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      Erb Obce Štôla 
 

 
 

 
Popis erbu Obce Štôla 

 

 
     V modrom štíte na zelenej pažiti strieborná červenostrechá, čiernookná 

a čiernobránna budova s dvoma zlatými guľami na streche, vpravo s rovnako 

zastrešenou a vľavo so zbúranou vežou, za ňou veľká doprava prehnutá 

zelená vavrínová vetvička so zlatými plodmi. 

 

 

 

 



 
Identifikácia Obce Štôla 

 
 
 
Názov:   Obec Štôla 
 
Sídlo:    059 37  Štôla 29 
 
Právna forma:  Verejná správa 
 
IČO:    00691836 
 
DIČ:    2021202425 
 
 
Štatutárny zástupca: Martin Hajko – starosta obce 
 
Zástupca starostu:  Peter Pastrnák 
 
Kontrolór obce:  Ing. Stanislav Novajovský 
 
Ekonóm:   Alena Schabjuková 
 
Referent:   Viera Valeková 
 
 
Poslanci:   Marián Handzuš 
 
    Martin Jackovič 
 
    Róbert Javorský 
 
    Vladimír Mierka 
 
    Peter Pastrnák 
 
 
Kontakt:   telefón: 052 77 54 603 
    fax:   052 77 54 786 
    obustola@sinet.sk 
    www.stola.sk 
 
 
     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR, združuje 
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za 
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom 
a s vlastnými príjmami. 
 

mailto:obustola@sinet.sk
http://www.stola.sk/
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Charakteristika Obce Štôla  
 
 
 

     Obec Štôla leží v západnej časti Popradskej kotliny na južnom úpätí Vysokých 
Tatier, v nadmorskej výške 840 m. Rozloha obce je  256 
 ha. 
 
     Obec sa po prvý raz spomína v roku 1330. Základom bol majer 
benediktínskeho kláštora, ktorý vznikol v r. 1314 a okolo ktorého vyrástla dnešná 
obec. V roku 1436 kláštor benediktínov vypálili. Obyvatelia sa zaoberali 
roľníctvom, pastierstvom drevorubačstvom, výrobou limbového oleja a z obce 
pochádzali aj viacerí horskí vodcovia.      
 
     Významnými pamiatkami v obci sa vyznačujú evanjelický a.v. kostol s oltárnym 
obrazom od popredného slovenského maliara P.M.Bohúňa a vojenský cintorín, na 
ktorom sú pochovaní slovenskí a sovietski vojaci z II. svetovej vojny.     
 
     Obec Štôla vznikla 1.1.1991 na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení. Obec je samostatný územný samosprávny  a správny celok Slovenskej 
republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Je právnickou 
osobou, ktorá hospodári samostatne, s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
Plní samosprávne funkciu, kde základnou úlohou je starostlivosť o všestranný 
rozvoj územia a o potreby obyvateľov Obce Štôla. 
 
     Dnešná Štôla je modernou podtatranskou obcou, príťažlivá krásou prírody, 
umožňujúca návštevníkovi zahľadieť sa do nekonečných výšok tatranských 
končiarov a vhĺbiť sa do jedinečnej a neopakovateľnej krásy Vysokých Tatier. Je 
vyhľadávaným miestom dovoleniek v letnom i zimnom období. Návštevník má 
možnosť stráviť voľné chvíle v prekrásnej okolitej prírode prechádzkami, 
rekreačnou jazdou na koňoch a cykloturistikou. V zimnom období nájde 
návštevník príležitosť rekreačného lyžovania  s využitím  okolitých lyžiarskych 
vlekov alebo turistikou po vyznačených bežeckých tratiach v katastri obce. 
Príjemné posedenie návštevník i domáci nájde v novozriadenej reštaurácii a v 
Avalanche hoteli. Množstvo turistických zariadení, chát, penziónov ako aj 
ubytovanie v súkromí privíta každého  s otvorenou náručou, dobrým pohostením 
i vľúdnym slovom. 
 
     Počet obyvateľov v Obci Štôla klesá a k  31.12. 2011 Obec Štôla evidovala  
504 obyvateľov prihlásených  na trvalý pobyt. 
 
     V priebehu roka sa v Obci Štôla narodilo 7 detí, zomrelo 6 občanov, na trvalý 
pobyt sa prihlásilo 12  občanov a z trvalého pobytu sa odhlásilo  10 občanov. 

