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1. Úvodné slovo starostky obce
Výročná správa našej obce za rok 2018, ktorú predkladám je pravdivým a nestranným
obrazom činnosti obce.
V spolupráci s obecným zastupiteľstvom, zamestnancami obce a obyvateľmi sa riešili
problémy, ktoré nastali.
Ku skončenia účtovného roka patrí aj hodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti obce.
Z tohto hľadiska sa dosiahli dobré ekonomické výsledky s prebytkom hospodárenia vo výške
177 038,35 EUR. V tomto roku prebiehala výstavba novej Materskej školy, ktorá bola
skolaudovaná 9. 8. 2019 . Ďalej bola zrekonštruovaná Školská jedáleň pri Základnej škole a
vybavená novým zriadením. V novembri nadobudol platnosť Územný plán obce Hôrka.
Ako každý rok tak aj tento sa robila údržba miestnych komunikácií a verejného
osvetlenia, kde sa postupne menili svetla na verejnom osvetlení.
K životu obce patria aj kultúrne a športové podujatia V roku 2018 sa uskutočnili
akcie ako Starostovská desiatka, Uvítanie detí do života, Deň obce, Mikuláš a na konci roka
ako prvýkrát bola aj Obecná zabíjačka, ktorá mala veľký úspech.
Za všetko čo sa v obci uskutočnilo chcem poďakovať, poslancom obce starým ako aj
novozvoleným a všetkým tým, čo svojou ochotou pri týchto akciách pomáhali.

2. Identifikačné údaje obce
Názov :

Obec Hôrka

Sídlo:

Obecný úrad č. 141, 059 12 Hôrka

IČO:

00326 194

Štatutárny orgán obce:

starosta obce

Telefón:

052/ 779 34 61

Mail:

obechorka@obechorka.sk

Webová stránka:

www.obechorka.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Ing. Helena Mihalčinová

Zástupca starostu:

PaedDr. Stanislav Dubrovčák

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Mgr. Milan Tomáš

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali v roku 2018 na obdobie 4 rokov v počte 9.
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Poslanci OZ do 10.12.2018:
Peter Gorecký
Félix Harendarčík
Ing. Jozef Imrich
Ing. Helena Mihalčinová
Mgr. Peter Spišák
Bc. Jana Šuliková
Alena Varhoľová
Katarína Žoldáková
PaedDr. Stanislav Dubrovčák

Poslanci OZ od 11.12.2018:
PaedDr. Stanislav Dubrovčák
Peter Gorecký
Félix Harendarčík
Ing. Ingrid Chorovská
Emil Chovanec
Tomáš Kožuch
Jaroslav Zachar
Ing. Peter Žoldák
Katarína Žoldáková

Komisie:
Komisia na ochranu verejného záujmu do 10.12.2018:
PaedDr. Stanislav Dubrovčák
Bc. Jana Šuliková
Ing. Helena Mihalčinová
Komisia na ochranu verejného záujmu od 11.12.2018:
predseda:
Peter Gorecký
členovia:
Félix Harendarčík, Jaroslav Zachar, Katarína Žoldáková
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci:

Mgr. Ivana Kovalčíková

referentka

Mgr. Eva Murinová

referentka

Mgr. Mária Štefková

ekonómka pre školstvo

Bc. Janka Valasová

ekonómka obce

Lívia Dolinajová

matrikárka

Ing. Miriam Zavacká

referent stavebného úradu

Rozpočtové organizácie:

Obec nemá žiadnu rozpočtovú organizáciu

Príspevkové organizácie:

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu

Neziskové organizácie:

Obec nemá založenú žiadnu neziskovú organizáciu

Obchodné spoločnosti:

Obec nemá založenú žiadnu obchodnú spoločnosť, ale má
podiely v obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská
spoločnosť, a.s Poprad, IČO: 0036485260, menovitá hodnota
33 190 € v počte 6 180 CP, podiel z emisie 0,38 %
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základným poslaním obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj obce
a obyvateľov žijúcich na jej území. Obec Hôrka riadne hospodári s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom obce, na základe rozpočtu obce. Zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu
miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových
a ďalších obecných zariadení. Vytvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a
práce obyvateľov obec, chráni životné prostredie, ako aj vytvára podmienky na zabezpečenie
zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú
činnosť, telesnú kultúru a šport.
Vízie obce:
Vízia obce je prvým krkom pre stanovenie rozvojových potrieb a na stanovenie dlhodobých aj
krátkodobých cieľov a priorít. Obec by mala poskytovať obyvateľom vhodné podmienky pre
kultúrne, športové a iné využitie na princípoch spolužitia, aktivity a solidarity s dobrými
medziľudskými vzťahmi. Ďalej dobudovať infraštruktúru v obci ako aj opraviť miestne
komunikácie, zatepliť Základnú školu a upraviť areál okolo nej. Ďalej chceme vybudovať
multifunkčné ihrisko a ukončiť chodníky na cintorínoch.
Ciele obce:
Ciele obce sa dajú naplniť cez stanovenie a plnenie strategických cieľov rozvoja obce, ich
priorít a opatrení. Základným predpokladom pre splnenie cieľov je získanie potrebných
finančných prostriedkov, ako je financovanie z verejných fondov a to z fondov Európskej
únie. Dôležitým predpokladom pre úspešné plnenie cieľov je dokonalé vypracovanie
a predkladanie programových zámerov a žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov na
príslušné inštitúcie.

5. Základná charakteristika Obce Hôrka
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 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.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce:

Prešovský kraj, okres Poprad časti obce Kišovce, Primovce,
Ondrej, Hôrka, Miklušovce, Huncľoch

Susedné mestá a obce:

Švábovce, Spišský Štiavnik, Vydrník, Jánovce

Celková rozloha obce:

1 135 ha

Nadmorská výška:

600 m n.m.
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5.2 Demografické údaje
176,12 obyv./km2

Hustota a počet obyvateľov:

Národnostná štruktúra:
slovenská, poľská, česká
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
rímsko-katolická
Počet obyvateľov k 31.12.2018:

1 999 obyvateľov
z toho 1 023 mužov a 976 žien

Vývoj počtu obyvateľov :

nárast obyvateľstva

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci:

4,35 %

Nezamestnanosť v okrese:

4,92 %

Vývoj nezamestnanosti:

klesá

5.4 Symboly obce
Erb a vlajka obce:

Pečať obce:

5.5 Logo obce – nemáme
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5.6 História obce
História obce zvyčajne začína prvou zachovanou písomnou správou. Obdobie
stredoveku predstavuje prvú epochu, od ktorej, počnúc 13. Storočím sa sledujú dejiny obce
Hôrka a jej miestnych častí vďaka dochovaným písomným prameňom.
Obce tvoriace dnešnú Hôrku patrili pôvodne kopijníkom a patrili i k najstaršiemu
jadru ich samosprávy. Dnešný kataster obce aj s priľahlými oblasťami tvoril pôvodne
majetkový komplex vystupujúci v listinách pod názvom Seek. Najstaršia písomná zmienka
spomedzi skúmaných lokalít sa zachovala ku Komárovciam r. 1270. Primovce sa prvýkrát
ako dedina spomínajú až v roku 1312, no ich založenie sa spája s kráľovským hosťom
Pirinom, ktorý na seba vzal kopijnícke povinnosti a po ňom pomenovanú dedinu založil
medzi rokmi 1248-1270. Chotár Sväteho Ondreja bol vymedzený už v roku 1273, s prvou
písomnou zmienkou o dedine sa stretávame v roku 1315. Kišovce a Miklušovce sa prvýkrát
v prameňoch ako dediny uvádzajú v roku 1311. Najmladšou v písomných zmienkach je
Hôrka a to v roku 1348, no aj jej pôvod siaha podľa predloženej analýzy do 13. storočia.
V roku 1900 boli obce Hôrka, Kišovce, Primovce, Miklušovce a Svätý Ondrej zlúčené pod
spoločný názov Landzsásfalu, ktorý bol pravdepodobne v roku 1908 zmenený na
Landzásotfalu. V tomto roku sa už Komárovce nespomínajú, pravdepodobne splynuli s obcou
Hôrka.
Centrom všetkých osád boli Kišovce, kde sa nachádzal aj obecný úrad. Názov obce
Landažašovce od roku 1918 bol zmenený na Hôrka pravdepodobne v roku 1930, ako
dokazujú obecné pečiatky v zápisniciach obecného zastupiteľstva.
V Kišovciach už v roku 1556 bola zriadená poštová stanica. Táto pošta bola aj poštou
pre Poprad. Najvýznamnejšia poštárska rodina bola Benčíková, ktorá si toto povolanie
uchovávala niekoľko storočí.

