Individuálna výročná správa
Obce Štôla za rok 2018

Martin Hajko
starosta obce v.r.
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1. Identifikačné údaje obce

Názov:

Obec Štôla

Sídlo:

059 37 Štôla 29

Právna forma:

Verejná správa

IČO:

00691836

DIČ:

2021202425

Štatutárny orgán obce:

Martin Hajko

Telefón, mail:

starosta:

052 77 54 786, 0917 815 303
starosta@stola.sk

zástupca:

0905 857 141
martin.jac@centrum.sk

ekonóm:

052 77 54 603, 0918 629 148
ekonom@stola.sk

referent:

052 78 94 891, 0917 713 646
referent@stola.sk

kontrolór:

0914 113 606
dana.hojnosova@post.sk

Webová stránka

www.stola.sk
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2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

starosta obce:

Hajko Martin

(aj nové volebné obdobie)

zástupca starostu obce:

Jackovič Martin

(aj nové volebné obdobie)

kontrolór obce:

Hojnošová Dana

Obecný úrad:

ekonóm:

Schabjuková Alena

referent:

Ing. Povalačová Zlatica

Obecné zastupiteľstvo a komisie do 4.12.2018:
Obecné zastupiteľstvo:

Handzuš Marián, Jackovič Martin, Javorský Róbert
Láska Filip, Ing. Varsa Juraj – vzdal sa poslanca 22.11.2017

Pachoň Marek – zložil sľub poslanca 12.12.2017
Komisie:
Komisia pre ochranu verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebná a územný plán:
predseda:
členovia:

Jackovič Martin
Javorský Róbert, Handzuš Marián, Láska Filip, Ing. Juraj Varsa (vzdal sa
poslanca 22.11.2017)

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie v samospráve:
predseda:
členovia:

Javorský Róbert
Ing. Varsa Juraj (vzdal sa poslanca 22.11.2017)

Komisia finančná, správy obecného majetku, kultúry a športu:
Komisia finančná a správy obecného majetku
predseda:
členovia:

Handzuš Marián
Schabjuková Alena, Láska Filip

Komisia pre kultúru a šport
predseda:
členovia:

Láska Filip
Jackovič Martin, Handzuš Marián, Javorský Róbert, Ing. Varsa Juraj, Ing.
Povalačová Zlatica, Bachorík Radovan, Hajková Michaela, Jackovičová
Ingrid, Pachoň Martin, Pachoň Marek, Hajková Denisa
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Obecné zastupiteľstvo a komisie od 4.12.2018:
Obecné zastupiteľstvo:

Mgr. Bielik Tomáš, Jackovič Martin, Handzuš Marián,
Láska Filip, Pachoň Marek

Komisia finančná a správy obecného majetku
predseda:
členovia:

Handzuš Marián
Láska Filip a Schabjuková Alena

Komisia pre kultúru a šport
predseda:
členovia:

Mgr. Bielik Tomáš
Jackovič Martin, Handzuš Marián, Láska Filip, Pachoň Marek, Bachorík
Radovan, Stromko Martin, Hajková Michaela, Jackovičová Ingrid, Pachoň
Martin, Hajková Denisa, Dobeš Maroš, Jackovič Tomáš, Javorský Róbert,
Ing. Povalačová Zlatica

Komisia pre ochranu verejného poriadku, cestovného ruchu, stavebná a územného plánu
predseda:
členovia:

Jackovič Martin
Mgr. Bielik Tomáš, Handzuš Marián, Láska Filip, Pachoň Marek

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií v samospráve
predseda:
členovia:

Láska Filip
Handzuš Marián, Pachoň Marek

3. Poslanie, vízie, ciele
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 schváleného rozpočtu Obce
Štôla, o plnení rozpočtu sú poslanci informovaní a v prípade potreby sa rozpočet Obce Štôla
upravuje rozpočtovými opatreniami tak, aby sa zabezpečovalo sústavné zlepšovanie kvality
služieb obce, života obyvateľov a návštevníkov obce.
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4. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 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.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
Obec Štôla vznikla 1.1.1991 na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
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 v 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 a v okolí. Príjemné posedenie
návštevník i domáci nájde v reštaurácii JF club café Restaurant a v hoteli Avalanche. Množstvo
turistických zariadení, chát, penziónov ako aj ubytovanie v súkromí privíta každého s otvorenou
náručou, dobrým pohostením i vľúdnym slovom.

4.1

Geografické údaje

Geografická poloha obce
Obec Štôla patrí do Tatransko-podtatranského regiónu, ktorý patrí k turisticky
najvýznamnejším oblastiam Slovenska. Rozprestiera sa na južnom úpätí nášho najvyššieho
pohoria Vysokých i Západných Tatier až po hrebene Nízkych Tatier v Popradskej, Hornádskej a
Hornovážskej kotline. Je to kraj bohatý na prírodné krásy. Nachádza sa tu chránené územie
Tatranský národný park, Národný park Pieniny, Národný park Nízke Tatry a Národný park
Slovenský raj. Územie sa zaraduje do klimaticky mierne teplej oblasti, vlhkej klímy, s inverziou
teplôt. Pahorkatinný až vrchovinný povrch chotára tvorí treťohorný flyš, po jeho okraji ľadovcové
uloženiny a riečne terasy pokryté sprašou. Má lužné a hnedé lesné pôdy. Ihličnatý les je v
západnej a severnej časti. Chotár obce sa využíva na lesné a poľnohospodárske a taktiež na
turisticko-rekreačné účely. Administratívnym a hospodárskym centrom regiónu je mesto Poprad.
Susedné obce a mestá
Svit, Poprad, Starý Smokovec, Vyšné Hágy, Mengusovce, Lučivná, Batizovce, Gerlachov,
Spišská Teplica, Štrba, Šuňava, Liptovská Teplička.
Celková rozloha obce:

2 555 076 m2

Nadmorská výška:

najnižšia: 819 n.m;. stred: 840 n.m.; najvyššia: 995 n.m.

