právnických osôb, za tuhý komunálny odpad a pohľadávky za
stočné. Obec pri vymáhaní nedoplatkov využíva dostupné formy. Dvakrát do roka sa neplatičom zasielajú výzvy
na zaplatenie miestnych daní, vďaka ktorým sa vymohla časť z týchto pohľadávok a v porovnaní s rokom 2014
došlo k ich poklesu. Pohľadávky obce sa oproti roku 2014 navýšili celkovo o sumu 12 450,22 EUR, ktorá pozostáva z nedoplatkov na daniach z nehnuteľnosti za rok 2015 vo výške 3 131,66 EUR, na dani za psa – 112 EUR,
na poplatkoch za TKO - 2 682,65 EUR, poplatkoch za stočné – 6 253,91 EUR.
Pohľadávky za dobropisy boli v plnej výške uhradené začiatkom roka 2016.
Na účtoch časového rozlíšenia sa účtovali náklady budúcich období – poistné, predplatné a ostatné služby .
Pasíva:
Položka Rezervy zahŕňa náklady na overenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa roku 2015.
Dlhodobé záväzky tvoria záväzky zo sociálneho fondu voči zamestnancom.
Krátkodobé záväzky tvoria neuhradené faktúry voči dodávateľom a záväzky voči zamestnancom a orgánom
sociálneho a zdravotného poistenia a iným inštitúciám vyplývajúce zo zúčtovania platov za mesiac december
2015.
Na účtoch časového rozlíšenia sa nachádzajú výnosy budúcich období – kapitálové transfery poskytnuté obci
zo ŠR a eurofondov, ktoré budú zúčtované do výnosov v budúcich obdobiach.
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- položky konsolidovanej súvahy ovplyvnili faktory týkajúce sa materskej účtovnej jednotky, ktoré sú vysvetlené
v bode 8.2 a. Rozpočtové organizácie neovplyvnili významne údaje uvedené v bode 8.2 b.
8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2014
7 425,17

Stav
k 31.12 2015
1 725,86

Pohľadávky po lehote splatnosti

47 270,31

48 801,48

Spolu:

54 695,48

50 527,34

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2014
8 416,84

Stav
k 31.12 2015
3 023,03

Pohľadávky po lehote splatnosti

47 270,31

48 801,48

Spolu:

55 687,15

51 824,51

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- v roku 2015 došlo oproti roku 2014 k poklesu pohľadávok z daňových príjmov obcí - t.j. miestnej dane
a dane za psa,
- v roku 2015 došlo oproti roku 2014 k nárastu pohľadávok z nedaňových príjmov – t.j. zaznamenali sme
zvýšený nárast nedoplatkov za stočné, za tuhý komunálny odpad a za komodity triedeného odpadu.
8.4

Záväzky
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a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2014
27 656,65

Stav
k 31.12 2015
36 419,82

27 656,65

36 419,82

Záväzky po lehote splatnosti
Spolu:

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
v roku 2015 došlo oproti roku 2014 k celkovému nárastu záväzkov voči zamestnancom a zúčtovaniu
s orgánmi sociálneho zabezpečenia.
b) za konsolidovaný celok
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2014
96 160,76

Stav
k 31.12 2015
106 917,47

96 160,76

106 917,47

Záväzky po lehote splatnosti
Spolu:

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- pokles pohľadávok z daňových príjmov obcí, nárast nedaňových pohľadávok a nárast záväzkov za
konsolidovaný celok v roku 2015 oproti roku 2014 ovplyvnili faktory týkajúce sa materskej účtovnej jednotky,
ktoré sú vysvetlené v bode 8.3a a 8.4a. Rozpočtové organizácie neovplyvnili významné údaje uvedené v bode 8.3b
a 8.4b.
9.