Stará pošta

Vývesný štít pošty v Hôrke

Vo Svätom Ondreji v rokoch 1850- 1854 mal sídlo a fungoval okresný súd. V 13. storočí tu
bol postavený kostol, ktorý bol v 18. storočí prestavaný. Obec preslávili aj minerálne
pramene, ktoré vplyvom banskej činnosti sa skoro všetky v 50. rokoch stratili.
Mangánová ruda ako strategická surovina pre výrobu ocelí začala byť vyhľadávaná
v druhej polovici 19. Storočia, v období industriálnej revolúcie v Uhorsku. V roku 1939 sa
zvýšila ťažba mangánovej rudy, čo malo za následok príliv prisťahovalcov za prácou nielen z
rôznych častí Slovenska, ale aj Maďarska, Poľská i Rumunska. Na začiatku 20. Storočia sa
vyčerpala povrchovo dobývateľná časť ložísk a prešlo sa na otváranie hlbinných častí. To si
vyžadovalo investičné prostriedky a modernejšie technické vybavenie bane. Vítkovícke
banské a hutné ťažiarstvo Kotterbachy vystavali banský závod s bytovou kolóniou a lanovkou
ku železnici v Kišovciach. Banská a hutná spoločnosť zasa postavila vlastný závod vo
Švábociach. V roku 1941 – 1945 bane získala Ruda, uč. Spol. Koterbachy. V roku 1945 bola
tunajšia baňa znárodnená a stala sa závodom Železorudných baní Spišská Nová Ves. Ťažba
bola ukončená 1. apríla 1971 z ekonomických dôvodov.
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Areál manganorudných baní v Kišovciach

Posledný vagón s rudou vyvezený z bane

5.7 Pamiatky
Kaplnka baroková z roku 1736 postavená na starých základoch

Kostol rímsko–katolícky ranogotický z polovice 13. Storočia
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5.8 Významné osobnosti obce

MUDr. Štefan Kissóczy - lekár internista
Narodil sa v roku 1898 v Hôrke pri Poprade. Lekársku fakultu UK
v Prahe ukončil roku 1923. Pôsobil v Prešove ako privátny lekárinternista a RTG odborník. Mal svoj vlastný RTG prístroj a EKG už
v čase 2. svetovej vojny. V roku 1949 sa stal primárom interného
oddelenia nemocnice v Prešove. Zomrel 19. mája 1970 v Prešove.

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

Mimoškolské aktivity vykonáva Súkromná základná umelecká škola Fantázia zo Svitu
a Súkromná umelecká škola Rosnička.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na: výchovu a vzdelávanie
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:


Lekár pre dospelých - súkromný

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti
sa bude orientovať ako doteraz.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :


Spišská katolícka Charita formou opatrovateľskej služby a je vytvorený Stacionár pre
starých ľudí v budove zdravotného strediska.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na: opatrovateľskú službu
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6.4.Kultúra
Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského
využitia obyvateľov. Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje najmä Mestské
kultúrne stredisko v Poprade.
Návštevnosť zariadenia kultúry závisí od viacerých faktorov. Do budúcna sa
predpokladá riešenie modernizácie kultúrneho domu s využitím ako viacúčelového zariadenia
pre kultúrne a zábavné účely.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať ako doteraz.
6.5. Hospodárstvo
Obchody s potravinami:
Jozef Hosa Potraviny Hosa, Kišovce 263, Hôrka
Ing. Štefan Rojek- Potraviny, Hôrka 267
Anna Andrejčáková - KONZUM-MIX, Ondrej 37, Hôrka
Obchody s priemyselným tovarom:
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA, Kišovce 176, Hôrka
Reštaurácie a pohostinstva:
LUMADA s.r.o. Hôrka 117
Silvia Kacvinská- Espresso SIGMA, Hôrka 236
Pizza Massimo s.r.o., Hôrka č. 1033
Ostatné prevádzky:
Anna Halčinová- zubná technika, Primovce 461, Hôrka
Anna Zemčáková-SARTEX, Kišovce 497, Hôrka
ANNOGALLERY, Ondrej 59, Hôrka
Dušan Gildein- SOGI, Hôrka 352
Hamiz s.r.o. , Hôrka 54
Michal Krajňak- ZMRZ TRANZ, Ondrej 64, Hôrka
Jozef Brachňak- BROZ, Kišovce 248, Hôrka
TUKON spol. s r.o, Hôrka 10
Mgr. Eduard Dolinaj, Zdravotné stredisko 331, Hôrka
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Patrik Gallo Ga-Pa, Kišovce 261, Hôrka
Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344
Ignačak s.r.o., Primovce 90, Hôrka
Najvýznamnejší priemysel v obci :
V obci nie je žiaden významný priemysel.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :


Agroosivo Úsvit- Poprad Matejovce

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať ako doteraz.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Kapitálový rozpočet bol krytý finančnými operáciami a to čerpaním rezervného fondu.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23. Novembra 2017 uznesením č.
28/XI/8/17.
Bol zmenený deväťkrát :
-

prvá zmena
schválená dňa 22.02.2018 rozpočtové opatrenie č. 1 uznesením
č.30/II/9/18
druhá zmena schválená dňa 31.05.2018 rozpočtové opatrenie č. 2 uznesením
č.33/V/7/18
tretia zmena schválená dňa 22.06.2018 rozpočtové opatrenie č. 4 uznesením
č.34/VI/9/18
štvrtá zmena schválená dňa 06.09.2018 rozpočtové opatrenie č. 5 uznesením
č.34/IX/9/18
piata zmena schválená dňa 20.12.2018 rozpočtové opatrenie č.8 uznesením
č. 2/XII/11/18

Ostatné zmeny rozpočtu neboli schválené obecným zastupiteľstvom, ale boli vzaté na
vedomie. Zmeny boli na účelovo viazané prostriedky zo ŠR a úprava medzi kategóriami,
ktorú nemusí schvaľovať OZ nakoľko rozpočet bol schválený na kategórie.
-

rozpočtové opatrenie č. 3 - úprava v rámci kategórií
rozpočtové opatrenie č. 6 - úprava rozpočtu, dotácia zo ŠR
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-

rozpočtové opatrenie č. 7 - úprava rozpočtu, dotácia zo ŠR
rozpočtové opatrenie č. 9 - úprava rozpočtu, dotácia zo ŠR

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
Rozpočet v €
Príjmy celkom

Rozpočet
po zmenách v €

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018 v €

% plnenia príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 164 221,00

1 548 560,46

1 398 291,59

90,29

853 000,00

984 950,00

964 962,55

97,97

0,00

10 230,00

10 230,00

100,00

311 221,00

553 380,46

423 099,04

76,46

1 164 221,00

1 548 560,46

1 212 153,24

78,27

Bežné výdavky

813 898,00

902 934,00

786 053,20

87,06

Kapitálové
výdavky

340 323,00

635 626,46

426 100,04

67,03

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0

0

186 138,35

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :

Finančné výdavky
Rozpočet obce

7.2 Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v €

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu

786 053,20
786 053,20
178 909,35
10 230,00
10 230,00
426 100,04

z toho : kapitálové výdavky obce

426 100,04

964 962,55
964 962,55

Kapitálový rozpočet

-415 870,04

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-236 960,69

Vylúčenie z prebytku

9 100,00

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
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-246 060,69

Príjmy z finančných operácií

423 099,04

Výdavky z finančných operácií

0,00

Rozdiel finančných operácií

423 099,04

PRÍJMY SPOLU

1 398 291,59

VÝDAVKY SPOLU

1 212 153,24

Hospodárenie obce

186 138,35

Vylúčenie z prebytku

9 100,00

Upravené hospodárenie obce

177 038,35

Schodok rozpočtu v sume 236 960,69 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR podľa osobitných predpisov v sume 8 500,00 EUR transfer na ihrisko
a o zábezpeku vo výške 600,00 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný:
-

zo zostatku finančných operácií

246 060,69 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 423 099,04 EUR, navrhujeme použiť na :
-

na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 246 060,69 EUR
na tvorbu rezervného fondu v sume
177 038,35 EUR

Na základe uvedených skutočností je skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2018
vo výške 177 038,35 EUR.
7.3 Rozpočet na roky 2019 - 2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 398 291,59

Rozpočet na
rok 2019
1 269 628,00

Rozpočet
na rok 2020
989 300,00

Rozpočet
na rok 2021
984 500,00

964 962,55
10 230,00
423 099,04

1 086 846,00
0,00
182 782,00

970 300,00
0,00
19 000,00

984 500,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 212 153,24

Rozpočet na
rok 2019
1 269 628,00

Rozpočet
na rok 2020
989 300,00

Rozpočet
na rok 2021
984 500,00

786 053,20
426 100,04

947 475,00
312 153,00

886 224,00
103 076,00

911 015,00
73 485,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1 Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2017

Majetok spolu

1 643 767,48

1 494 612,03

Neobežný majetok spolu

1 317 906,58

933 873,52

25 974,16

24 870,57

1 080 429,22

697 499,75

Dlhodobý finančný majetok

211 503,20

211 503,20

Obežný majetok spolu

325 044,09

560 035,62

250,70

241,85

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

5 757,98

9 117,12

319 035,41

550 676,65

Poskyt. návrat. fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskyt. návrat. fin. výpom. krát.

0,00

0,00

816,81

702,89

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
8.2 Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2018

Skutočnosť
k 31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 643 767,48

1 494 612,03

Vlastné imanie

1 545 098,25

1 426 379,38

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1 545 098,25

1 426 379,38

92 109,80

68 049,36

600,00

600,00

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

8 500,00

0,00

Dlhodobé záväzky

1 937,56

1 314,04

Krátkodobé záväzky

70 793,87

55 856,95

Bankové úvery a výpomoci

10 278,37

10 278,37

6 559,43

183,29

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:





územný plán obce v hodnote
rekonštrukcia ŠJZŠ v hodnote
nákup zariadenie do ŠJZŠ v hodnote
nákup Multikáry v hodnote

26 340,00 €
78 489,47 €
23 006,27 €
3 000,00 €

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu

3 072,78
2 685,20
5 757,98

Zostatok
k 31.12 2017

5 562,42
3 554,70
9 117,12

8.4 Záväzky
Záväzky

Stav
k 31.12 2018

Stav
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

67 536,43

57 170,99

Záväzky po lehote splatnosti

5 195,00

0,00

72 731,43

57 170,99

Spolu

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:



úbytok pohľadávok je z dôvodu zaplatenie daní z nehnuteľností a poplatku za
komunálny odpad
nárast záväzkov z dôvodu predpísania faktúr za rok 2018 došlých v roku 2019