4.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva na km2:
Počet obyvateľov k 31.12.2017:
Počet obyvateľov k 31.12.2018:

209
516
521
6

Obyvateľstvo
0 - 3 rokov
4 - 6 rokov
7 - 15 rokov
16 - 18 rokov
19 - 25 rokov
26 - 60 rokov
61 - 70 rokov
71 - 80 rokov
81 - 90 rokov
K 31.12.2018

Celkom

Muži

Ženy

16
17
44
18
50
253
52
49
22

7
9
27
11
29
133
17
23
6

9
8
17
7
21
120
35
26
16

521

262

259

V priebehu roka sa v Obci Štôla narodili 4 deti, zomreli 4 občania, na trvalý pobyt sa
prihlásilo 9 občanov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 6 občanov.
Počet obyvateľov od roku 2010 – 2018
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018

501
504
520
514
524
522
522
516
521

V poslednej dobe badať ustálenie počtu obyvateľstva. Podľa vekovej štruktúry obyvateľstva
vyplýva, že v budúcnosti môže nastať problém v sociálnej oblasti z dôvodu prestarnutia
obyvateľstva.
Národnostná štruktúra (podľa sčítania v roku 2011)
Národnosť

Muži

Ženy

Spolu

Slovenská

231

238

469

Maďarská

0

1

1

Rómska

1

0

1

Česká

4

4

8

Poľská

1

0

1

Moravská

3

1

4

Bulharská

1

0

1

Iná

1

0

1

Nezistená

15

13

28

Spolu

257

257

514
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: (podľa sčítania v roku 2011)
Náboženské vyznanie

Muži

Ženy

Spolu

Rímskokatolícka cirkev

80

107

187

Gréckokatolícka cirkev

3

5

8

Pravoslávna cirkev

1

3

4

Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
Evanjelická cirkev
metodistická
Apoštolská cirkev

81

75

156

2

0

2

0

1

1

Bratská jednota baptistov

28

24

52

Cirkev československá
husitská
Kresťanské zbory

1

0

1

0

2

2

Bahájske spoločenstvo

1

0

1

Bez vyznania

35

21

56

Iné

2

5

7

Nezistené

23

14

37

Spolu

257

257

514

4.3 Ekonomické údaje
Podľa hlásení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade bolo z Obce Štôla
evidovaných dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie nasledovne:

Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Spolu
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3

Muži
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

Ženy
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

V priebehu roka 2018 boli uzatvorené pracovné zmluvy s 2 znevýhodnenými uchádzačmi o
zamestnanie v zmysle ustanovení § 50j zákona 5/2004 Z.Z. (muži starší ako 50 rokov vedení
v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace):
 1 uchádzač od 1.3.2018 – 30.11.2018
 1 uchádzač od 19.12.2018 – 31.8.2019
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje
v priemyselnej výrobe, v zdravotníctve,
v poľnohospodárstve a v súkromnom sektore. Obec nemá k dispozícii údaje o zamestnaní
svojich občanov a k dispozícii sú len údaje z ÚPSVaR, ktorý vedie evidenciu uchádzačov
o zamestnanie. Taktiež obec nemá evidenciu, ktorí pracujú v zahraničí.
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Najmenšie šance umiestniť sa na trhu práce majú hlavne starší občania nad 50 rokov,
taktiež absolventi škôl, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou, občania s nízkou
úrovňou vzdelania a dlhodobo nezamestnaní. Kým pre starších ľudí je typické, že nie sú
schopní pružne reagovať na zmenu trhu práce, absolventi škôl majú problém nájsť si svoje prvé
zamestnanie kvôli nedostatočnej praxi. Najčastejším dôvodom dlhodobého zotrvávania
v režime nezamestnanosti je ich nedostatočné alebo minimálne vzdelanie, nízka zručnosť pre
potreby trhu práce. Túto skupinu nezamestnaných charakterizuje predčasné ukončenie
vzdelania, nevyhovujúca kvalifikácia, strata pracovných návykov a motivácia pracovať, čím sa
stávajú neuplatniteľnými na trhu práce. U dlhodobo nezamestnaných klesá často aj
sebavedomie a tým aj schopnosť prezentovať sa pred potenciálnym zamestnávateľom.

4.4 Symboly obce

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.