Hospodársky výsledok za rok 2015 – vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú
jednotku a za konsolidovaný celok
a)

za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2014
1 022 839,89

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 255 397,16

Predpoklad
rok 2016
916 630,00

Predpoklad
rok 2017
1 074 500,00

46 621,09

128 031,30

45 000,00

46 000,00

51 – Služby

115 631,20

92 333,71

85 000,00

83 000,00

52 – Osobné náklady

216 979,98

338 058,32

190 000,00

333 550,00

53 – Dane a poplatky

3 204,41

3 947,92

3 000,00

3 100,00

30 148,99

28 731,08

6 500,00

6 500,00

202 727,07

216 712,23

195 000,00

200 000,00

2 956,51

13 588,60

2 100,00

2 300,00

404 550,65

433 949,05

390 000,00

400 000,00

19,99

44,95

30,00

50,00

1 148 116,81

1 357 537,78

1 044 150,00

1 176 100,00

23 029,64

23 373,97

27 000,00

26 000,00

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

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
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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

5 298,69
863 698,22

968 778,36

810 000,00

900 000,00

18 397,98

17 208,60

14 000,00

44 500,00

21 491,60

5 437,54

13 000,00

5 500,00

114,84

15 046,66

150,00

100,00

221 384,53

322 393,96

180 000,00

200 000,00

+125 276,92

+102 140,62

+127 520,00

+101 600,00

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 VH, - záporný VH /

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov:
- vo vývoji nákladov došlo v roku 2015 oproti predchádzajúcemu obdobiu k celkovému zvýšeniu o 232 557,27 €.
Významné rozdiely: nárast nastal na účtoch účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy, na účtoch účtovnej
skupiny 52 – osobné náklady, na účtoch účtovnej skupiny 53 – Dane a poplatky, na účtoch účtovnej skupiny 55
– Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti, na účtoch účtovnej skupiny 56 – Finančné náklady
a taktiež na účtoch účtovnej skupiny 58 – Náklady na transfery a odvody z príjmov.
- vo výnosoch výraznejší rozdiel predstavujú daňové výnosy a výnosy z poplatkov, kde došlo k nárastu výnosu
z dane z príjmov fyzických osôb poukazovaných územnej samospráve. K nárastu došlo aj na účtoch účtovnej
skupiny 66 – Finančné výnosy, na účtoch účtovnej skupiny 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach. Naopak u účtoch účtovnej skupiny 65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti
došlo k poklesu oproti roku 2014.
b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2014
1 951 267,92

Skutočnosť
k 31.12.2015
2 100 882,63

Predpoklad
rok 2016
1 950 130,00

Predpoklad
rok 2017
2 057 640,00

50 – Spotrebované nákupy

276 472,35

276 138,36

250 000,00

270 000,00

51 – Služby

227 600,54

156 469,40

225 000,00

230 000,00

52 – Osobné náklady

1 032 448,50

1 199 823,54

1 110 000,00

1 200 000,00

53 – Dane a poplatky

3 204,41

3 947,92

3 000,00

3 100,00

72 926,84

84 771,00

8 400,00

7 000,00

229 554,15

243 214,93

230 000,00

225 000,00

5 220,14

16 277,53

2 700,00

2 500,00

103 821,00

120 195,00

121 000,00

120 000,00

19,99

44,95

30,00

40,00

2 085 418,24

2 200 258,41

2 070 130,00

2 154 640,00

Náklady

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
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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

94 434,12

96 818,13

95 000,00

98 000,00

2 129,06

5 298,69

2 200,00

863 698,22

968 778,36

810 000,00

900 000,00

23 589,78

22 135,82

23 000,00

55 000,00

37 050,39

5 437,54

32 000,00

15 000,00

114,84

15 046,66

150,00

180,00

1 064 401,83

1 086 743,21

1 107 780,00

1 086 460,00

+134 150,32

+99 375,78

+ 120 000,00

+97 000,00

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 VH, - záporný VH /

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov:
- významné rozdiely vo vývoji konsolidovaných nákladov a výnosov vznikli predovšetkým v rámci nákladov
a výnosov materskej účtovnej jednotky. Tieto rozdiely sú vysvetlené v bode 9. a.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec a rozpočtové organizácie prijali nasledovné bežné granty a transfery:

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR v Kežmarku
Fond sociálneho rozvoja
Bratislava
ÚPSVaR v Kežmarku
ÚPSVaR v Kežmarku
ÚPSVaR v Kežmarku
ÚPSVaR v Kežmarku
ÚPSVaR v Kežmarku
ÚPSVaR v Kežmarku
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Kežmarok
Okresný úrad Kežmarok
Obvodný úrad životného
prostredia Prešov
Obvodný úrad pre cestnú
dopravu a pozemné
komunikácie v Prešove

