........................................
Ing. Dagmar Mathiová
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostky obce
Vážení poslanci, vážení ob ania našej obce, milí priatelia
Predkladám Vám Výro nú správu Obce Tvarožná za rok 2018. Výro ná správa je súbor
základných informácií o našej obci, o hospodárení obce. Poskytuje pravdivý a nestranný
poh ad na innosti a výsledky obce za rok 2018.

2. Identifika né údaje obce
Názov:

Obec Tvarožná

Sídlo:

Tvarožná 27

I O:

00326640

DI :

2020697327

Štatutárny orgán obce:

Ing. Dagmar Mathiová, starostka obce

Telefón:

052/468 12 08

E-mail:

obectvarozna@ocu.sk

Webová stránka:

www.tvarozna.sk

3. Organiza ná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstavite ov
Starosta obce:

Ing. Dagmar Mathiová

Zástupca starostu obce:

Miroslav Zakopjan

Obecné zastupite stvo:

Ján Horoba,
Valent Horník,
Juraj Kellner
Peter Madeja,
Marcela Šugareková
Miroslav Zakopjan
Radoslav Zakopjan

Obecný úrad:

Mgr. Mária Rabianská
Ing. Lucia Pirhalová

Spolo ný stavebný úrad v Kežmarku:
Pracovník:

Ing. Mária Pajáková

Adresa:

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Kontakt:

052/468 58 52
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: „Starostlivos o všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvate ov.“
Vízie obce: Obec, ktorá bude príjemným a prí ažlivým sídlom pre bývanie, prácu, kultúrny
život a oddych jeho obyvate om a návštevníkom“
Ciele obce: Zlepši podmienky pre rozvoj každej infraštruktúry v obci, ím sa podporí miestne
podnikanie, kultúrna a duchovná úrove obyvate ov, o prispeje k zvýšeniu kvality života
obyvate ov obce a jej návštevníkov.
-

Podpori rozvoj udských zdrojov a kultúrno-spolo enských akcií

-

Dobudova a zvýši rozvoj sociálnej infraštruktúry

-

Dobudova a zmodernizova ob iansku infraštruktúru

-

Zachova kultúrne a historické dedi stvo pre alšie generácie

-

Rozšíri a dobudova technickú infraštruktúru

-

Zvýši zamestnanos , zamestnate nos a ekonomickú prosperitu v obci

-

By oh aduplný k životnému prostrediu. Zvýši ekonomickú prosperitu obce
prostredníctvom cestovného ruchu.

5. Základná charakteristika obce
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 starostlivos o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvate ov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Tvarožná leží v doline Tvarožnianskeho potoka (v minulosti
známy pod názvom Durand), na juhozápadnom okraji Levo ských vrchov , v priemernej
nadmorskej výške 676 m. n. m., ktorá sa v závislosti od reliéfu v chotári obce pohybuje od 650 do
800 m. n. m. Obec sa nachádza 8 km od okresného mesta Kežmarok. Potok Durand vyviera pri
obci Vlkovce a vlieva sa do ubického potoka, ktorý sa v meste Kežmarok vlieva do rieky Poprad.
Rieka Poprad sa vlieva do Dunajca a patrí do umoria Baltského mora.

Susedné mestá a obce : Hradisko, Levo a, ubica, Vlkovce, Vrbov.
Celková rozloha obce : k.ú. Tvarožná: 1 704 ha
k.ú. Ruskinovce: 1 796 ha
Nadmorská výška : 676 m.n.m
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5.2. Demografické údaje
Po et obyvate ov : 710
Kategória:

SPOLU

Muži

Ženy

vek od 0-18 rokov

158

73

85

vek od 18-62 rokov

463

231

232

89

46

43

nad 62 rokov
Hustota obyvate ov: 0,2 obyvate ov/ha
Národnostná štruktúra : slovenská 99 %
Iná 1%

Štruktúra obyvate stva pod a náboženského významu : rímskokatolícka cirkev: 98 %
Bez vyznania: 1 %
Iné: 1 %
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanos v obci : 3,15 %
Nezamestnanos v okrese : 15,21 %
5.4. Symboly obce
Erb obce :
Zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúca postava strieborného, strieborne odetého
svätca sv. Mateja, so zlatým prstencovým nimbom, zlatým pláš om, v pravici so vztý enou zlatou
sekerou.
Svätý Matej apoštol je patrónom farského rímskokatolíckeho kostola.