Zástava Obce Štôla
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4.5 História obce
Obec Štôla vznikla na mieste niekdajšieho benediktínskeho kláštora. Kláštor patril pod
cisterciacke opátstvo v Spišskom Štiavniku. Bol postavený r. 1314 na základe súhlasu
Ostrihomského biskupstva grófom Botysom, Frohlingom a Gottschalkom. Kláštor bol osídlený
rádom benediktínov, aby sa starali o duchovné potreby obyvateľov Batizoviec, Mengusoviec a
Gerlachova. Súčasťou kláštora bol aj priestranný kostol, vkusne postavený s pekným
kamenným stĺporadím. Krátko po svojom vzniku kláštor vylúpila zbojnícka skupina a kláštor bol
opustený. Znovu bol obnovený r. 1319, osídlený bol až do čias husitských vojen a asi v r. 1436
kláštor vyhorel a viac nebol otvorený. V roku 1526 dali Mariassovci opustený kláštor rozobrať a
z jeho časti vystavali v Batizovciach asi starý horný kaštieľ a evanjelickú (asi dnešnú katolícku)
faru a časť bola použitá na výstavbu kláštora v Jasove. Kláštor finančne podporovali potomci
grófa Botyza, ktorými bol rod Mariassovcov a spišskosobotský gróf Eberlaus, ktorý kláštoru
daroval tristo katastrálnych jutár neobrobených pozemkov na ktorých vznikla terajšia obec
Štôla.
Pri svojom vzniku roku 1330 dostala obec názov Stoly. Jej prvý názov z roku 1314 však bol:
„Cella beatea Virginis“. Názov Štôla má dve verzie. Môže byť odvodený od banskej činnosti
„stollen“ - Štôlňa, t.j. baňa, alebo od výrazu „stola“, čo bola daň odvádzaná kláštoru. V roku
1333 má názov Stahl, v roku 1393 Stol, v roku 1499 Stolnaw, v roku 1920 Štvola a od roku
1927 Štôla.
Snáď poslednou zachovalou verejnou pamiatkou z kláštora je drevená zvonička s
dvojkrížom a bronzovým zvončekom, stojaca pred jednou z posledných dreveníc v obci.
Zvonička, ktorá je dnes už len historická pamiatka až do konca 2. svetovej vojny bola živou
súčasťou obce. Kým nebol postavený evanjelický kostol v r. 1870, slúžil zvonček zvoničky na
zvolávanie evanjelických bohoslužieb. Slúžil aj ako oznamovací prostriedok pri vzniknutých
požiaroch a nočný strážnik pri nástupe na nočnú strážnu službu ním oznamoval, že obyvatelia
obce môžu pokojne a s pocitom bezpečia líhať na nočný odpočinok.
V čase vyhotovenia prvej katastrálnej mapy okolo r. 1869 mala obec Štôla 24 domov, v
ktorých bývalo 216 obyvateľov, školu, mlyn a pastierňu. Pôvodné domy boli obyčajné zrubové
drevenice, ktoré spravidla obývali štyri alebo dve rodiny. Súčasťou každého gazdovského domu
boli aj hospodárske budovy (maštaľ, stodola, počop, hlemajz).
Pôvodní obyvatelia Štôly boli sedliaci, čiže roľníci. Tí, ktorých poľnohospodárstvo nestačilo
uživiť, využívali príležitostné práce a furmanky v lesoch, niektorí odchádzali za slúžky a sluhov
najmä do Gerlachova, iní odišli za prácou najviac do USA. Živili sa taktiež pálením dreveného
uhlia, výrobou limbového oleja a rozličného dreveného tovaru. Mnohí štôlania sa stali známymi
horskými vodcami.
Pri zhotovení prvých katastrálnych máp okolo roku 1869 bola výmera štôlskeho katastra cca
1957 hektárov. Najväčšiu výmeru vlastnil gróf Mariássy - 1285 ha a gróf Renner 390 ha. Zbytok
vlastnilo Urbárske spoločenstvo - 77 ha lesa a 36 ha rolí, lúk a pasienkov, ostatná pôda 84 ha
rolí a 84 ha lúk bola súkromným vlastníctvom štôlskych gazdov.
V roku 1850 má Štôla už vlastnú pečiatku s nápisom "GEMEINDE STOLA". Richtárom obce
bol v tom období Jano Jurčo, burgárom Pavol Driečny a obec patrila pod správu notára Janka
Borbis.
V roku 1938 sa započalo s výstavbou cesty Lučivná - Vyšné Hágy. V roku 1938 bola cesta
dokončená a v roku 1940 bola cesta z Lučivnej do Štôly vyasfaltovaná a na cestu zo Štôly na
Vyšné Hágy bola položená kocková dlažba.
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Okolo roku 1938 sa začalo s výstavbou sanatória určeného na liečenie vtedy väčšinou
smrteľnej choroby - tuberkulózy, ktorej liečenie bolo úspešné až po objavení lieku Penicilín. V
roku 1941 bolo sanatórium uvedené do prevádzky. Liečebný ústav fungoval v obci až do roku
2000.
V Štôle bola otvorená cirkevná evanjelická škola v roku 1869, dovtedy žiaci zo Štôly
navštevovali evanjelickú školu v Mengusovciach. Vyučovacím jazykom bol maďarský jazyk.
Prvým učiteľom na škole v Štôle bol Karol Harmann, neskôr to boli učitelia Andrej Durányi,
Ľudovít Slabocký, Štefan Dinda, Branislav Rapoš, Šára Trnovská, Jozef Orgoník, Viera
Obetková, Pavol Čalovka, Michalko, bratislavský profesor Ján Schultz. Brabcová Michalková,
Oľga Sázovská, Pavol Ivan, Alžbeta Tešovičová, Ján Šilan, Helena Vašičálová, Irena
Zorkocyová, Helena Suchá, Medvecová, Alžbeta Suchá. V školskom roku 1951-52 sa škola
presťahovala do murovanej budovy a ukončením školského roku 1977/78 škola v Štôle zanikla
a žiaci od 1. ročníka navštevujú školu vo Svite. Po zrušení základnej školy v budove školy
vznikla materská škola, kde prvou učiteľkou bola Emília Dovičičová, Molnárová a Švarcová.
Od roku 1945 do roku 1960 prebehlo niekoľko reorganizácií škôl. Do roku 1945 to bola ev.
a.v. cirkevná škola, do r. 1948 štátna ľudová škola, do roku 1960 národná škola a od roku 1960
základná 9-ročná (8-ročná) škola.
Učitelia, najmä počas trvania cirkevnej školy, boli vážení a požívali na dedine všeobecnú
úctu. Boli radcami v rozličných oblastiach života, hybnou silou dedinskej kultúry a
spoločenského života.
Po vzniku 1. ČSR bolo poslaním školy nielen vyučovanie detí, ale prebiehali aj mnohé
kurzy pre dospelých, ktoré bezplatne viedli pani učiteľka Dindová a Mária Kudlášková. Na
týchto kurzoch sa vyučovala nielen gramatika a matematika, ale sa učili aj dejiny, história a iné,
ale už vo svojom materinskom jazyku.
Pri škole bola založená žiacka knižnica. V roku 1925 začala povinná 7-ročná školská
dochádzka. V roku 1926-1927 hrozilo zrušenie školy v Štôle pre malý počet žiakov. Po odvolaní
občanov Ministerstvo náboženstva a výučby vyučovanie aj naďalej povolilo. V školskom roku
1927-1928 začala povinná 8-ročná školská dochádzka.
Kostol v obci sa začal stavať 5.4.1869 za farára Andreja Dianiška so sídlom fary v
Batizovciach a ev. inšpektora Dávida Husza z Popradu. Kostol sa staval rýchlym tempom a jeho
posviacka sa uskutočnila 11.9.1870. Výstavba kostola a školy stála 4550 zlatých a najviac
financií poskytol nemecký Adolfský spolok. Oltárny obraz pochádza od známeho maliara Petra
Bohúňa z roku 1869. V roku 1883 bola za 140 zlatých vystavaná veža pre zvony a vysviacka
zvonov bola 5.8.1883.
Až do vzniku 1. ČSR v roku 1918 patrila Štôla medzi malé "zabudnuté" gazdovské dediny.
Po roku 1920 začali Štôlu objavovať milovníci hôr, najmä z Čiech a Moravy ale aj zo Slovenska.
Medzi ne napr. patrili známy etnograf, fotograf a filmár prof. Karol Plicka z Čiech, prof. Vydra z
Moravy, profesori Križan, Schultz, Kafenda, ktorým Štôla tak prirástla k srdcu, že si dali v tejto
dedinke vystavať zrubové domy. Postupne tu boli vybudované rôzne penzióny a rekreačné
strediská.
Títo milovníci hôr - turisti - v dedine sa im vravievalo "pánovia" trávievali prázdninové dni na
prekrásne udržiavaných lúkach či pastviskách. Rieka Poprad slúžila aj ako kúpalisko. Rieka i
ostatné potoky boli v tom čase krištáľovo čisté, plné pstruhov a najmä hlaváčov, ktoré sa v rieke
priam hemžili.
Kultúrnou pamiatkou v Štôle je vojenský cintorín, kde boli pochovávaní ranení vojaci zo
sanatória vo Vyšných Hágoch, ktoré slúžilo ako vojenská nemocnica. Na tomto cintoríne boli
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pochovaní aj ruskí vojaci. Tento cintorín bol dvakrát renovovaný. Naposledy to bolo v r. 198890. Plastika pri vstupe na cintorín bola osadená v novembri 1999. Renovovaný cintorín bol
slávnostne otvorený 6. mája 2000 za prítomnosti žijúcich odbojárov z okresu Poprad,
podpredsedu Zväzu protifašistických bojovníkov generála Pitnera, prvého tajomníka Ruského
veľvyslanectva v Bratislave a iných významných hostí.
Po vzniku 1. ČSR v roku 1918 bola Štôla administratívne naviazaná na obec Batizovce.
Sídlil tam notársky úrad, fara, matrika a pošta. Neskôr bola pošta pričlenená k poštovému úradu
v Lučivnej a v Štôle vznikla okolo roku 1950.
V roku 1947 vznikol tzv. Jednotný národný výbor Vysoké Tatry, ku ktorému bola obec Štôla
začlenená. Štátna správa v roku 1960 odňala Štôle štatút obce, degradovala ju na osadu a
pričlenila k MNV Mengusovce. Štôla získala znova štatút obce až v roku 1990. V slobodných
voľbách bol za starostu obce zvolený Milan Valek a obecný úrad sídlil v budove bývalej
evanjelickej školy až do 6.6.1997 kedy bol do užívania odovzdaný nový obecný úrad. V roku
1999 za starostu obce bol zvolený Štefan Rusnák a od roku 2010 zastáva funkciu starostu obce
p. Martin Hajko.