 
 



-2- 

 
 
 

Poslanie a vízia Obce Štôla 
 
 

 
     Víziou Obce Štôla je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila 
v podtatranskej oblasti úlohu nástupného centra cestovného ruchu, centra kultúry, 
administratívy a podnikania. Poslaním obce je formovať Štôlu ako podtatranské 
centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na 
zvyšovanie kvality života svojich občanov. Pre dosiahnutie vízie a plnenie poslania 
Obec Štôla uplatňuje nasledovné zásady: 
 
- otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občasnom, klientom, 

dodávateľom a ostatným zainteresovaným stranám, 
- plnenie právnych a ostatných požiadaviek, 
- neustále zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom, 
- dodržiavanie kvality služieb  od partnerov, dodávateľov, 
- zvýšenie záujmu a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných, 
- zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie 

environmentálneho povedomia a kvality života v obci. 
 
     Napĺňanie vízie a poslania sa zabezpečuje prostredníctvom stanovených 
cieľov, uvedených v programovom rozpočte Obce Štôla, ktoré sa pravidelne 
vyhodnocujú, čím sa zabezpečuje sústavné zlepšovanie kvality služieb mesta 
a života obyvateľov  a návštevníkov obce. 
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Program 1 

Plánovanie, manažment a kontrola 

01.1 Vnútorná kontrola a audit 

01.2 Daňová agenda 

01.3 Účtovníctvo 

01.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 

Program 2 

Propagácia a marketing 

02.1 Web.stránka 

02.2 Kronika 

Program 3 

Interné služby obce 

03.1 Zasadnutie orgánov obce 

03.2 Vzdelávanie zamestnancov a poslancov 

03.3 Archív a registratúra 

Program 4 

Služby občanom 

04.1 Stavebný úrad 

04.2 Osvedčovanie listín a podpisov 

04.3 Evidencia obyvateľstva 

04.4 Cintorínske služby 

04.5 Vojnové hroby 

Program 5 

Bezpečnosť 

05.1 Civilná ochrana 

05.2 Požiarna ochrana 

Program 6 
Odpadové hospodárstvo 

06.1 Odvoz, likvidácia a separovanie komunálneho odpadu 

Program 7 
Pozemné komunikácie 

07.1 Správa a údržba miestnych komunikácií 

Program 8 

Kultúra   

08.1 Kultúrne podujatia 

08.2 Obecná knižnica 

08.3 Miestny rozhlas 

Program 9 
Šport   

09.1 Bežecké trate 

Program 10 

Prostredie a život 

10.1 Prostredie pre život 

10.2 Verejné priestranstvá 
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Rozvoj obce 
 
 
 

          Odstupujúce obecné zastupiteľstvo zanechalo na účtoch Obce Štôla 
dostatok finančných prostriedkov na rezervnom fonde. Tieto boli v značnej miere 
vyčerpané na investičné akcie, no v roku 2012 a v ďalších rokoch už nebude 
možné z rozpočtu obce  zrealizovať väčšie investičné zámery. Obec si v tomto 
roku zapožičala na dobudovanie miestnej komunikácie pôžičku z Urbárskeho 
spoločenstva vo výške 6 000 €, ktorú je potrebné splatiť - časť v roku 2012 a časť 
v roku  2013. Obyvateľstvo v Obci Štôla ubúda a  tým budú aj nižšie podielové 
dane v nadchádzajúcich rokoch. 
 
      V roku 2011 sa zrealizovali investičné akcie na jednotlivých úsekoch 
nasledovne: 
 
1. Správa obce 

 Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami a výkup pozemkov. 
 

2. Cestné hospodárstvo 

 Vybudovanie mosta za domom služieb  

 Vybudovanie mosta pri s.č. 21 – havarijný stav  

 Dokončenie miestnej komunikácie na cintorín 

 Vybudovanie miestnej komunikácie na Uložisku  

 Zakúpenie rozmetadla  
 

3. Verejné osvetlenie  

 Rozšírenie verejného osvetlenia na Uložisku - v prácach bude možné 
pokračovať po skolaudovaní stavby NN siete. 

 
4. Miestny rozhlas 

 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu - v prácach bude možné pokračovať po 
skolaudovaní stavby NN siete. 