Obr. . 2: Erb obce Tvarožná
Vlajka obce :
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozd žnych pruhov vo farbách žltej, modrej, bielej a žltej.
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukon ená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej
listu.
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Obr. . 3: Vlajka obce Tvarožná

Pe a obce :
V pe ati sa vyskytuje horná as postavy svätého Mateja odetého v plášti, s gloriolou okolo
hlavy, ako drží v pravej ruke sekeru opretú o plece.

OBR. . 4: PE A OBCE TVAROŽNÁ
5.5. História obce
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1268. Vtedy používala názov Durand. Názov
Tvarožná je prvýkrát písomne doložený z roku 1572.
V živote meste ka nastala významná zmena v roku 1412, ke

po ský krá

Kazimír

Jagelonský poži al svojmu švagrovi uhorskému krá ovi Žigmundovi zna nú sumu pe azí. Ke že
v tej dobe cirkev považovala branie úrokov za úžeru, Žigmund mu do vrátenia poži anej sumy dal
do zálohy 16 meste iek a dve hradné panstvá na Spiši, medzi nimi bola aj Tvarožná. Pretože
peniaze nikdy neboli vrátené, ostala Tvarožná spolu s ostatnými mestami v zálohu po ských krá ov
až do roku 1772 /360 rokov/.
Vzh adom k tomu, že až do 18. storo ia boli domy vä šinou drevené, postihlo Tvarožnú
nieko ko ni ivých požiarov.

Miestodržite skú rada nariadila Provincii XIII. Spišských miest

o zavedenie nového protipožiarneho poriadku. To bolo impulzom pre založenie Dobrovo ného
hasi ského zboru, ktorý má v Tvarožnej 130 históriu.
Po skon ení I. Svetovej vojny sa pomery v tejto oblasti za ali stabilizova až v roku 1920,
kedy bola podpísaná Trianonská zmluva s Ma arskom a Najvyššia rada mierovej konferencie
rozhodla o pri lenení trinástich spišských obcí k Po sku. Tvarožná zostala v eskoslovensku,
avšak pris ahovalo sa do nej nieko ko slovenských rodín, najmä z Nižných a Vyšných Lápš,
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Repísk, Krempách, Jurgova a Novej Belej. Vytvorili tu po etnú skupinu, ktorá výrazne vplývala na
alší chod obce. V medzivojnovom období

nastalo vys ahovalectvo obyvate ov najmä do

Ameriky. Dvadsiate roky dvadsiateho storo ia sú v obci charakteristické nekonfliktným
spolunažívaním Slovákov a Nemcov. Spo iatku ešte vidie prevahu nemeckého obyvate stva i
v jednotlivých volebných výsledkoch, ale to sa od tridsiatych rokov za alo meni . Za iatok druhej
svetovej vojny sa však obyvate stva Tvarožnej dotkol len málo. Do roku 1942 fungovalo
pravidelné zásobovanie základnými potravinami a tovarom. Obec bola oslobodená sovietskou
armádou 28.01.1945. V roku 1945 bolo odsunuté nemecké obyvate stvo. V roku 1957 bolo
založené menšinové JRD. Zásahom do života Tvarožnej bol vznik Vojenského obvodu Javorina
z asti katastrálneho územia obce o výmere 779,2938 ha. V obci bola vyhlásená stavebná uzávera.
Rozvoj obce znovu za al po roku 1989. Tvarožná bola hlavne po nohospodárskym meste kom
a svoj charakter stredovekého mesta si zachovala v tvare námestia dodnes.

5.6. Pamiatky
Do zoznamu nehnute ných kultúrnych pamiatok sú zapísane tieto objekty: rímskokatolícky
kostol sv.Mateja, Immaculata, evanjelický a.v.kostol. Medzi hnute né kultúrne pamiatky
obce patri: kalich, gotické zvony, vitrážové okná na rímskokatolíckom kostole sv. Mateja
a krstite nica.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V sú asnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola Tvarožná – bez právnej subjektivity
Riadite ka školy:

Mgr. Lucia Ullrich

Adresa:

Tvarožná 104

Kontakt:

052/468 12 02

Obec je zria ovate om Základnej školy v Tvarožnej bez právnej subjektivity, ktorú
v školskom roku 2017/2018 navštevovalo 25 žiakov, v školskom roku 2018/2019
navštevuje 23 žiakov, v ro níkoch 1-4. K 1.9.2018 navštevujú 1. ro ník 3 žiaci, 2. ro ník 4
žiaci, 3. ro ník 10 žiakov a 4. ro ník 6 žiakov. Vyu ovanie rímsko-katolíckeho
náboženstva je zabezpe ované farárom Mgr. Valentínom Kokoru om.
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Materská škola Tvarožná – bez právnej subjektivity
Riadite ka školy:

Bc. Anna Kellnerová

Adresa:

Tvarožná 104

Kontakt:

052/468 12 03

Obec je zria ovate om Materskej školy v Tvarožnej bez právnej subjektivity, ktorú
v školskom roku 2017/2018 navštevovalo 29 detí, v školskom roku 2018/2019 navštevuje
32 detí z toho 9 predškolákov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno o akáva , že rozvoj vzdelávania sa bude
orientova na zvyšovanie kompetencií skvalit ovania výchovno-vzdelávacieho procesu.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivos pre dospelých, deti a dorast je zabezpe ovaná prostredníctvom
súkromných lekárskych ambulancií vo Vrbove a v blízkom okolí. Lekár do obce
nedochádza.
MUDr. Miroslav Ježík
Všeobecný lekár pre dospelých
059 72 Vrbov 251
Kontakt: 052/45 921 27
MUDr. Marta Ježíková
Všeobecný lekár pre deti a dorast
059 72 Vrbov 251
Kontakt: 052/468 41 81
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
Huncovská 42, 060 01 Kežmarok
Kontakt: 052/4512 111
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno o akáva , že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientova

na zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej

starostlivosti ob anom obce.
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6.3. Sociálne zabezpe enie
Sociálnu starostlivos o starších ob anov je zabezpe ovaná prostredníctvom
opatrovate skej služby Spišskej katolíckej charity.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno o akáva , že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientova na poskytovanie opatrovate skej služby ob anom, ktorí požiadajú
o službu, posúdením zdravotného stavu zmluvným lekárom, vydanie rozhodnutia na
poskytovanie opatrovate skej služby.
6.4. Kultúra
Spolo enský a kultúrny život v obci zabezpe uje :
- obecný úrad v spolupráci s MŠ Tvarožná, ZŠ Tvarožná, OZ Pripravené dlane,
organizovaním rôznych kultúrnych podujatí pri príležitostiach ako je De matiek, MDD,
karneval, posedenie dôchodcov, Mikuláš, prípadne iné.
-

OZ Ochotnícke divadlo Vrbov, ktoré si každoro ne v januári pripraví divadelné

predstavenie pre ob anov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno o akáva , že kultúrny a spolo enský život
v obci bude orientovaný na usporiadanie kultúrnych akcií za ú elom stretávania sa
ob anov, kultúrneho vyžitia detí a mládeže.
Cirkvi pôsobiace v obci:
Rímskokatolícky farský úrad
Správca farnosti: Mgr. Valentín Kokoru a
Adresa: Tvarožná 102
Kontakt: 052/4595634
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
-

Potraviny: Peter Sema ak, Milan Šugarek

-

Pekáre : GB Family,

-

Penzión Andrišov dom

-

Bar MarcoPolo,

-

alšie služby (oprava chladiarenských zariadení, autoservis, zámo nícke práce,
stavebné práce, stolárske práce)

Najvýznamnejší priemysel v obci:
-

STANLEY, s.r.o, stolárstvo
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Najvýznamnejšia po nohospodárska výroba v obci:
-

Agrozami, s.r.o., Samostatne hospodáriaci ro níci

-

dalšie služby ( chov kôz, hovädzieho dobytka, rýb, v iel)

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno o akáva , že hospodársky život v obci sa
bude orientova

na rozvoj sociálnych služieb v obci, rozvoj cestovného ruchu a na

po nohospodársku výrobu.

7. Informácia o vývoji obce z poh adu rozpo tovníctva
Základným

nástrojom finan ného hospodárenia obce bol

rozpo et

obce

na rok

2018. Obec zostavila rozpo et pod a ustanovenia § 10 odsek 7) zákona .583/2004 Z.z.
o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpo et obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpo et bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpo et ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo pod a schváleného rozpo tu na rok 2018.
Rozpo et obce bol schválený obecným zastupite stvom d a 14.12.2017, uznesením .20/2017.
Rozpo et bol zmenený pä krát :
-

prvá zmena schválená d a 14.3.2018, uznesením . 13/2018

-

druhá zmena schválená d a 13.6.2018, uznesením . 14/2018

-

tretia zmena schválená d a 31.8.2018, uznesením . 18-23/2018

-

štvrtá zmena schválená d a 10.10.2018, uznesením . 31/2018

-

piata zmena schválená d a 12.12.2018, uznesením . 6/2018.

