Výročná správa
Obce Štôla

Rok 2013

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.
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Peter Pastrnák

Kontrolór obce:

Ing. Stanislav Novajovský

Ekonóm:

Alena Schabjuková

Referent:

Viera Valeková, od 1.10.2013 Ing. Zlatica Povalačová

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.
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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. Nehnuteľnou
kultúrnou pamiatkou zapísanou v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR je dom
ľudový s.č. 57. Taktiež v obci sa nachádzajú pamätné tabule na s.č. 6 Pamätná tabuľa
MUDr. Ladislava Dindu, ktorý po boku sovietskych partizánov bojoval a padol v roku
1943 v Minsku a na s.č. 46 Pamätná tabuľa slovenského hudobného skladateľa,
dirigenta a pedagóga Frica Kafendu.
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 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 k 31.12.2013 bol 514. Počet obyvateľov klesol oproti
predchádzajúcemu roku o 6 obyvateľov.
V priebehu roka sa v Obci Štôla narodili 3 deti, zomreli 5 občania, na trvalý pobyt sa
prihlásilo 7 občanov a z trvalého pobytu sa odhlásili 11 občania.
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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 občanom, 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 vyhodnocujú, čím sa
zabezpečuje sústavné zlepšovanie kvality služieb obce a života obyvateľov
a návštevníkov obce.
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Plánovanie, manažment a kontrola

Program 1

01.1

Vnútorná kontrola a audit

01.2

Daňová agenda

01.3

Účtovníctvo

01.4

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Propagácia a marketing
Program 2

02.1

Web.stránka

02.2

Kronika

Interné služby obce
Program 3

03.1

Zasadnutie orgánov obce

03.2

Vzdelávanie zamestnancov a poslancov

03.3

Archív a registratúra

Služby občanom

Program 4

04.1

Stavebný úrad

04.2

Osvedčovanie listín a podpisov

04.3

Evidencia obyvateľstva

04.4

Cintorínske služby

04.5

Vojnové hroby

Bezpečnosť
Program 5

Program 6

05.1

Civilná ochrana

05.2

Požiarna ochrana

Odpadové hospodárstvo
06.1

Program 7

Odvoz, likvidácia a separovanie komunálneho odpadu

Pozemné komunikácie
07.1

Správa a údržba miestnych komunikácií

Kultúra
Program 8

Program 9

08.1

Kultúrne podujatia

08.2

Obecná knižnica

08.3

Miestny rozhlas

Šport
09.1

Bežecké trate

Prostredie a život
Program 10

10.1

Verejné osvetlenie

10.2

Verejné priestranstvá
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Rozvoj obce