 
     Za účelom skrášlenia obce a zlepšenia životných podmienok v obci – obec 
zrealizovala z bežných výdavkov okrem riadnej údržby verejnej zelene – 
vybudovanie prístrešku na separovaný zber, vyčistenie verejného priestranstva 
v okolí rybníka, ktorý bol obci delimitovaný v tomto roku, osadenie nových 
smetných nádob, nových lavičiek, kvetináčov, boli zakúpené a osadené 
stromčeky, bola zakúpená nová modernejšia rozhlasová ústredňa, ktorá nahradila 
dvadsaťročnú nepoužiteľnú ústredňu, zabezpečovala sa údržba v budove domu 
služieb a okolia, obecného úradu, autobusovej zastávky, miestneho a vojenského 
cintorína a obec bola skrášlená vianočnou výzdobou. 
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      Obec zabezpečila pre občanov v tomto roku – výlet pre dôchodcov do Noweho 
Targu,  2 akcie pre deti – Deň detí a Mikuláš a uskutočnili sa návštevy u jubilantov, 
pre novonarodené deti boli zakúpené knihy. Starším deťom sa vybudovalo klzisko 
a majú možnosť športového vyžitia v budove obecného úradu. Poskytol sa vecný 
dar pre naše deti navštevujúce materskú školu vo Vyšných Hágoch. 

 
 

 
 

Orgány samosprávy 
 
 
 

     Vo voľbách 27. novembra 2010 bol zvolený za starostu Martin Hajko a za 
poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení 5 poslanci - Marián Handzuš, 
Martin Jackovič, Róbert Javorský, Vladimír Mierka, Peter Pastrnák. 
 
      Poslanci obecného zastupiteľstva zriadili 3 komisie: 
 

 Komisia finančná, správy obecného majetku, kultúry a športu – predseda 
Marián Handzuš 

 Komisia pre ochranu verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebná 
a územného plánu – predseda Vladimír Mierka 

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v samospráve – 
predseda Peter Pastrnák. 

 
 
 

Organizačná štruktúra  
 
 
 

     Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. 
Zabezpečuje administratívne a organizačné veci starostu, obecného zastupiteľstva 
a ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Úlohy, ktoré plní, 
vychádzajú zo  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Obecný úrad zároveň zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy – 
v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku, v oblasti špeciálneho 
stavebného úradu pre miestny komunikácie a účelové komunikácie – Spoločný 
obecný úrad vo Svite, v oblasti hlásenia pobytu obyvateľov – ohlasovňa pobytu, 
v oblasti životného prostredia a sociálnej starostlivosti. 
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Organizačná štruktúra: 
 

Starosta 
ekonóm 

referent 

  

Obecné zastupiteľstvo 
kontrolór 

komisie 

 
 
Štruktúra pracovnej sily: 
 
 
     K 31.12.2011 boli zamestnaní na obecnom úrade 4 zamestnanci (ekonóm, 
referent a kontrolór, starosta). Z celkového počtu zamestnancov to boli 2 muži a 2 
ženy.  Traja zamestnanci majú ukončené stredné úplné vzdelanie a 1 
zamestnanec má ukončené vysokoškolské vzdelanie. Priemerný vek 
zamestnancov je 52,5 roka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-7- 
 

 

Rozpočet obce 
 
 
 

P r í j m y Schv.rozp. Upr.rozp. Skutočnosť 

Bežné príjmy 108 403 127 052 127 248 

Kapitálové príjmy 8 660 11 167 11 167 

Príjmy z rezervného fondu 37 100 30 530 29 485 

Úver od Urbárskeho spoločenstva 0 6 000 6 000 

Spolu príjmy 154 163 174 749 173 900 

    

V ý d a v k y Schv.rozp. Upr.rozp. Skutočnosť 

Bežné výdavky 106 613 109 490 107 738 

Kapitálové výdavky  8 660 7 899 7 899 

Kapitálové výdavky z rezervného  fondu 37 100 30 530 29 485 

Kapitálové výdavky z úveru 0 6 000 6 000 

Spolu výdavky 152 373 153 919 151 122 

 
 

     Bežné príjmy boli naplnené predovšetkým z podielových daní, daní 
z nehnuteľností, dane z ubytovania, poplatkov za komunálny odpad, z prenájmov, 
správnych poplatkov, príjmov z pokút, finančných náhrad za výrub stromov, 
poplatkov za relácie v miestnom rozhlase, poplatkov za cintorínske služby,  
príjmov za jedálne kupóny, dobropisov a transferov zo štátneho rozpočtu. 
 
     Kapitálové príjmy boli naplnené z finančného príspevku za odpadové 
hospodárstvo z EÚ a ŠR za obdobie r. 2010 a z príjmov z predaja nehnuteľností. 
(zámena a predaj  manželia Rendekovci. 
 
     Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a odvody do sociálnej poisťovne 
a zdravotných poisťovní, na bežné materiálové výdavky, služby, odmeny, údržbu  
na úseku správy obce,  poplatkov banke,  požiarnej ochrany, cestného 
hospodárstva, propagácie a reklamy, odpadového hospodárstva, verejnej zelene, 
verejných priestranstiev, verejného osvetlenia, telesnej výchovy a športu, obecnej  
knižnice, miestneho rozhlasu, cintorína, vojnových hrobov, bežných transferov 
a členských príspevkov, domu služieb, kultúry, sčítania obyvateľov, domov 
a bytov, aktivačnej činnosti. 
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     Kapitálové výdavky boli čerpané z finančných operácií z rezervného fondu 
a z úveru od Urbárskeho spoločenstva na jednotlivých kapitolách nasledovne: 
 
 
Správa obce 
 

 Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami a výkup pozemkov 
– 7 995 €. 

 
Cestné hospodárstvo 
 

 Vybudovanie mosta za domom služieb – 2 928 €. 

 Vybudovanie mosta pri s.č. 21 – havarijný stav – 5 533 €. 

 Dokončenie miestnej komunikácie na cintorín a vybudovanie miestnej 
komunikácie na Uložisku – 15 322 €. 

 Zakúpenie rozmetadla – 996 €. 
 
Verejné osvetlenie  
 

 Rozšírenie verejného osvetlenia na Uložisku  -  2 492 € - v prácach bude 
možné pokračovať po skolaudovaní stavby NN siete. 

 
Miestny rozhlas 
 

 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu – 8 158 € - v prácach bude možné 
pokračovať po skolaudovaní stavby NN siete. 
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Finančné výkazy 
 
 

     Obec má od 1.1.2008 zavedené jednotné postupy účtovania založené na 
akruálnom princípe. Cieľom zavedenia týchto postupov bola harmonizácia 
účtovania v organizáciách verejnej správy na Slovensku s medzinárodnými 
účtovnými štandardami IPSAS /International Public Sector Accounting Standards/. 
 
     Obec štvrťročne finančné výkazy predkladala prostredníctvom Daňového úradu 
na Ministerstvo financií. K 31.12.2011 boli odovzdané finančné výkazy: 
 
 
Fin 1 – 01 Súvaha – Aktíva a Pasíva 
Fin 2 – 02 Výkaz ziskov a strán 
Fin 1 – 04 Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy 
Fin 6 – 01  Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách 

a finančnom prenájme subjektu verejnej správy  
Fin 7 – 04 Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok 

a záväzkov subjektu verejnej správy 
 
 
 
Bilancia aktív a pasív – porovnanie roku 2010 s rokom 2011 (viď. súvaha netto) 

 

AKTÍVA 2010 2011   P A S Í V A 2010 2011 

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 0 0   Výsledok hospodárenia z min. rokov 370 290 353 738 

Pozemky 30 172 39 999   Výsledok hospodárenia za účt. obdobie -16 574 -3 600 

Budovy, stavby 186 611 190 233   Rezervy 574 3 313 

Stroje a zariadenia 4 785 4 388  Ostatné dlhodobé záväzky 0 3 000 

Dopravné prostriedky 32 302 22 279   Záväzky zo sociálneho fondu 2 36 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 4 172 4 415   Dodávatelia 1 757 1 455 

Obstaranie DHM 3 207 13 786   Zamestnanci 10 757 1 984 

Dlhodobý finančný majetok 80 960 80 960   Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 1 734 1 182 

Materiál na sklade 1 688 1 946   Daň z príjmov 0 621 

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 50 0   Ostatné priame dane 2 502 503 

Nedaňové pohľadávky 28 0  Ostatné krátkodobé výpomoci 0 3 000 

Daňové pohľadávky 831 1 106   Výnosy budúcich období 34002 25 065 

Ostatné pohľadávky 8 563 0         

Pokladnica 614 581         

Ceniny 95 731         

Základné bežné účty 50 451 28 807         

Časové rozlíšenie 515 1 066         

Aktíva spolu 405 044 390 297   Pasíva spolu 405 044 390 297 
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Majetok Prírastok Úbytok 

Budovy, stavby 23 029,00 532,63 

Pracovné stroje 1 110,67 1 210,55 

Pozemky 9 942,40 115,51 

Dlhodobý hmot. majetok 3 020,26  

 
Budovy a stavby – prírastky – mosty a miestna komunikácia 
Budovy a stavby – úbytky -  oplotenie dvora bývalej MŠ, oplotenie bývalej MŠ 
 