7.1. Plnenie príjmov a erpanie výdavkov za rok 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finan né príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finan né výdavky
Rozpo et obce

Rozpo et

Rozpo et
po zmenách

Skuto né
plnenie príjmov/
erpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% erpania
výdavkov

909 028

982 348

503 931

51

344 803
347 750
216 475
909 028

366 313
347 750
268 285
982 348

381 863
26 042
96 026
443 268

104
7
36
45

306 359
423 466
179 203
0

329 760
473 385
179 203
0

320 034
113 761
9 473
60 663

97
24
5
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7.2. Prebytok/schodok rozpo tového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skuto nos k 31.12.2018

Bežné príjmy spolu
381 863,01
Bežné výdavky spolu
320 033,60
61 829,41
Bežný rozpo et
Kapitálové príjmy spolu
26 041,60
Kapitálové výdavky spolu
113 760,99
Kapitálový rozpo et
-87 719,39
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpo tu
-25 889,98
28 089,14
Vylú enie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
-53 979,12
rozpo tu
Príjmy z finan ných operácií
96 025,88
Výdavky z finan ných operácií
9 472,68
Rozdiel finan ných operácií
86 553,20
PRÍJMY SPOLU
503 930,49
VÝDAVKY SPOLU
443 267,27
Hospodárenie obce
60 663,22
28 089,14
Vylú enie z prebytku
Upravené hospodárenie obce
32 574,08
Schodok rozpo tu v sume 25 889,98 € zistený pod a ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona . 583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevy erpané prostriedky zo ŠR
a pod a osobitných predpisov v sume 28 089,14 € bol v rozpo tovom roku 2018 vysporiadaný:
-

z rezervného fondu v sume

-

z návratných zdrojov financovania

-

z finan ných operácií v sume

33 503,62 €
7 563,60 €
12 911,90 €

Schodok rozpo tu zistený pod a ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona . 583/2004 Z.z.
o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o:
-

nevy erpané prostriedky zo ŠR ú elovo ur ené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpo tovom roku v sume 25 700 €, a to na:
- rozvoj športu – rekonštrukcia detského ihriska v sume 8 700 €
- výstavba chodníka do centra obce v sume 17 000 €

-

nevy erpané prostriedky zo ŠR ú elovo ur ené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpo tovom roku v sume 682,94 €, a to na prevádzku ZŠ,
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-

nevy erpané prostriedky školského stravovania na stravné pod a ustanovenia § 140141 zákona

. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v sume 1 706,20 €
ktoré je možné použi v rozpo tovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona .
523/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finan ných operácií v sume 53 979,12 €, bol použitý na:
-

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpo tu v sume 53 979,12 €.

Zostatok finan ných operácií

pod a § 15 ods. 1 písm. c) zákona

. 583/2004 Z.z

o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 32 574,08 €, navrhujeme použi na:
-

tvorbu rezervného fondu v sume 32 574,08 €.

Na základe uvedených skuto ností navrhujeme skuto nú tvorbu rezervného fondu za rok
2018 vo výške 32 574,08 €.
7.3. Rozpo et na roky 2019 - 2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finan né príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finan né výdavky

Skuto nos
k 31.12.2018
503 931

Rozpo et na
rok 2019
641 814

Rozpo et
na rok 2020
387 310

Rozpo et
na rok 2021
392 950

381 863
26 042
96 026

386 210
140 570
115 034

387 110
200
0

392 750
200
0

Skuto nos
k 31.12.2018
443 268

Rozpo et na
rok 2019
641 814

Rozpo et
na rok 2020
387 310

Rozpo et
na rok 2021
392 950

320 034
113 761
9 473

348 029
206 278
87 507

344 811
28 000
14 499

358 462
23 000
11 488
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8. Informácia o vývoji obce z poh adu ú tovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skuto nos
k 31.12.2017
4 285 652,64