Obec Štôla v roku 2013 mohla realizovať akcie z bežných príjmov, z kapitálových
príjmov a z prostriedkov rezervného fondu. Obec uhradila 2 splátky pôžičky vo výške
3 000 € Urbárskemu spoločenstvu a poslednou splátkou bola pôžička Urbárskemu
spoločenstvu celkom splatená. Do konca februára bola uhradená faktúra za opravu
havarijného stavu dažďovej kanalizácie pri bytovom dome s.č. 130. Taktiež boli
uhradené výtlky v Obci Štôla a to časť z bežných výdavkov a časť z dotácie na cestnú
infraštruktúru vo výške 883 €. Do konca roka bola zrealizovaná rekonštrukcia miestneho
rozhlasu. Počet obyvateľov sa oproti roku 2012 znížil, čo ovplyvní aj výšku podielových
daní v roku 2014.
Za účelom skrášlenia obce a zlepšenia životných podmienok v obci – obec
realizovala z bežných výdavkov údržbu miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev, údržbu mostov, údržbu verejnej zelene, údržbu obecného úradu,
autobusovej zastávky, uskutočnila skrášlenie rybníka v obci, zabezpečila výsadbu
sadeníc a stromčekov v okolí rybníka a miestneho cintorína, na cintoríne bol vykonaný
výrub stromov, ktoré ohrozovali pomníky a oplotenie miestneho a vojenského cintorína,
ďalej obec zabezpečila pravidelné čistenie okolia prístreškov na separovaný zber a pred
Vianocami bola obec skrášlená vianočnou výzdobou a osadením dvoch krásnych
vianočných stromčekov v obci.
Obec v priebehu roka uskutočnila návštevy u jubilantov, pre novonarodené deti boli
zakúpené knihy a na Vianoce boli rozoslané do každej domácnosti vianočné pozdravy.
Pre staršie deti sa vybudovalo klzisko, ihrisko, poskytovali sa im priestory pre stolný
tenis, v letných mesiacoch sa poskytli priestory pre anglický tábor a akcie poriadané
obcou. V priebehu roka obec uskutočnila akcie: Štôlsku lyžu, Požiarnické preteky, Deň
detí, Anglický tábor, Mikuláš a Štôlsku koštofku.
Obec zo svojho rozpočtu prispievala aj na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.
Mladí sa aktívne zúčastňovali na súťažiach poriadaných obcou i mimo nej o čom
svedčia aj preplnené police víťazných pohárov. Hlavnou činnosťou organizácie je
prevencia, športová činnosť, brigády pri výpomoci po kalamitách, údržba techniky
a požiarnej zbrojnice. Každý rok svoju činnosť hodnotia aj na Výročnej členskej schôdzi.
Časť správy predloženej na Výročnej členskej schôdzi vo februári 2014 p. Radovanom
Bachoríkom, ktorý sa mladým venuje vyberáme.
„Rok 2013 môžeme vo všeobecnosti hodnotiť tak ako predošlé ročníky aj tento za
veľmi dobrý a úspešný, čo sa týka bezpečnosti v obci ale aj športovej činnosti.
V minulom roku sme nezasahovali pri žiadnom požiari, čo je dobré. Toho roku nás čaká
robiť preventívne prehliadky v obci, ktoré sa robia v jarných mesiacoch, preto je
potrebné v spolupráci s obecným úradom vytvoriť prehliadkové skupiny. Preventívne
prehliadky je potrebné vykonávať pravidelne, predchádza sa tým vzniku požiarov.
Kalamity a povodne minulý rok neboli. Čo sa týka športovej činnosti minulý rok sme
usporiadali v našej obci opäť dve súťaže v jeden deň, a to v soboru 8. 6. 2013 tak ako
v minulom ročníku.
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Doobeda prebehla PHL okresu Poprad, a poobede prebehol 3. ročník RHLS. Obidve
súťaže sa nášmu družstvu 1. nepodarilo vyhrať v PHL skončili 2. a v RHLS na 5.
mieste. Víťazstvo dosiahli dorastenci vo svojej súťaži s časom 18,16s. Ďalším
úspechom súťažného družstva je celkové 3. miesto v RHLS s počtom bodov 111 kde
sme získali dva víťazstva, 1. druhé miesto, 1. tretie miesto. V PHL muži neboli
hodnotení nakoľko neabsolvovali túto ligu. Čo sa týka účasti na súťažiach PHL družstvo
mužov veľmi dobré zastúpilo družstvo dorastu a zúčastnilo sa 13 pretekov. Ďalej
dorastenci sa zúčastnili Krajského kola a skončili na 8. mieste. Vo finále
Východoslovenskej súťaže okresných líg skončili na 1. mieste s časom 15,55 s.
Družstvo mužov sa zúčastnilo 7 pretekov v RHLS, kde skončilo celkove na 3. mieste.
Ďalej sa zúčastnili niekoľkých pretekov mimo okresu Poprad a v ČR. Čo sa týka
pretekov mimo okres výsledky máme doložené k správe. Toto bolo hodnotenie mužov
a dorastencov. Obidva družstva sa zúčastnili pretekov v Širokom Dúle, kde podali
veľmi dobré výkony. Poďakovanie patrí taktiež aj predsedovi a veliteľovi DHZ
Radovanovi Bachoríkovi a Martinovi Stromkovi, ktorí sa starali o činnosť družstiev. Čo
sa týka športovej činnosti to by bolo všetko. Ale aby sme nehovorili len o súťažiach.
Minulý rok sa podarilo za pomoci p. Štefana Rusnáka vybaviť tréningový priestor
v areáli bývalého liečebného ústavu kde členovia obidvoch družstiev v spolupráci so
starostom obce Martinom Hajkom odrobili kopec brigádnických hodín pri úprave terénu
a technickom vybavení priestoru. Tohto roku sme opäť zaregistrovali 2 % z daní
fyzických osôb pre rok 2013, získané prostriedky by sme chceli použiť pre činnosť
súťažných družstiev a hasičského zboru na technické vybavenie a to na zakúpenie
PHM alebo iných vecí potrebných k súťažiam. Myslím si, že výsledky aj tohto roku
dokazujú, že keď sa chce niečo urobiť v prospech hasičstva, tak finančné prostriedky,
ktoré boli na to určené, neboli vyhodené do vzduchu. Na úplný záver nesmieme
zabudnúť na úprimné poďakovanie Vám všetkým za aktívnu činnosť na súťažiach a
brigádach. Poďakovanie patrí Vám aj za vykonanú prácu na domácich
súťažiach, výboru DHZ za rozvíjanie a udržiavanie techniky pre športovú činnosť
a bezpečnosť obce. Poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom a občanom, ktorí dali 2 %
z daní z príjmov v prospech DHZ a tým sa podieľali na vylepšení finančnej situácie
nášho hasičského zboru. A na záver mi dovoľte sa úprimne poďakovať aj starostovi
obce p. Martinovi Hajkovi a poslancom OZ za kladný vzťah k hasičskému športu a za
finančnú podporu, ktorou sa mohli zakúpiť nové dresy“.

