Ţakovce, apríl 2018

Mgr. Katarína Krullová
starostka obce Ţakovce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Váţení poslanci OZ, váţení občania,
predkladám Vám Výročnú správu obce Ţakovce za rok 2016. V tejto správe je podrobne
rozpísaný vývoj našej obce z hľadiska demografie, ale aj ekonomiky. V roku 2016 obec
zrealizovala mnoţstvo investičných aktivít, ktoré prispeli k zlepšeniu ţivota našich občanov. V
týchto a ďalších nových aktivitách chce obec pokračovať aj v ďalších rokoch. Všetky aktivity
obce vychádzajú z potrieb občanov.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
E-mail:
Webová stránka:

OBEC ŢAKOVCE
059 73 Ţakovce 55
00 326 771
2020697393
Mgr. Katarína Krullová, starostka obce
052/4592108, 052/4592722, 0918 678 288
obec.zakovce@stonline.sk
www.obeczakovce.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich
predstaviteľov
Starostka obce:
Mgr. Katarína Krullová – SMER–SOCIÁLNA DEMOKRACIA,
SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA–DEMOKRATICKÁ STRANA,
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
Zástupca starostu obce:

Štefan Uhlár - SMER–SOCIÁLNA DEMOKRACIA

Hlavný kontrolór obce:

Mgr. Anna Gardošová, ktorá bola do tejto funkcie zvolená na základe
výsledku výberového konania od 1.7.2013 – 30.6.2019.

Obecné zastupiteľstvo:

Peter Munka
Ing. Miroslav Kolodzej
Róbert Munka
Ľubomíra Vaľková
Štefan Uhlár

NEKA
NOVA
NOVA
NEKA
SMER–SOCIÁLNA DEMOKRACIA

Vo volebnom období 2014 – 2018 nebola zriadená obecná rada.

3

Komisia na ochranu verejného záujmu – preberanie majetkového priznania starostky obce
a vedúcich zamestnancov obce
Predseda:
Ing. Miroslav Kolodzej, Ţakovce 18
Členovia:
Štefan Uhlár, Ţakovce 110
Róbert Munka, Ţakovce 136
Komisia verejného poriadku, stavebná komisia a komisia ţivotného prostredia
Predseda:
Róbert Munka, Ţakovce 136
Členovia:
Ing. Miroslav Kolodzej, Ţakovce 18
Štefan Uhlár, Ţakovce 110
Milan Pluta, Ţakovce 106
Gabriel Smrek st., Ţakovce 69
Komisia mládeţe, športu, školstva a kultúry
Predseda:
Peter Munka, Ţakovce 136
Členovia:
Ľubomíra Vaľková, Ţakovce 122
Mgr. Ida Arbetová, Selec 69
Mgr. Mária Sekeráková, Ţakovce 74
Bc. Dagmar Rusnáková, Ţakovce 71
PaedDr. Viera Bernátová, Poprad
Komisia ekonomiky, prípravy a realizácie projektov a sociálna komisia
Predseda:
Ľubomíra Vaľková, Ţakovce 122
Členovia:
Štefan Uhlár, Ţakovce 110
Lenka Husanicová, Ţakovce 141

Obecný úrad:

Obecný úrad Ţakovce
059 73 Ţakovce 55

Administratívnu agendu obce zabezpečujú:
Ing. Viera Čupová
- účtovníctvo a rozpočtovníctvo, majetok, personalistika a mzdy,
drobné stavby, rybárske lístky, SHR, dotácie pre obec, dotácie
z rozpočtu obce, KPZ, byty, školstvo, ţiadosti na aktivačnú činnosť
Bc. Marcela Kovalčíková

- daň z nehnuteľnosti, poplatok za TKO, daň za psa, daň za ubytovanie,
evidencia obyvateľov, pokladňa, aktivačná činnosť, nájom hrobových
miest, agenda obecného zastupiteľstva, pošta

Spoločný stavebný úrad v Keţmarku
Zabezpečuje písomnú agendu v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, vyvlastňovacieho
konania a pozemných komunikácii v obci Ţakovce
Pracovník :
Adresa:
Kontakt:
Obchodné spoločnosti:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Ing. Mária Pajáková
Dr. Alexandra 30, 060 01 Keţmarok
052/4685852
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Ţakovce
059 73 Ţakovce 189
konatelia
Ing. Slavomír Faško, Sadová 3003/7, 916 01 Stará Turá
vznik funkcie od 11.12.2007
Mgr. Katarína Krullová, 059 73 Ţakovce 188
vznik funkcie od 17.12.2009 do 7.9.2017
Ing. Eugen Knotek, CSc, Spišská 3735/4, 058 01 Poprad
vznik funkcie od 8. 9. 2017
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Vklad do základného imania: Obec Ţakovce
Mesto Vysoké Tatry
Mesto Keţmarok
Chemosvit a.s.
Marius Pedersen, a.s.