Skuto nos
k 31.12.2018
4 400 740,37

4 134 163,37

4 276 977,74

0

0

4 047 802,99

4 190 617,36

86 360,38

86 360,38

150 121,56

121 675,16

21 413,05

13 807,09

Zú tovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé poh adávky

0

0

19 887,38

26 131,52

108 821,13

81 736,55

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1 367,71

2087,47

Skuto nos
k 31.12.2017
4 285 652,64

Skuto nos
k 31.12.2018
4 400 740,37

1 751 103,60

1 807 464,83

0

0

0

0

1 751 103,60

1 807 464,83

105 985,97

222 506,64

22 425,45

15 126,50

11 151,66

26 382,94

588,25

838,97

Krátkodobé záväzky

27 950,10

138 196,80

Bankové úvery a výpomoci

43 870,51

41 961,43

2 428 563,07

2 370 768,90

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho: Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finan ný majetok
Obežný majetok spolu
z toho: Zásoby

Krátkodobé poh adávky
Finan né ú ty

asové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho: Oce ovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho Rezervy
Zú tovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

asové rozlíšenie
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Neobežný majetok je uvedený v netto hodnote, to je po odrátaní odpisov.
V roku 2018 bol nárast dlhodobého hmotného majetku na položke:
-

stavby vo výške 315 338,17 € a to: - vodovodné prípojky v sume 1 282,80 €
- dopravné zna enia v sume 5 098,67 €
- kanalizácia STANLEY +Madeja v sume 10 157,29 €
- kamerový systém v sume 13 093,09 €
- schody na cintorín v sume 14 252,40 €
- kanál dolný koniec v sume 14 316,51 €
- úprava Tvarožnianského potoka v sume 115 689,36 €
- zateplenie budovy ZŠ+MŠ v sume 141 448,05 €

-

samostatne hnute né veci vo výške 1 992 € - autobusová zástavka

-

drobný DHM vo výške 601,60 € - koberec MŠ

-

pozemky vo výške 9 430 € a to : - pozemok pri HZ vo výške 9 000 €
- ostatné pozemky získane osved ením vo výške 430 €

Pokles dlhodobého hmotného majetku bol na položke:
-

samostatne

hnute né

veci

vo

výške

1 990,97

€,

ktorý

vznikol

vyradením

neupotrebite ného majetku
-

dopravné prostriedky vo výške 849,27 €, ktorý vznikol vyradením neupotrebite ného
majetku

-

drobný DHM vo výške 1 425,73 €, ktorý vznikol vyradením neupotrebite ného majetku

-

pozemky vo výške 341,60 € - predaj pozemku na zákl. uzn. . 2/2018-predaj Mláka P.
- predaj pozemku na zákl. uzn. . 3/2018-Š urka P.
- predaj pozemku na zákl. uzn. . 32/2018-Š urka J.
- predaj pozemku na zákl. uzn. . 33/2018- Hri ák M.
- predaj pozemku na zákl. uzn. . 34/2018 – Fudaly Š.
- predaj pozemku na zákl. uzn. . 35/2018 – Fudaly T.

Na položke materiál sú ú tované potraviny v ŠkJ, položka výrobky zah a drevnú hmotu na
sklade V a na položke tovar sú ú tované turistické známky.
Položka ostatné poh adávky zah a preplatky plynu, ktoré sú splatné v roku 2019.
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Nárast na položke poh adávky z da ových príjmov je spôsobený nezaplatenou da ou
z nehnute nosti za rok 2018 firmou Agrozami, s.r.o. Tvarožná. Firma Agrozami, s.r.o. dlhuje
na dani z nehnute nosti za roky 2017 a 2018 sumu 7 862 €.
Položka iné poh adávky zah a poskytnutú krátkodobú finan nú výpomoc ved ajšej innosti.
V roku 2018 bol pokles na finan ných ú toch z dôvodu investovania do dlhodobého
hmotného majetku.
Pokles rezervy na pestovnú innos je v porovnaní s rokom 2017 vo výške 7 498,95 €.
Na položke zú tovanie medzi subjektami VS je pokles z dôvodu

erpania dotácie na

prevenciu proti kriminalite vo výške 10 000 € a erpania dotácie zo ŠR na prevádzku ZŠ vo
výške 1 151,66 € a zárove nárast z dôvodu nevy erpanej dotácie na rozvoj športu vo výške 8
700 €, nevy erpanej dotácie na výstavbu chodníka do centra vo výške 17 000 € a nevy erpanej
dotácie zo ŠR na prevádzku ZŠ vo výške 682,94 €.
V roku 2018 bol nárast na položke Dodávatelia z dôvodu neuhradenia faktúru firme
Tradestone Slovakia, s.r.o. vo výške 105 306,47 € za rekonštrukciu Tvarožnianského potoka.
Dlhodobý bankový úver bol v roku 2018 splatený:
-

z vlastných prostriedkov vo výške 4 956 € (mesa ná splátka vo výške 413 € x 12 mes.)