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.
Pri obecnom zastupiteľstve sú zriadené tri komisie:



Komisia finančná, správy obecného majetku, kultúry a športu – predseda Róbert
Javorský
Komisia pre ochranu verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebná a územného
plánu – predseda Vladimír Mierka
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Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v samospráve – predseda
Peter Pastrnák.
Ku koncu roka bola schválená OZ inventarizačná komisia – predseda Martin
Jackovič.

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
miestne komunikácie a účelové komunikácie – Spoločný obecný úrad vo Svite, v oblasti
hlásenia pobytu obyvateľov – ohlasovňa pobytu, v oblasti životného prostredia
a sociálnej starostlivosti a v oblasti overovania podpisov a listín.
Organizačná štruktúra:
Starosta

ekonóm
referent

Obecné zastupiteľstvo

kontrolór
komisie

Štruktúra pracovnej sily:
K 31.12.2013 boli zamestnaní na obecnom úrade 5 zamestnanci (ekonóm,
referent, kontrolór a starosta; 1 referent bol dlhodobo PN). Z celkového počtu
zamestnancov to boli 2 muži a 3 ženy. Dvaja zamestnanci majú ukončené stredné
úplné vzdelanie a 3 zamestnanci majú ukončené vysokoškolské vzdelanie. Priemerný
vek zamestnancov je 54 rokov.
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Rozpočet obce

Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy z rezervného fondu
Spolu príjmy
Výdavky
Bežné výdavky
Splátky pôžičky
Kapitálové výdavky z rezervného fondu
Kapitálové výdavky z bežného rozpočtu
Kapitálové výdavky z kapitálových príjmov
Spolu výdavky

Schv.rozp.
133 714
0
6 000
139 714

Upr.rozp.
Skutočnosť
141 778
141 743
5 700
5 700
0
0
147 478
147 443

Schv.rozp.
125 416
3 000
6 000
5 000
0
139 416

Upr.rozp.
Skutočnosť
135 671
135 050
3 000
3 000
0
0
0
0
4 554
4 547
143 225
142 597

Bežné príjmy boli naplnené predovšetkým z podielových daní, z dane
z nehnuteľností, z dane z ubytovania, z dane za psa, z dane za nevýherné prístroje, z
poplatku za komunálne odpady, z prenájmov, z predaja neupotrebiteľného majetku, zo
správnych poplatkov, z príjmov z pokút, z finančných náhrad za výrub stromov, z
poplatkov za relácie v miestnom rozhlase, z poplatkov za cintorínske služby, z príjmov
za jedálne kupóny, z dobropisov, z poplatkov za zimnú údržbu a kosenie, zo
sponzorstiev a z transferov zo štátneho rozpočtu.
Kapitálové príjmy boli z predaja pozemkov.
Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných
poisťovní, na bežné materiálové výdavky, služby, odmeny, údržbu, poplatky banke,
požiarnu ochranu, cestné hospodárstvo, propagáciu a reklamu, odpadové
hospodárstvo, verejnú zeleň, verejné priestranstvá, verejné osvetlenie, telesnú výchovu
a šport, miestny rozhlas, cintorín, vojnové hroby, bežné transfery a členské príspevky,
dom služieb, kultúru, voľby do VÚC, aktivačnú činnosť, sociálne služby a prenesený
výkon štátnej správy.
Kapitálové výdavky v tomto roku neboli čerpané z prostriedkov z rezervného fondu
ale len z kapitálových príjmov vo výške 4 547 € a to nasledovne:
1. na cestné hospodárstvo
 rekonštrukcia miestnej komunikácie pri bytovom dome s.č. 130 Solisko vo výške
2 833 €,
2. na miestny rozhlas
 dokončená rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci vo výške 1 714 €.