4.6 Pamiatky a zachované remeslá v obci
Významnými pamiatkami v obci sa vyznačujú evanjelický a.v. kostol s oltárnym obrazom od
popredného slovenského maliara P.M.Bohúňa a vojnový 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.
Pamiatkou z benediktínskeho kláštora je drevená zvonička s dvojkrížom a bronzovým
zvončekom stojaca pred jednou z posledných dreveníc v obci. V roku 2000 sa našli pri
rekonštrukcii rodinného domu p. Pavla Jurču, s.č. 67 niektoré časti stĺporadia pochádzajúce z
kláštora a tieto sú uložené v budove obecného úradu. Dňa 30. augusta 2014 sme usporiadali
Pamätný deň Obce Štôla pri príležitosti 700. výročia založenia benediktínskeho kláštora.
Na rôznych kultúrnych a spoločenských akciách sa snažíme prezentovať zachovalé remeslá
v obci našimi spoluobčanmi napr. p. Viera Kačová – tkané koberce a rôzne ručné práce, p.
Mária Gemzová – škrabané a maľované veľkonočné vajíčka a rôzne ručné práce, p. Ján
Veteška – sochy z dreva, p. Miroslav Jurčo – maľované obrazy, p. Jaroslav Kocián – sklárske
výrobky z fúkaného skla, p. Miroslav Zámečník – fotografie, p. Peter Gbúr – výroba fujár.
Taktiež vzácne archívne dokumenty starej Štôly na takýchto podujatiach prezentuje p. Ján
Jurčo, ktorý spracoval aj materiál do kroniky.
Starú Štôlu a život v nej máme zdokumentovanú formou obrazov a výstavy krojov, ktoré sa
nachádzajú v priestoroch obecného úradu.
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4.7 Významné osobnosti
MUDr. Anton Rákay (1925-2013)
Prozaik - žijúci v našej obci (narodený vo Vrbovom). V rokoch 1936 -1944 študoval na
gymnáziu v Malackách a v rokoch 1944-1950 medicínu na Lekárskej fakulte Slovenskej
univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil: r. 1950-1951 ako sekundárny lekár v Štátnom
liečebnom ústave v Kvetnici, r. 1951-1955 vo Vojenskom ústave pre pľúcne choroby v
Matliaroch, r. 1956-1985 primár oddelenia pre chirurgickú liečbu vo Vojenskom ústave pre
pľúcne choroby v Novej Polianke, r.1985-1987 sekundárny lekár v Štátnych kúpeľoch Nový
Smokovec a posledné roky svojho života strávil v našej malej obci. Knižne debutoval románom
Tabu (1991). Vo svojich dielach sa zaoberá otázkami lekárskej etiky či svedomím, etikou a
morálkou občanov a celej spoločnosti, ale vyrovnáva sa aj s bolestným procesom dezilúzie
vlastnej generácie. Popritom nastoľuje ďalšie, pre spoločnosť budujúci socializmus tabuizované,
pesimistické a depresívne témy – devalvovaný vzťah k vlasti, rakovina ako dôsledok
prebujnenej industrializácie životného prostredia, háklivý problém prezentácie skutočného stavu
pacienta chorého na rakovinu, etika lekárskeho súkromia, odtabuizovanie problému eutanázie a
i. čo sa odzrkadľuje v románoch Koniec sezóny v raji, Dvojitá stredová čiara (oba r. 1994), Tiché
biele steny (r.1995), Podaj ruku smrti (r. 1997), Pandoka, A žiť budeš ďalej (oba r. 2000), román
Ženská záležitosť (r. 2001) a i. Autor vyše 50 odborných prác zo svojej lekárskej profesie. V
roku 2009 predstavil v obecnej knižnici nový román Kalamita. Prezentácia knihy bola spojená s
predajom a autogramiádou. Román je inšpirovaný tým, čo sa v Tatrách stalo 19. novembra
2004 a zároveň príbehom zoológa a zdravotnej sestry a ich vzťahu zamotávajúceho sa do
centra uragánu. Okrem tohto románu spisovateľovi vyšli v roku 2009 ešte 2 knihy Rozprávky
pre deti a Nenáviď blížneho svojho – táto kniha je o zodpovednosti jedinca za holokaust.
Hozef Olexa – maliar
Maliar – jeho olejomaľby zo Štôly: Za štôlskymi humnami, Štôlske drevenice, Pastrnákovo
gazdovstvo, Štôlske sýpky, Štôlsky mlyn, Jano Rusnák zo Štôly, Cigán, Cigánske dievča, Mladá
žena zo Štôly v odiecke, Stará žena zo Štôly v sieťkovanom čepci ako aj drevoryt Horský
klinček. Krásna tempera Studenovodský vodopád a štúdie mladej i starej ženy zo Štôly sú
majetkom Podtatranského múzea v Poprade, podobne ako niekoľko ďalších námetov zo Štôly a
Ždiaru.
Ladislav Dinda
Narodil sa a žil v našej obci, bojoval po boku sovietskych partizánov a padol v roku 1943 v Minsku.