-

z vlastných prostriedkov vo výške 4 516,68 € (mes. splátka vo výške 376,39 € x 12 mes.)

V roku 2018 obec vzala úver vo výške 7 563,60 € na predfinancovanie projektu úprava potoka.
8.3. Poh adávky
Poh adávky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k31.12 2018

Poh adávky do lehoty splatnosti

9 568,50

10 514,75

Poh adávky po lehote splatnosti

14 748,91

20 591,85

K 31.12.2018 došlo k nárastu poh adávok oproti predošlému roku o 6 789,19 €.
8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

28 538,35

31 241,94

Záväzky po lehote splatnosti

0

107 793,83
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K 31.12.2018 došlo k nárastu záväzkov oproti predošlému roku o 110 497,42 €, ktoré vznikli
z dôvodu neuhradenej faktúry za stavebné práce – Úprava Tvarožnianského potoka vo výške
105 306,47 €, ktoré budú hradené z dotácie na úpravu Tvarožnianského potoka.

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

Skuto nos
k 31.12.2017

Skuto nos
k 31.12 2018

471 654,74

482 027,06

61 448,87

51 168,77

51 – Služby

107 381,66

112 921,26

52 – Osobné náklady

192 414,98

212 765,37

53 – Dane a poplatky

1 380,53

1 407,20

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú innos

2 570,91

2 182,52

99 087,49

94 619,15

5 268,30

4 984,52

0

0

1 960,00

1 734,98

142,00

243,29

504 812,89

538 388,29

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

78 072,03

98 438,06

61 – Zmena stavu vnútroorganiza ných služieb

21 698,32

-7 640,64

0

0

256 650,16

284 338,92

64 – Ostatné výnosy

1 381,38

2 227,86

65 – Zú tovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finan nej innosti a zú tovanie asového
rozlíšenia
66 – Finan né výnosy

6 112,22

22 631,56

0

0

0

0

140 898,78

138 392,53

33 158,15

56 361,23

50 – Spotrebované nákupy

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finan nej innosti a zú tovanie asového
rozlíšenia
56 – Finan né náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy

62 – Aktivácia
63 – Da ové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpo tových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/
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Hospodársky výsledok za rok 2017 z H v sume 33 102,16 EUR bol zú tovaný na ú et
428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Hospodársky výsledok za rok 2017 z V v sume 55,99 EUR bol zú tovaný na ú et
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Hospodársky výsledok za rok 2018 z H

v sume 56 331,06 EUR bude preú tovaný v roku

2018 na ú et 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Hospodársky výsledok za rok 2018 z V v sume 30,17 EUR bude preú tovaný v roku 2018 na
ú et 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
-

V roku 2018 došlo k poklesu na spotrebovaných nákupoch o 10 280,10 €. Najvä šie
položky tvoria spotreba plynu a to 9 222 €, elektrina 9 084 €, sadenice 4 815 €, spotreba
materiálu - ŠkJ v sume 7 928 €, propaga ný materiál 2 219 €.

-

V roku 2018 došlo k nárastu na službách o 5 539,60 €. Najvä šie položky tvoria oprava
VO vo výške 4 410 €, oprava budov 9 152 €, náklady na reprezentáciu 4 919 €, ažba
dreva 25 810 €, sadenie 4 788 €, ostatné lesné práce 24 686 €, služby s nakladaním odpadu
vo výške 12 520 €, verejné obstarávanie 2 940 € prenájom MV vo výške 3 281 €.

-

V roku 2018 došlo k nárastu na osobných nákladoch o 20 350,39 €, o je spôsobené
upravením

platových taríf pre všetkých zamestnancov obce, zvýšením platu starostu

v zmysle prijatých zákonov.
-

V roku 2018 došlo k nárastu na daniach a poplatkoch o 26,67 €.

-

V roku 2018 došlo k poklesu na ostatných nákladoch na prevádzk. innos o 388,39 €.

-

V roku 2018 došlo k poklesu na odpisoch, rezervách a OP z prevádzkovej a finan nej
innosti a zú tovanie asového rozlíšenia o 4 468,34 €, o je spôsobené okrem iného aj
nižšou tvorbou zákonnej rezervy na pestovnú innos .