-8-

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 31.12.2013 boli odovzdané finančné výkazy:
Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na
účtoch subjektu verejnej správy
Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách
a finančnom prenájme subjektu verejnej správy
Finančný výkaz o stave bankových účtov a a záväzkov obcí, vyšších
územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

FIN 1-01
FIN 2-01
FIN 1-12
FIN 5-04
FIN 6-04

Bilancia aktív a pasív – porovnanie roku 2013 s rokom 2012 (viď. súvaha netto)
AKTÍVA
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Pozemky
Budovy, stavby

2012

2013
0

0

98 244

98 158

188 169

186 142

PASÍVA
Výsledok hospodárenia z min.
rokov
Výsledok hospodárenia za účt.
obdobie
Rezervy

2 742

1 096

Ostatné dlhodobé záväzky

12 256

3 927

Záväzky zo sociálneho fondu

3 473

2 262

Obstaranie DHM

23 562

Dlhodobý finančný majetok

80 960
1 611

2 295

0

0

Nedaňové pohľadávky

241

55

Daňové pohľadávky

427

1 052

Ostatné pohľadávky

0

7

Pokladnica

1 670

1 076

Ceniny

1 214

494

Základné bežné účty

9 862

15 340

Stroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok

Materiál na sklade
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce

Časové rozlíšenie
Aktíva spolu

2012

2013

407 442

390 219

-17 223

-4 409

3 837

3 438

0

0

34

67

Dodávatelia

7 384

2 246

11 740

Zamestnanci

2 892

2 744

80 960

Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP

1 368

1 736

893

1 044

425 324

405 648

Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Ostatné krátkodobé výpomoci
Výnosy budúcich období

Pasíva spolu

0

0

462

584

3 000

0

16 128

9 023

425 324

405 648
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Majetok
Budovy, stavby
Dlhodobý hmot. majetok
Pozemky

Prírastok
18 368,65
206,00

Úbytok
0
0
86,31

Budovy a stavby – prírastky – úkryt, miestna komunikácia pri s.č. 130, rekonštrukcia
miestneho rozhlasu
Dlhodobý hmotný majetok – prírastok – predajný stánok
Pozemky – úbytky – predaj pozemkov
Pozemky sú evidované na LV č. 1.
Ostatné údaje zo súvahy za rok 2013 sú uvedené v poznámkach, ktoré tvoria súčasť
Záverečného účtu Obce Štôla za rok 2013.
Výsledok hospodárenia – porovnanie roku 2013 s rokom 2012

Výsledok hospodárenia
Výnosy
Náklady
Výsledok hosp. pred zdanením a po
zdanení

2012
146 019
163 242
-17 223

2013
159 808
164 217
-

4 409

Náklady a výnosy – porovnanie roku 2013 s rokom 2012
Výnosy:
Výnosy:
Tržby z predaja služieb
Daňové výnosy samosprávy
Výnosy z poplatkov
Tržby z predaja DN a DHM
Ostatné pokuty
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.
Zúčt. ostatných rezerv
Zúčt. ostatných opravných položiek z PČ
Sponzorstvá
Úroky
Výnosy sam.z BT zo ŠR a od iných subj.VS
Výnosy sam.z KT zo ŠR a od iných subj. VS
Výnosy spolu:

2 012
410
102 435
16 421
271
200
2 690
3313
6 226
1 088
4
4 023
8 938
146 019

2013
872
113 243
18 236
5 700
10
3 095
3 836
0
0
829
4 882
9 105
159 808
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Náklady:
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné a doprava
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Zost. cena predaného DNaDHM
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy DNaDHM
Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti.
Tvorba ost. opr.pol. z prev. činnosti
Ostatné finančné náklady
Ostatné mimoriadne náklady
Náklady na transfery ostatným subjektom VS
Náklady na transfery subjektom mimo VS
Náklady spolu

2012
9 976
8 931
17 899
199
264
21 727
48 075
11 864
1 347
126
0
1 437
33 445
3 836
274
2 204
1 638
0
0
163 242

2013
11 179
10 845
6 858
123
561
21 337
55 010
16 257
1 642
140
86
2 865
31 787
3 438
92
1 780
0
50
167
164 217