Fric Kafeda
Slovenský hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg.
Dr. Jozef Vydra - (1884-1959)
Český etnograf, univerzitný profesor, autor niekoľkých monografií o ľudovej kultúre na
Slovensku. V roku 1929 si tu nechal postaviť drevený dom podľa ľudového vzoru a je
nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR.
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5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1 Výchova a vzdelávanie
V Obci Štôla nie je zriadená základná škola ani materská škola. Školským obvodom je
Mesto Svit a Vyšné Hágy. Deti materskú školu navštevujú vo Vyšných Hágoch, v
Mengusovciach, vo Svite, v Štrbe a v Poprade a základnú školu vo Svite, vo Vyšných Hágoch
a v Poprade. Obec prispieva na požiadanie súkromným centrám voľného času na 1 dieťa/rok
50,- €.

5.2. Zdravotníctvo
V Obci Štôla nie je zriadené zdravotné stredisko. Každý utorok prichádza do ambulancie
zriadenej na obecnom úrade obvodný lekár MUDr. Ivor Bajtoš. Najbližšie zdravotné stredisko je
vo Svite, v Poprade a v Starom Smokovci. V Poprade sa nachádza nemocnica s poliklinikou,
poliklinika ADUS a ALEXANDRIA, Národná transfúzna stanica a Slovenský červený kríž. Tieto
zariadenie neslúžia len pre občanov mesta, ale aj pre okolité obce. Taktiež je v Poprade
vytvorený vyspelý systém starostlivosti o sociálne slabších, hendikepovaných a rodiny s deťmi.

5.3. Sociálne zabezpečenie
V priebehu roka obec zabezpečila opatrovateľskú službu pre 1 osobu prostredníctvom
Spišskej katolíckej charity. Z obecného rozpočtu bolo uhrádzané lekárom za vypracovanie
sociálnych a lekárskych posudkov k rozhodnutiam o odkázanosti na sociálnu službu
poskytovanú v zariadeniach, náhrada príspevku za opatrovateľskú službu za 1 osobu a
príspevok na stravovanie občanom poberajúcich dôchodok vo výške 0,20 €/1 jedlo. Najbližšie
domy sociálnych služieb sa nachádzajú v Lučivnej, v Tatranskej Polianke a v Tatranskej Štrbe.