Suma
prijatých
prostriedkov
v EUR

Účelové určenie grantov a transferov

13 854,62

Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných
služieb

27 033,96

Terénna sociálna práca v obci

5 793,40
40 560,28
15 240,96
151,37
16 256,00
1 443,50
660 978,00
9 804,00
4 774,00
17 207,00
1 916,00
1 353,00
640,00
987,03
280,04
129,21

Školské potreby pre deti v HN
Stravné pre deti v HN
Prídavky na dieťa – osobitný príjemca
Príspevok pri narodení dieťaťa
Rodičovský príspevok
Hmotná núdza
Transfer na prenesené kompetencie
Transfer na vzdelávacie poukazy
Transfer na výchovu a vzdelávanie v materskej škole
Transfer pre deti zo sociálne-znevýhodneného prostredia
Transfer – odchodné ZŠ
Transfer – na učebnice – ZŠ
Transfer na financovanie referenda
Transfer na register obyvateľov
Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie
Transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špec. stavebného úradu pre miestne komunikácie
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19.

Metodicko-poradenské
centrum Prešov

9 292,52

20.

Metodicko-poradenské
centrum Prešov

1 739,47

ÚPSVaR v Kežmarku
ÚPSVaR v Kežmarku
ÚPSVaR v Kežmarku
Pôdohospodárska platobná
agentúra v Bratislave
Pôdohospodárska platobná
agentúra v Bratislave
Pôdohospodárska platobná
agentúra v Bratislave
Pôdohospodárska platobná
agentúra v Bratislave
Pôdohospodárska platobná
agentúra v Bratislave

1 302,76
1 614,69
49 242,86

29.

MPSVaR Bratislava

10 127,92

30.

Dar GAS Família St. Ľubovňa
Pôdohospodárska platobná
agentúra v Bratislave
Pôdohospodárska platobná
agentúra v Bratislave
Pôdohospodárska platobná
agentúra v Bratislave
Pôdohospodárska platobná
agentúra v Bratislave
Pôdohospodárska platobná
agentúra v Bratislave

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

EFRR v Bratislave

4 600,00
165,00
570,00
150,00
483,00

826,64

Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov k inklúzii
marginalizovaných rómskych komunít
Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov k inklúzii
marginalizovaných rómskych komunít ( refundácia projektu
MRK pre obec za 12/2014)
Transfer na vytvorenie pracovného miesta § 50j
Transfer na vytvorenie pracovného miesta § 50j
Transfer na vytvorenie pracovného miesta § 54
Transfer PPA v Bratislave – multifunkčné ihrisko pri ZŠ
Transfer PPA v Bratislave DPH – športová klubovňa – bežné
výdavky
Transfer PPA v Bratislave DPH –viacúčelové ihrisko – bežné
výdavky
Transfer PPA v Bratislave – DPH - rekonštrukcia rozhlasu –
bežné výdavky
Transfer PPA – DPH - rekonštrukcia verejného osvetlenia–
bežné výdavky
Transfer – občianske hliadky v prostredí marginalizovanej
rómskej komunity v obci Huncovce
Dar pre školskú jedáleň – ovocie a prírodné šťavy pre deti ZŠ