Dlh obce
Obec uhradila 2 splátky pôžičky vo výške 3 000 € a 70 € za úroky Urbáru
pozemkovému spoločenstvu a poslednou splátkou bola pôžička splatená.
Obec Štôla k 31.12. 2013 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 2013 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
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rezervný fond do konca roka vrátiť. Obec vrátila zapožičané finančné prostriedky
Urbárskemu združeniu v stanovených termínoch. Obec musela riešiť aj havarijný stav
dažďovej kanalizácie pri bytovke s.č. 130.
Vďaka štedrým sponzorom obec mohla zabezpečiť kultúrne a športové akcie, údržbu
bežeckých tratí ako aj zakúpiť dresy pre požiarnikov.
Obec aj napriek nepriaznivej situácii mohla dokončiť investičné akcie a to
predovšetkým z kapitálových príjmov. Finančné prostriedky z rezervného fondu neboli
použité.
Pretrvávajúca hospodárska a finančná kríza vyvolala potrebu prehodnocovania
rozpočtu počas roka a bolo prijatých 7 rozpočtových opatrení.

Záver
Porovnanie rozpočtu Obce Štôla za rok 2013 s rokom 2012

Rok
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Splátka úveru

2012

2013
134 766
120 997
0
28 663
26 350
3 000

141 743
135 051
5 700
4 547
0
3 000

Bežné príjmy boli navýšené oproti roku 2012 o 6 977 €. Išlo hlavne o zvýšenie
podielových daní, dane z nehnuteľností, príjmov za poskytované služby obcou (zimná
údržba a kosenie) a poplatku za komunálny odpad.
Bežné výdavky boli vyššie oproti roku 2012 o 14 054 €. Jednalo sa predovšetkým
o zvýšenie mzdových nákladov a odvodov do poisťovní z dôvodu, že po dlhodobej PN
nastúpila do zamestnania pracovníčka obce. Ďalej išlo o zvýšenie za vykonávanie prác
na základe dohôd a odvodov z nich, za údržbu miestnych komunikácií, za elektrickú
energiu na verejnom osvetlení, za bežné transfery a členské príspevky.
Obec v priebehu roka zasielala pravidelne výzvy na zaplatenie poplatkov a daní
a postupovala v zmysle zákona o správe daní a poplatkov. Obec vedie pravidelnú
evidenciu pohľadávok. V roku 2013 boli vo veľkej miere pohľadávky uhradené
a zostávajú vo väčšej miere také pohľadávky, ktoré zmenili vlastníka, alebo za pokuty,
ktoré doteraz exekútori nevymohli.
Kapitálové príjmy boli z titulu predaja obecných pozemkov.
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Kapitálové výdavky boli oproti roku 2012 znížené. V roku 2013 sa plánovala
rekonštrukcia obecného úradu, ale v priebehu roka nebola zrealizovaná. V prácach sa
bude pokračovať v roku 2014.
Výsledok hospodárenia:
Výsledok hospodárenia za rok 2013:
Výnosy
Náklady
Výsledok hosp. pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Výsledok hosp. po zdanení

159 807,86
164 216,43
- 4 408,57
0,60
- 4 409,17

Tento výsledok hospodárenia zohľadňuje pohľadávky, záväzky, odpisy, rezervy a iné
účty akruálneho účtovníctva na rozdiel od záverečného účtu, ktorý zohľadňuje len
príjmy a výdavky.
Výsledok záverečného účtu za rok 2013
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami

141 742,50
135 051,18
6 691,32

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami

5 700,00
4 546,86
1 153,14

Prebytok hospodárenia za rok 2013
Finančné operácie (splátky úveru)
Zostatok prebytku hospodárenia za rok 2013

7 844,46
3 000,00
4 844,46

Na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva, ktoré plánujem v apríli 2014 predložím ako
starosta obce na schválenie návrh Záverečného účtu Obce Štôla za rok 2013 s týmto znením:
Prebytok hospodárenia Obce Štôla za rok 2013 vo výške 7 844,46 € bol použitý v priebehu
roka 2013 na splátku úveru vo výške 3 000 €. Zostatky finančných prostriedkov Obce Štôla vo
výške 4 815,24 € budú odvedené na účet rezervného fondu v Tatrabanke v Poprade v termíne
do 31.5.2014.
Vypracovala: Schabjuková Alena
V Štôle: 27.2.2014

Martin Hajko
starosta obce
Prejednané v OZ 22.4.2014 uzn. č. 22/2014/A/5
Obecné zastupiteľstvo v Štôle berie na vedomie.