Pracovné stroje – prírastky – rozhlasová ústredňa, kosačka 
Pracovné stroje – úbytky – nerentabilná rozhlasová ústredňa 
 
Pozemky – prírastky – Kúpa od p. Knapíka, rod. Šteinerovej, Urbárske 
spoločenstvo, zámena a kúpa manž. Rendekovci, delimitácia – vodné plochy 
a zastavaná plocha 
 
Pozemky – úbytky – zámena a predaj – predaj manž. Rendekovci, ROEP 
 
Dlhodobý hmotný majetok – prírastok – rozmetadlo, Kataster GPS, WAP, kotlík, 
krovinorez 
 
Ostatné údaje zo súvahy za rok 2011 sú uvedené v poznámkach, ktoré tvoria 
súčasť záverečného účtu Obce Štôla za rok 2011. 
 

 
 

Výsledok hospodárenia – porovnanie roku 2010 s rokom 2011 
 
 

Výsledok hospodárenia 2010 2011 

Výnosy 130 244 141 221 

Náklady 146 799 144 199 

Výsledok hosp. pred zdanením -16 555 -2 978 

Splatná daň z príjmov 19 622 

Výsledok hosp. po zdanení -16 574 -3 600 

 
 
     V roku 2011 splatná daň z príjmov bola vo výške 19 € (zrážková daň) a v roku 
2011 622 € (zrážková daň a daň z predaja pozemkov). 
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Náklady a výnosy – porovnanie roku 2010 s rokom 2011 
 
 
Výnosy: 
 
 

Výnosy: 2 010 2 011 

Tržby z predaja služieb 579 926 

Daňové výnosy samosprávy 88 863 98 000 

Výnosy z poplatkov 13 111 14 202 

Tržby z predaja DN a DHM 350 3 268 

Ostatné pokuty 0 160 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti. 4065 9524 

Zúčt.ost.rezerv a opr.položiek z PČ 2590 574 

Zúčt.ost.opr.položiek z PČ 27 520 

Úroky 115 25 

Výnosy samosprávy z bež.transferov 15991 3891 

Výnosy sasmosprávy z kap.trasferov 4553 10131 

Výnosy spolu: 130 244 141 221 

   

Náklady: 2010 2011 

Spotreba materiálu 12 120 10 220 

Spotreba energie 6 728 7 601 

Opravy a udržiavanie 363 4 758 

Cestovné 189 31 

Náklady na reprezentáciu 187 86 

Ostatné služby 26 782 19 784 

Mzdové náklady 55 050 45 392 

Zákonné sociálne poistenie 14 018 12 330 

Zákonné sociálne náklady 1 215 1 641 

Ostatné dane a poplatky 28 51 

Zost.cena predaného DNaDHM 98 95 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 676 273 

Odpisy DNaDHM 26 590 33 715 

Tvorba ost.rezerv z prev. činnosti. 574 3 313 

Tvorba ost.opr.pol. z prev.činnosti 20 1 495 

Ostatné finannčné náklady 2 011 1 798 

Ostatné mimoriadne náklady 150 1 616 

Náklady spolu 146 799 144 199 
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Dlh obce 

 
 
 

     Obec Štôla  v roku 2011 si zapožičala od Urbárskeho spoločenstva finančné 
prostriedky na dobudovanie miestnej komunikácie na Uložisku vo výške 6 000 €.  
 
 
     Tento úver sa Obec Štôla zaviazala vrátiť do 30. 9. 2012 (krátkodobý úver) vo 
výške 3 000,- € s úrokom v celkovej výške 70,- € a do 30. 9. 2013  (dlhodobý úver) 
vo výške 3 070 € takisto s úrokom v celkovej výške 70,- €. 
 
      Obec Štôla k 31.12. 2011 vykazuje nízke hodnoty zadlženosti a nemá 
problémy s plnením si svojich záväzkov, je likvidná a nemá žiadne záväzky voči 
bankovým inštitúciám. 
 