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2018

Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2017

828 388,20

731 729,49

50 – Spotrebované nákupy

102 503,44

84 109,91

51 – Služby

113 202,17

100 134,62

16

52 – Osobné náklady

549 169,79

481 636,49

0,00

0,00

3 809,72

4 265,46

47 633,47

46 083,56

1 659,61

1 934,45

0,00

0,00

10 410,00

13 565,00

0,00

0,00

953 527,07

848 228,72

33 140,27

35 884,64

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb

0,00

0,00

62 – Aktivácia

0,00

0,00

698 721,65

610 600,15

22 062,67

12 516,97

600,00

0,00

19,11

0,00

0,00

0,00

69- Výnosy z transferov

198 983,37

189 226,96

Výsledok hospodárenia

125 138,87

116 499,23

53 – Služby
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prev.
a fin. čin. a zúč. čas. roz
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

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

Kladný výsledok hospodárenia v sume 125 138,87 € bol zúčtovaný na účet 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov.
-

52 - nárast osobných nákladov z dôvodu navýšenia miezd

-

58 - nárast transferov navýšenie dotácii z rozpočtu obce

-

63 - nárast podielových daní

-

69 - nárast dotácii zo ŠR
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala a použila nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov na

Suma skutočne
prijatých
prostriedkov v €

Zo ŠR- MV SR

Výdavky spojené so ZŠ normatív

Zo ŠR- MV SR

Výdavky spojené s vzdelávacími poukazmi ZŠ

2 163,00

Zo ŠR - MV SR

Výdavky spojené s MŠ na 5 ročné detí

3 037,00

Zo ŠR – MV SR

Výdavky spojené s SZZŠ

50,00

Zo ŠR - ÚPSVaR

Výdavky spojené s DvHN strava

46,55

Zo ŠR -MV SR

Výdavky spojené s REGOP

Zo ŠR - ÚPSVaR

Výdavky spojené s DvHN školské potreby

Zo ŠR - MV SR

Výdavky spojené s matričným úradom

Zo ŠR- MDV SR

Výdavky spojené so stavebným úradom

Zo ŠR- ÚPSVaR

Vyplatenie rodinných prídavkov

171 652,00

642,18

Zo ŠR- MDV SR Výdavky spojené stav. úradom - komunikácie

16,60
10 582,79
2 160,06
662,72
84,07

Zo ŠR - MV SR

Výdavky spojené s ochranou prírody

Zo ŠR- MV SR

Výdavky spojené s voľbami

1 425,10

Zo ŠR - ÚPSVaR

Výdavky spojené s aktivačnou činnosťou

5 861,27

Zo ŠR - ÚV SR

Výdavky spojené s výstavbou ihriska kap. výdavky

8 500,00

Zo ŠR - MV SR

Výdavky spojené s- prvouka učebnice

63,00

Zo ŠR – MV SR

Výdavky spojené s registrom adries

37,20

Zo ŠR -MDV SR

Výdavky spojené s územným plánom

Zo ŠR – MV SR

Výdavky spojené s prácou skladníka CO

178,83

0,00
231,84

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:



najvýznamnejší transfer bol zo ŠR pre ZŠ – normatív na žiakov. Základná škola je bez
právnej subjektivity.
Dotácia na výstavbu detského ihriska vo výške 8 500 € nebola v roku 2018 použitá,
nakoľko sme ju dostali až v decembri 2018 a je možne ju použiť do marca 2019.
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10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.4/2011 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

TJ Baník
Zväz holubiarov
Slovenský skauting

Na činnosť klubu
Na činnosť zväzu
Na činnosť klubu

Suma poskytnutých
prostriedkov v €

7 800,00
500,00
1 000,00

10.3 Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
V roku 2018 sa začala výstavba novej MŠ. Zrekonštruovala sa školská jedáleň pri ZŠ
a nakúpilo sa aj nové vybavenie.
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
Výstavba multifunkčného ihriska, zateplenie Základnej školy a rekonštrukcia miestnych
komunikácií v obci.
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 nemá žiadne významné rizika.

Vypracovala: Bc. Janka Valasová

Schválil: Ing. Helena Mihalčinová

ekonómka

starostka obce

V Hôrke dňa 14. 10. 2019
Prílohy:



Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke
Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
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