-

V roku 2018 došlo k úbytku na finan ných nákladoch o 283,78 €, o je spôsobené nižšími
úrokmi z úveru.

-

V roku 2018 došlo k úbytku nákladov na transfery o 225,02 €, o bolo spôsobené nižšími
výdavkami na stavebný úrad.

-

V roku 2018 došlo k nárastu na dani z príjmov z ved ajšej innosti o 101,29 €.

-

V roku 2018 došlo k nárastu na tržbách za vlastné výkony a tovar o 20 366,03 €, o je
spôsobené tržbami za predaj drevnej hmoty.

-

V roku 2018 došlo k poklesu na zmene stavu vnútroorganiza ných zásob o 29 338,96 €.
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-

V roku 2018 došlo k nárastu na da ových a colných výnosoch a výnosoch z poplatkov
o 27 688,76 €, o je spôsobené zvýšenými príjmami z da ových výnosov samosprávy.

-

V roku 2018 došlo k nárastu na ostatných výnosoch o 846,48 €.

-

V roku 2018 došlo k nárastu na zú tovaní rezerv a OP z prevádzkovej a finan nej
innosti a zú tovanie asového rozlíšenia o 16 519,34 €,

o bolo spôsobené zú tovaním

vyššej zákonnej rezervy.
-

V roku 2018 došlo k poklesu na výnosoch z transferov a rozpo tových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC o 2 506,25 €.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovate

Ú elové ur enie grantov a transferov

Obvodný úrad Kežmarok
Dotácia REGOB
Obvodný úrad Kežmarok
Dotácia Register adries
Krajský školský úrad
Školstvo – škola v prírode
Krajský školský úrad
Školstvo - bežné výdavky
Krajský školský úrad
Školstvo – vzdelávacie poukazy
Krajský školský úrad
Školstvo – príspevok na u ebnice
Krajský školský úrad
Školstvo – MŠ predšk. výchova
ÚPSVaR Kežmarok
Dotácia – strava pre deti v HN
ÚPSVaR Kežmarok
Školské potreby pre deti v HN
Krajský úrad ŽP
Agenda životného prostredia
Krajský úrad pre cest.dopr. Dotácia na úseku poz. komunikácií
ÚPSVaR Kežmarok
Prídavky na die a
Obvodný úrad Kežmarok
Vo by – komunálne vo by
ÚPSVaR
Chránená diel a
PSK, Prešov
Oslava-výro ie PPZ
DPO SR, Bratislava
Materiálno-tech. vybavenie DHZO
Úrad vlády, Bratislava
Rozvoj športu – rekonštr.detského ihr.
MF SR, Bratislava
Dotácia-výstavba chodníka do centra
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Rozvoj športu – rekonštrukcia detského ihriska vo výške 8 700 €

-

Výstavba chodníka do centra vo výške 17 000 €

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
238,59
18,00
600,00
61 810,00
762,00
14,00
943,00
338,00
33,20
67,55
31,23
639,20
527,20
748,65
1 000,00
3 000,00
8 700,00
17 000,00

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec neposkytla žiadne dotácie.
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10.3. Významné investi né akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investi né akcie realizované v roku 2018:
-

Zateplenie budovy ZŠ+MŠ v sume 141 448,05 €

-

Nedokon ená úprava Tvarožnianského potoka v sume 115 689,36 €

-

Kanál dolný koniec v sume 14 316,51 €

-

Schody na cintorín v sume 14 252,40 €

-

Kamerový systém v sume 13 093,09 €

-

Kanalizácia STANLEY + Madeja V. v sume 10 157,29 €

-

Pozemok pri HZ v sume 9 000 €

-

Dopravné zna enie v sume 5 098,67 €

10.4. Predpokladaný budúci vývoj innosti
Predpokladané investi né akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Dokon enie úpravy Tvarožnianského potoka

-

Cesta a chodník – nová IBV

-

Chodník na dolný koniec

-

Oplotenie cintorína
Rekonštrukcia detského ihriska

10.5. Udalosti osobitného významu po skon ení ú tovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalos osobitného významu po skon ení ú tovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výro ná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je ú tovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor.

Vypracoval: Ing. Pirhalová

Schválil: Ing. Mathiová

V Tvarožnej, d a 8.3.2019
Prílohy:
 Individuálna ú tovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej ú tovnej závierke
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