5.4. Kultúra, šport, požiarnici
Obec v priebehu roka usporiadala niekoľko akcií – Štôlsku lyžu, deň detí, anglický tábor,
akcie pre dôchodcov, posedenie pri ľudovej hudbe, stretnutie detí s Mikulášom a Štôlsku
koštofku. Pri príležitosti narodenia detí, uzatvorenia sobášov, jubileí a Vianoc boli zasielané
pohľadnice a pri úmrtí smútiace kondolencie. Obec poskytla priestory pre uskutočnenie už 19.
ročníka denného kresťanského anglického tábora.
V priebehu roka sa urobili terénne úpravy okolo multifunkčného ihriska, vybudovalo sa
detské ihrisko z dotácie Úradu vlády SR (10 000 €) a vybudovalo sa oplotenie okolo detského
ihriska.
Obec zo svojho rozpočtu prispievala aj na činnosť dobrovoľného hasičského zboru. Mladí sa
aktívne zúčastňovali na súťažiach, o čom svedčia aj preplnené police víťazných pohárov.
Veľkou pomocou sú aj pre obec najmä pri výstavbe a úprave okolia ihriska a akýchkoľvek
akciách a brigádach poriadaných obcou. O činnosti požiarnikov je každoročne predkladaná
správa na Výročnej členskej schôdzi DHZ.
Z Ministerstva vnútra SR sme obdržali dotáciu vo výške 30 000 € na projekt: „Stavebné
úpravy Hasičská zbrojnica s.č. 946 Štôla“ – táto dotácia má byť vyčerpaná do 31.12.2022.
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5.5 Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci
Slovenská pošta a.s.
Avalanche, spol. s r.o., Štôla
JF club café Restaurant, Štôla
Snack-bar, Dušan Pachoň, Štôla
Velička, spol. s.r.o. Poprad
Tatranská horcovica – Miroslav Zámečník, Štôla
Penzióny
Ubytovanie v súkromí a rekreačných chatách
MISECO, s.r.o. Emil Láska, Štôla
Pneuservis-autooprava, Dušan Bachorík, Štôla
Autodoprava-Anna Mierková, Štôla
KIDSFUN, s.r.o, Štôla
TATRAMONT LB, spol. s.r.o., Štôla
Jaroslav Kocián Glassateliér

5.6 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
V obci Štôla nie je žiadne poľnohospodárske družstvo. Obec Štôla neeviduje žiadnych
súkromne hospodáriacich roľníkov. Počet chovateľov včiel 3. V obci je založený Urbár,
pozemkové spoločenstvo, Štôla. Ornú pôdu a trvalé trávne porasty vlastníkov obhospodaruje
Poľnohospodárske družstvo v Mengusovciach.

5.7 Životné prostredie
Obec je zodpovedná za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce. Taktiež obec zabezpečuje zber triedeného odpadu
(plasty, kovy, papier, sklo) prostredníctvom firmy Brantner Poprad s.r.o. v spolupráci
s organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorou je RECYKLOGROUP, a.s. Bratislava. Zber
biologicky rozložiteľných odpadov obec zabezpečuje už niekoľko rokov formou zakúpených
kompostérov, ktoré sú umiestnené v domácnostiach a pri bytových domoch. Zber zmesového
komunálneho odpadu obec zabezpečuje 1x týždenne, odvoz veľkoobjemových kontajnerov 4x
ročne, nebezpečný odpad a elektroodpad 2x ročne. V prípade čiernych skládok obec postupuje
v zmysle zákona č. 79/2016 Z.z. o odpadoch.
Od 1.4.2016 patrí do pôsobnosti obce aj výrub stromov a z finančnej náhrady za výrub
stromov obec zabezpečuje náhradnú výsadbu stromov a kríkov. Obec pravidelne
zabezpečovala kosenie a údržbu verejných priestranstiev a zelene v obci.

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet Obce Štôla 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.
Obecné zastupiteľstvo v Štôle uznesením č. 21/2013/B/1 zo dňa 10.12.2013 rozhodlo
o neuplatňovaní programov obce od roku 2014 v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov schváleného NR SR dňa 27.11.2013.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením OZ číslo
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Rozpočet bol
19/2017/226.

V priebehu roka bolo prijatých 6 rozpočtových opatrení – a to buď z dôvodu povoleného
prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, buď z presunu rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy ani výdavky
alebo z dôvodu úprav dotácií:







RO 1/2018 zo dňa 13.3.2018 – starosta – uzn. OZ 20/2018/245 -13.3.2018
RO 2/2018 zo dňa 31.5.2018 – starosta – uzn. OZ 21/2018/267 - 31.5.2018
RO 3/2018 zo dňa 25.6.2018 – starosta – uzn. OZ 21/2018/267 - 26.6.2018
RO 4/2018 zo dňa 31.7.2018 – starosta – uzn. OZ 22/2018/290 - 11.9.2018
RO 5/2018 zo dňa 11.9.2018 – starosta – uzn. OZ 22/2018/290 - 11.9.2018
RO 6/2018 zo dňa 10.12.218 – starosta – uzn. OZ 2/2018/26 -11.12.2018

Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové operácie
Príjmy celkom
Výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky celkom