2 821,483105 €
1 327,756755 €
1 327,756755 €
2 655,513510 €
8 464,449313 €

Percentuálne podiely:

Marius Pedersen, a.s.
Obec Ţakovce
Mesto Vysoké Tatry
Mesto Keţmarok
Chemosvit a.s.

51 %
17 %
8%
8%
16 %

Podiel na hlasovacích právach: Marius Pedersen, a.s.
Obec Ţakovce
Mesto Vysoké Tatry
Mesto Keţmarok
Chemosvit a.s.

51 %
17 %
8%
8%
16 %

Predmet činnosti:

IČO:
Telefón:
e-mail:
webová stránka:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Vklad do základného imania:
Percentuálny podiel:
Podiel na hlasovacích právach:
Predmet činnosti:

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom
ţivnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných ţivností
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (nie nebezpečnými)
prenájom strojov a zariadení
36 450 332
0902 999 588, 0902 999 589
tos@mariuspedersen.sk
www.mariuspedersen.sk
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
predstavenstvo
2 602 kmeňových akcií
0,16 %
0,16 %
vykonáva priameho investora výstavby zdravotne-vodohospodárskych
stavieb a ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle predpisov
o investičnej výstavbe zdravotne-vodohospodárskych stavieb v rozsahu
stanovenom osobitným oprávnení, zabezpečuje prípravu a projektovú
dokumentáciu pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údrţbu
základných prostriedkov
vykonáva ďalšie nadväzujúce a pomocné činnosti podniku, servisné
a opravárenské práce a technologické montáţe, technické revízie
vyhradených technických zariadení pre potreby podniku, prípadne i pre
iné organizácie; vykonáva činnosť súvisiacu s prevádzkou dopravných
a mechanizačných prostriedkov; zabezpečuje obhospodarovanie
bytového, nebytového fondu a rekreačných zariadení podniku
zabezpečuje systematické vyuţívanie výsledkov vedy a techniky na
zvyšovanie technickej a technologickej úrovne vodohospodárskych
procesov vrátane odbornej prípravy pracovníkov, zabezpečuje
technický rozvoj a vývojové úlohy s tým súvisiace pre potreby podniku,
prípadne i pre iné organizácie
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IČO:
Telefón:
e-mail:
webová stránka:

zabezpečuje plánovaciu, finančnú, účtovnú a mzdovú agendu spojenú
s riadením hospodárskej činnosti podniku; vykonáva kontrolnú činnosť
projektovanie, sledovanie, riadenie, vykonávanie a vyhodnocovanie
úloh hydrogeologického prieskumu
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
nakladanie s odpadom: odvádzanie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou a odvoz odpadov zo septikov a ţúmp čistenie odpadových
vôd spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach
odpadových vôd a jeho vývoz prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní
nových čistiarní odpadových vôd
skladovanie kalu z úpravy vody odvoz spotrebovaných olejov a kyselín
výkupcom
vykonáva výber pracovníkov na príslušné pracovné pozície,
zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a zvyšovanie odbornej
kvalifikácie zamestnancov
prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie
sprostredkovanie obchodu a sluţieb v rozsahu voľných ţivností
veľkoobchod v rozsahu voľných ţivností
maloobchod v rozsahu voľných ţivností
nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných ţivností
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných
sluţieb spojených s prenájmom
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
výkon činnosti stavbyvedúceho; inţinierske stavby – vodohospodárske
stavby /hydromelioračné stavby/, potrubné a iné líniové stavby
výkon činnosti stavebného dozoru; inţinierske stavby –
vodohospodárske stavby /hydromelioračné stavby/, potrubné a iné
líniové stavby
verejné obstarávanie
36 485 250
052/ 7873 115
info@pvpsas.sk
www.pvpsas.sk

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: „Starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvateľov“
Vízie obce:
A) Ţivotné prostredie – Čisté ţivotné prostredie obce a jej okolia, priestranstiev v obci,
dostatok upravených zelených plôch, s vyuţívaním čistých („zelených“) energií.
B) Technická infraštruktúra – V obci je kompletne vybudovaná základná technická
infraštruktúra a zrekonštruované objekty a budovy.
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C) Poľnohospodárstvo, ekonomická aktivita, zamestnanosť – Vďaka rozvinutému
farmárčeniu a výrobe tradičných regionálnych produktov je poľnohospodárska pôda
obrábaná a upravená, sebestačnosť je hlavným zdrojom obţivy obyvateľov obce.
D) Cestovný ruch – Obec s dobre vybudovanými sluţbami primeraného štandardu, dobre
prepojená s dôleţitými strediskami cestovného ruchu.
E) Vzdelávanie – Obec rozumných a vzdelaných ľudí, s modernými vzdelávacími
inštitúciami a zmysluplným vyuţívaním voľného času.
F) Kultúra – Obyvatelia vyuţívajú voľný čas na spoločné kultúrne akcie a obnovovanie
kultúrnych tradícií.
G) Šport – V obci sú vytvorené podmienky pre aktívny prístup obyvateľov k športu na
moderných športoviskách.
H) Sociálna oblasť a zdravotníctvo – V obci je postarané o starých ľudí a sociálne
slabých, zdravotná starostlivosť je dobre dostupná pre všetkých občanov.
Ciele obce:
A) Ţivotné prostredie – Zachovať čisté ţivotné prostredie obce a jej okolia, aktívne sa
podieľať na jeho ochrane a tvorbe
A1. Dobudovať chýbajúce zelené a oddychové priestranstvá v obci
A2. Zvyšovať environmentálne povedomie občanov
A3. Odstrániť nedostatky v zbere a nakladaní s odpadmi
A4. Zabezpečovať ochranu proti povodniam
B) Technická infraštruktúra – Dobudovať základné články technickej infraštruktúry
v obci, zrekonštruovať obecné budovy a objekty
B1. Prispôsobiť stav technickej infraštruktúry v obci európskym štandardom
C) Poľnohospodárstvo, ekonomická aktivita, zamestnanosť – Podieľať sa na rozvoji
poľnohospodárskych