 
 
 

Významné skutočnosti ovplyvňujúce hospodárenie obce 
 
 

     Hospodárenie obce v roku 2010 ovplyvňoval pretrvávajúci nepriaznivý vývoj vo 
verejných financiách. Obec na začiatku roka nemala prehľad, koľko MF SR 
prispeje do rozpočtu obce výnosom príjmov z podielových daní. Z toho dôvodu 
obec výdavky spočiatku pokrývala z príjmov  miestnych daní a poplatkov a taktiež 
si musela v prvých mesiacoch zapožičať finančné prostriedky z rezervného fondu. 
Bola to len prechodná výpomoc, nakoľko finančné prostriedky  použité na bežné 
výdavky musia sa na rezervný fond do konca roka vrátiť. Obec aj napriek 
nepriaznivej situácii mohla realizovať  investičné akcie vďaka našetreným 
finančným prostriedkom z rezervného fondu a príspevku z EÚ a ŠR. Aby bolo 
možné dokončiť miestnu komunikáciu na Uložisku obec si zapožičala finančné 
prostriedky od Urbárskeho spoločenstva.  Ku koncu roka sa podarilo získať 
finančné prostriedky z predaja pozemkov a prenájmu pozemkov a nakoniec aj 
príjmy z výnosu podielových daní boli vyššie oproti roku 2010 o 5 163 €. 
 
     Pretrvávajúca hospodárska a finančná kríza vyvolala potrebu prehodnocovania 
rozpočtu počas roka.  V roku 2010 bolo pre rok 2011 rozpočtované aj na výstavbu 
ihriska. Poslanci OZ museli výstavbu ihriska prehodnotiť a uprednostnili 
významnejšie akcie pre potreby obce. Z toho dôvodu bol rozpočet Obce Štôla 
upravovaný sedemkrát. 
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Záver 
 
 

    
  Záverom možno konštatovať, že príjmy v roku 2011 boli  o 16 630 € nižšie ako 
v roku 2010 a taktiež výdavky v roku 2011 boli nižšie o 37 792 € oproti roku 2010. 
 
    Oproti roku 2010 u bežných príjmov boli navýšené podielové dane, daň 
z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad, príjmy z prenájmu, správne 
poplatky, príjmy z pokút,  poplatkov za miestny rozhlas a za príjmy zo stravovania. 
Oproti roku 2010 boli znížené výbery poplatkov za ubytovanie, cintorínske 
poplatky, úroky a dobropisy. 
 
     Obec v priebehu roka zasielala pravidelne výzvy na zaplatenie poplatkov 
a daní  a postupovala v zmysle zákona o správe daní a poplatkov. V jednom 
prípade je podané rozhodnutie o zriadení záložného práva na Správe katastra 
v Poprade. 
 
 
Výsledok hospodárenia: 
 

Výnosy 141 221 

Náklady 144 199 

Výsledok hosp. pred zdanením -2 978 

Splatná daň z príjmov 622 

Výsledok hosp. po zdanení -3 600 
 
     Tento výsledok hospodárenia zohľadňuje pohľadávky, záväzky, odpisy, rezervy 
a iné účty aktuálneho účtovníctva, na rozdiel od záverečného účtu, ktorý 
zohľadňuje len príjmy a výdavky. 
 
 
Výsledok hospodárenia z príjmov a výdavkov: 
  

Bežné príjmy 127 248,73 

Bežné výdavky 107 739,59 

Rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami 19 509,14 

  

Kapitálové príjmy 11 166,99 

Kapitálové výdavky 43 382,78 

Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami -32 215,79 

  

Celkový schodok hospodárenia v roku 2011 -12 706,65 
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Čerpané z rezervného fondu 29 483,79 

Čerpanie z úveru 6 000,00 

Vykrytie schodku hospodárenia z RF a úveru 35 483,79 

  

  

Celkový schodok hospodárenia v roku 2011 -12 706,65 

Vykrytie schodku hospodárenia  z RF a úveru 35 483,79 

Prečerpaný rezervný fond 22 777,14 

 
 

     K prečerpaniu rezervného fondu došlo z dôvodu, že výdavky na investičné 
akcie boli čerpané na základe schváleného a upraveného rozpočtu a ku koncu 
roka boli bežné príjmy navýšené o výnos z podielových daní a príjem z prenájmu 
pozemkov od VSE Košice, čím došlo k neplánovanému prebytku bežného 
rozpočtu. 
 
 
     Prečerpaný rezervný fond v roku 2011 bude vysporiadaný v roku 2012 na 
základe prijatého uznesenia OZ o schválení záverečného účtu Obce Štôla za rok 
2011.      
 

 
 
 
 
Vypracovala: Schabuková Alena 
V Štôle: 25.1.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Martin Hajko 
                 starosta obce 