Schválený
rozpočet
191 279,00
0,00
10 000,00
201 279,00

Upravený
rozpočet
211 933,00
48 300,00
0,00
260 233,00

Schválený
rozpočet
159 779,00
41 500,00
201 279,00

Upravený
rozpočet
171 903,00
39 642,00
211 545,00

6.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v roku 2018

Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové operácie
Príjmy celkom
Výdavky
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky celkom

Schválený
rozpočet
191 279,00
0,00
10 000,00
201 279,00

Upravený
rozpočet
211 933,00
48 300,00
0,00
260 233,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
211 932,54
48 300,00
0,00
260 232,54

Schválený
rozpočet
159 779,00
41 500,00
201 279,00

Upravený
rozpočet
171 903,00
39 642,00
211 545,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
171 682,75
39 641,12
211 323,87

% plnenia celkových príjmov – 100,00 %
% plnenia celkových výdavkov – 99,90 %
Daňové príjmy – 100,00 % plnenia
Nedaňové príjmy – 100,01 % plnenia
Granty a transfery – 100,00 % plnenia
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami – 0 % plnenia
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Bežné výdavky – 99,87 % plnenia
Kapitálové výdavky – 100,00 % plnenia

6.2 Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

211 932,54
171 682,75
40 249,79

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

48 300,00
39 641,12
8 658,88

Prebytok hospodárenia za rok 2018
z toho dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
Prevod prebytku hospodárenia za rok 2018 do rezervného fondu

48 908,67
-30 000,00
18 908,67

Celkový prebytok rozpočtu za rok 2018 vo výške 18 908,67 € bude odvedený do rezervného
fondu v zmysle platných pravidiel.

6.3 Rozpočet na roky 2019 – 2021
Príjmy bežné a
kapitálové
100
200
300
400

Rozpočet
2020

Rozpočet
2021

Daňové

194 921

210 754

225 854

Nedaňové
Granty a transfery
Príjmy z transakcií
Príjmy celkom

12 780
15 968
55 000
278 669

12 780
15 968
15 000
254 502

12 780
15 968
0
254 602

Výdavky bežné a
kapitálové
600
700

Rozpočet
2019

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky celkom

Rozpočet
2019

Rozpočet
2020

223 445
55 000
278 445
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226 502
28 000
254 502

Rozpočet
2021
234 975
19 627
254 602

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
7.1 Majetok
Názov

rok 2016

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

rok 2017

rok 2018

397 813
378 453

402 106
371 317

466 450
384 849

0
297 503
80 950
18 281

0

0

290 367
80 950
29 610

303 899
80 950
80 564

810

394
0

755
0

0
1 656
27 560
0
0
1 179

0
2 809
77 000
0
0
1 037

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté nenávratné finan. výpomoci dlhodobé
Poskytnuté nenávratné finan. výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie

0
0
2 736
14 735
0
0
1 079

7.2 Zdroje krytia
Názov

rok 2016

rok 2017

rok 2018

402 106
387 018

466 450
413 076

383 897

387 018

413 076

Záväzky

8 486

9 691

38 979

z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

800
0
68
7 618
0
5 430

800

600

0
92
8 799
0
5 397

30 000
79
8 300
0
14 395

Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie

397 813
383 897

z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy

0
0

Výsledok hospodárenia
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky
Prírastky a úbytky
Prírastok
54 570,58
3 211,00
2 500,00
498,00
0,00
40 051,12
1 800,00

Majetok v OC
Stavby
Samostatné hnuteľné veci
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Úbytok
0,00
149,04
863,04
306,71
273,90
60 779,58
1 800,00

Stavby
prírastok – rekonštrukcia krytiny na obecnom úrade, rekonštrukcia verejného osvetlenia, vybudovanie
chodníka pri dome služieb
Samostatné hnuteľné veci
prírastok – mulčovacia sada k traktorovej kosačke, traktorová kosačka
úbytok – vŕtačka
Dopravné prostriedky
prírastok – snežný skúter
úbytok – plávajúce čerpadlo
Dlhodobý hmotný majetok
prírastok – kávovar, kotlík,
úbytok – hojdačka
Pozemky
úbytok – predajná zmluva s FO
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
prírastok – rekonštrukcia strešnej krytiny na obecnom úrade, hromozvody, kotol v budove obecného
úradu, detské ihrisko, rekonštrukcia verejného osvetlenia, projektová dokumentácia k rekonštrukcii
budovy požiarnej zbrojnice, polohopisné a výškopisné zameranie miestnych komunikácií, chodník k domu
služieb, nákup DHM
úbytok – rekonštrukcia strešnej krytiny na obecnom úrade, hromozvody, kotol v budove obecného úradu,
detské ihrisko rekonštrukcia verejného osvetlenia, chodník k domu služieb, zaradenia DHM do užívania

7.3 Pohľadávky
Pohľadávky podľa doby splatnosti
Pohľadávky v lehote splatnosti
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky celkom

Účet

Pohľadávky

Rok 2017
350,00
350,00
4 832,22
5 182,22

Rok 2018
1 319,66
1 319,66
4 953,24
6 272,90

Suma

Poznámka

315
318

Ostatné pohľadávky
Pohľadávky z nedaňových príjmov

1 319,66
342,35

319

Pohľadávky z daňových príjmov

4 610,89

Dobropisy - energie
Úrok z omeškania, komunálny odpad, poplatky zo
záložného práva, cintorínsky poplatok
Daň za psa, daň z nehnuteľností, daň z ubytovania

7.4. Záväzky, rezervy a zúčtovanie rozpočtu obce
Záväzky podľa doby splatnosti
Záväzky v lehote splatnosti
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane

Rok 2017
8 891,12
8 891,12
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Rok 2018
8 378,83
8 378,33