4 530,65

DPH - Rekonštrukcia objektu športovej klubovne– kap. výdaje

2 920,39

DPH - Rekonštrukcia obecného rozhlasu – kap. výdaje

10 308,00

DPH - Rekonštrukcia verejného osvetlenia – kap. výdaje

10 055,66

DPH – Multifunkčné ihrisko Huncovce – kap. výdaje

67 037,75

Projekt: „Multifunkčné ihrisko pri ZŠ“ – kap. výdaje

2 368,41

Projekt: „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“ –
kap. výdaje

Nepoužitý bežný transfer na stravné pre deti v hmotnej núdzi vo výške 2 838,10 € bol ÚPSVaR
v Kežmarku vrátený do konca roka 2015. Taktiež nevyčerpané prostriedky na učebnice vo výške 423,50 €, na
referendum o rodine vo výške 157,46 € a na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné
prostredie vo výške 280,04 € boli vrátené do ŠR v priebehu roka 2015.
K 31.12.2015 za zistené nezrovnalosti z dôvodu nedodržania pomeru oprávnených a neoprávnených
výdavkov projektu „Digitalizácia vzdelávania v ZŠ“ za celé obdobie trvania projektu (2012-2015) boli vrátené do
ŠR finančné prostriedky vo výške 8 978,55 € a taktiež boli vrátené aj nedočerpané prostriedky účelovo určené na
bežné výdavky vo výške 4 929,72 €.
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
Obec v roku 2015 prijala nenávratný finančný príspevok z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka „EPFRV a ŠR“:
✓ vo výške 4 530,65 eur – doplatenie DPH z realizovanej investičnej akcie – „Rekonštrukcia objektu
športovej klubovne“ (poskytovateľ podpory – Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava –
PPA),
✓ vo výške 2 920,39 eur – doplatenie DPH z realizovanej investičnej akcie – „Rekonštrukcia miestneho
rozhlasu (poskytovateľ podpory – PPA Bratislava),
✓ vo výške 10 308,00 eur – doplatenie DPH z realizovanej investičnej akcie – „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v obci Huncovce“ (poskytovateľ podpory – PPA Bratislava),
✓ vo výške 10 055,66 eur - doplatenie DPH z realizovanej investičnej akcie – „Multifunkčné ihrisko
pri ZŠ Huncovce“ (poskytovateľ podpory – PPA Bratislava),
✓ vo výške 67 037,75 eur – nenávratný finančný príspevok z Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka v SR na realizáciu výstavby multifunkčného ihriska v obci Huncovce,
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✓

vo výške 2 368,41 eur - nenávratný finančný príspevok z EFRR v Bratislave na realizáciu projektu
„Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier.

V rámci inštitútu osobitného príjemcu boli obci poskytnuté transfery na sociálne dávky a prídavky na
deti. Pre deti ohrozené sociálnym vylúčením to boli transfery na podporu výchovy k stravovacím návykom a na
podporu k plneniu školských povinností. Ďalšími prijatými transfermi boli transfery v rámci podpory
zamestnanosti na projekt aktivácia nezamestnaných formou menších obecných služieb a na vytvorenie pracovného
miesta pre uchádzačov o zamestnanie. V oblasti vzdelávania to boli transfery na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy na úseku školstva a dva projekty, ktorých príjemcom bola rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou - Základná škola v Huncovciach.
10.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2011 o dotáciách právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel:

Prijímateľ dotácie

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v EUR

Účelové určenie dotácie

2 700,00

na činnosť telovýchovnej jednoty

Karate klub technik Huncovce – bežné výdavky

500,00

na činnosť „Karate klub Technik“

Rímsko-katolícky farský úrad – bežné výdavky

2 500,00

Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výdavky

1 000,00

na opravu orgánu v rímsko-katolíckom kostole v Huncovciach
na doplnenie požiarnej techniky
a výstroja pre členov DHZ

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2011 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce.
Obec v roku 2015 poskytla dotáciu v znení dodatku č.2, VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy
školských zariadení na území obce Huncovce.

Žiadateľ dotácie

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva – bežné výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
109 944,00

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
109 944,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

0

V roku 2015 obec uhradila členské príspevky vo výške 3 130,45 EUR (Združenie región Tatry – 292,60 €, RVC
Štrba – 209,37 €, Združenie kontrolórov miest a obcí – 30,00 € a Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš –
2 598,48 €) .
10.3 Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
- realizácia stavby: rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Školskej II. etapa
- realizácia stavby: obnova Materskej školy v obci Huncovce
- spracovanie projektovej dokumentácie – „Prístavba učebňového bloku pri ZŠ“
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10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch podľa akčného plánu PHSR:
-

ukončenie rekonštrukcie objektu materskej školy
príprava dokumentácie a zriadenie oplotenia futbalového ihriska
pretlak štátnej cesty I/66 na odvedenie dažďovej kanalizácie z ul. Školskej
rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie na ul. Cintorínskej – časť po záhrady pred 6x6 bytovými
jednotkami
spracovanie projektovej dokumentácie na prístupovú komunikáciu a technickú vybavenosť v rómskej
osade
spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu domu smútku

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec Huncovce nevedie žiaden súdny spor.

Vypracovala: Katarína Dubcová

Prílohy:
•
•
•
•

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