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky celkom

Účet
472
321
331
336
341
342

Účet
323

Účet
357

0,00
8 891,12

Záväzky
Dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Krátkodobé záväzky
Dodávatelia
Zamestnanci
Zúčtovanie s
orgánmi sociálneho
poistenia
Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Záväzky celkom

Rok 2017

a zdravotného

Rezervy
Rezervy
Ostatné krátkodobé rezervy - audit

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce – rek.PZ-dotácia

0,00
8 378,83

Rok 2018

92,20
92,20
8 798,92
2 172,32
3 727,66
2 213,73

79,19
79,19
8 299,64
2 097,08
3 501,68
2 031,77

0,00
685,21
8 891,12

132,86
536,25
8 378,83

Rok 2017

Rok 2018

800,00
800,00

600,00
600,00

Rok 2017

Rok 2018

0,00
0,00

30 000,00
30 000,00

8. Hospodársky výsledok za rok 2017 – vývoj nákladov a výnosov
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
69

Náklady
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
Finančné náklady
Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
Splatná daň z príjmu
Náklady spolu
Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar
Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
Aktivácia
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach
Výnosy spolu
Hospodársky výsledok po zdanení (+kladný HV, -záporný
HV)
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Rok 2016
24 163,27
32 375,61
75 732,31
78,62
3 969,72
23 435,65

Rok 2017
27 493,84
38 185,45
80 970,68
78,36
4 742,51
25 008,87

Rok 2018
28 455,88
44 629,64
88 754,92
55,68
4 693,00
28 111,16

2 051,18
0,00
416,66
0,03
162 223,05

2 280,71
0,00
610,00
0,00
179 370,42

2 454,22
0,00
516,72
132,86
197 804,08

Rok 2016
1 626,27
0,00
0,00
165 478,37
7 526,57
1 082,64

Rok 2017
1 690,39
0,00
0,00
172 961,30
9 180,50
800,00

Rok 2018
1 761,35
0,00
0,00
186 827,86
17 049,76
800,00

0,76
959,02
8 427,21
185 100,84

0,00
0,00
8 631,55
193 263,74

0,00
0,00
17 422,96
223 861,93

22 877,79

13 893,32

26 057,85

Hospodárske výsledky za roky 2016 a 2017 boli zúčtované na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Hospodársky výsledok za rok 2018 vo výške 26 057,85 € bude taktiež zúčtovaný na účet
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

9. Ostatné dôležité informácie
9.1 Prijaté granty a transfery
Transfer na vojnové hroby
Transfer na požiarnu ochranu
Transfer na aktivačnú činnosť
Transfer na miestne komunikácie
Transfer na evidenciu obyvateľstva
Transfer na životné prostredie
Transfer na voľby do OS
Transfer na register adries
Transfer na prídavky na deti
Transfer na hmotnú núdzu
Sponzorstvo na kultúru
Spolu bežné transfery a granty
Kap. transfer na detské ihrisko
Kap. Transfer na rekonštrukciu PZ
Spolu kapitálové transfery
Celkom transfery a granty

4 000,55
1 400,00
6 746,40
23,16
176,88
49,73
553,02
19,60
1 277,92
2 231,10
110,00
16 588,36
10 000,00
30 000,00
40 000,00
56 588,36

Okresný úrad Prešov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Úrad práce soc. vecí a rodiny
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR
Okresný úrad Poprad
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Poprad
Okresný úrad Poprad
Úrad práce soc. vecí a rodiny Poprad
Úrad práce soc. vecí a rodiny Poprad
Marián Handzuš
Úrad vlády SR
Ministerstvo vnútra SR

9.2 Poskytnuté dotácie
Obec Štôla uzatvorila pre školský rok 2018/2019 zmluvy o poskytovaní dotácie pre centrá
voľného času:
 Mestu Svit pre Centrum voľného času, Hviezdoslavova 268/32, Svit – 175,00 €,
 Súkromnému centru voľného času, Vyšné Hágy 29, Vysoké Tatry vo výške – 200,00 €,
 Life Academy s.r.o. Francisciho 906/25, Poprad pre SCVČ Rovná 597/15, Poprad – 100,00
€.
Dotácie boli poskytnuté v prvej splátke v zmysle zmlúv na obdobie september-december
2018. Druhá splátka bude poskytnutá vo februári 2019.

9.3 Významné investičné akcie v roku 2018
 Výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
 Vybudované detské ihrisko (dotácia z ÚV 10 000 €)
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 Vybudovaný chodník k domu služieb
 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – Projektová dokumentácia zameranie existujúceho stavu
 Cestné hospodárstvo – zameranie miestnych komunikácií pri bytovkách

9.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Obec predpokladá uskutočniť v budúcich rokoch tieto investičné akcie:




rekonštrukciu miestnych komunikácií,
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice,
vybudovanie prístreškov na separovaný zber.

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor. Rizikom však je aj závislosť na príjme zo štátneho
rozpočtu, ale aj na iných príjmoch, ktoré obec nie vždy vie ovplyvniť.

9.7. Dlh obce
Obec Štôla k 31.12.2018 eviduje záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, poisťovniam
a daňovému úradu.
Obec Štôla k 31.12.2018 vykazuje nízke hodnoty zadlženosti a nemá problémy s plnením si
svojich záväzkov, je likvidná a nemá žiadne záväzky voči bankovým inštitúciám.

9.8. Záver
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 RISSAM-u na Ministerstvo
financií.
Obec si plní aj všetky ostatné vykazovacie povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ďalších zákonov.
Vypracovala: Schabjuková Alena
V Štôle: 29.1.2019

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