činností

na

princípe

trvalej

udrţateľnosti

a regionálnej

konkurencieschopnosti poľnohospodárskej výroby, vyuţiť potenciál obce a regiónu pre
zvýšenie zamestnanosti
C1. Vytvoriť podmienky pre vznik a rozvoj rodinných fariem
C2. Vytvoriť podmienky pre ekonomickú aktivitu obyvateľov v rámci obce
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D) Cestovný ruch – Podporovať a vytvárať podmienky pre vidiecky cestovný ruch,
v úzkej spolupráci s okolitými obcami a regiónom
D1. Vytvárať podmienky pre vytváranie atraktivity obce pre cestovný ruch
D2. Podporovať vytváranie sluţieb pre cestovný ruch v obci
D3. Propagovať obec ako zaujímavú destináciu pre turistov a návštevníkov
E) Vzdelávanie – Skvalitniť vzdelávanie detí v rámci škôl, ako aj moţnosti celoţivotného
vzdelávania všetkých vekových kategórií občanov obce
E1. Zvýšiť kvalitu výchovy a vzdelávania v základnej škole
E2. Vytvoriť dobré podmienky pre celoţivotné vzdelávanie občanov
F) Kultúra – Vytvárať moţnosti a podporovať kultúrne a spoločenské aktivity v obci,
opierajúc sa predovšetkým o bohaté kultúrne tradície regiónu
F1. Zachovávať kultúrne dedičstvo obce a regiónu
F2. Zvýšiť záujem občanov o kultúrny a spoločenský ţivot
F3. Vytvoriť podmienky pre kvalitný kultúrny a spoločenský ţivot v obci
G) Šport – Zabezpečiť dobré podmienky pre šport a pohybové aktivity všetkých
obyvateľov obce
G1. Zlepšiť podmienky pre šport a pohybové aktivity v obci
H) Sociálna oblasť a zdravotníctvo – Vytvoriť podmienky pre rozvoj sociálnych sluţieb
a dobrú dostupnosť zdravotníckych sluţieb
H1. Podporovať sociálne sluţby pre občanov

5. Základná charakteristika obce
Obec Ţakovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky; zdruţuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou,
ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom
a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Riadi sa zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení.
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5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Susedné mestá a obce :
Celková rozloha obce :
Nadmorská výška :

49o 05’ 00’’ S

20o 24’ 00’’ V

Vrbov, Vlková, Huncovce, Hozelec, Švábovce, Poprad - Matejovce
16,03 km2
671 m n.m.

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 53,00 obyv./km2, 846 obyvateľov
Kategória
Vek od 0 - 3 rokov
Vek od 3 - 6 rokov
Vek od 6 - 18 rokov
Vek od 18 - 62 rokov
Nad 62 rokov
SPOLU
Národnostná štruktúra :

Muţi
18

28

12

16

118

58

60

532

288

244

140

74

66

846

450

396
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Slovenská
Rusínska
Ruská
Česká, Ukrajinská
Nemecká, Poľská, Rómska

Štruktúra obyvateľstva podľa náboţenského významu :

Vývoj počtu obyvateľov :

Ţeny

Spolu
28

Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského
vyznania
Evanjelická cirkev metodistická
Kresťanské zbory

Počet obyvateľov k 1. 1. 2017
Narodenie
Úmrtie
Prihlásenie
Odhlásenie
Odčítanie cudzincov
Počet obyvateľov k 31. 12. 2017

845
10
4
10
11
4
846

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : Mieru nezamestnanosti za obec nevieme určiť, nakoľko ekonomická
aktivita obyvateľstva sa posudzuje len na okresnej úrovni. Je moţné
uviesť len podiel uchádzačov o zamestnanie na produktívnom
obyvateľstve čo predstavuje k 31. 12. 2017: 9,21 %
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Nezamestnanosť v okrese : k 31. 12. 2011
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2013
k 31. 12. 2014
k 31. 12. 2015
k 31. 12. 2016
k 31. 12. 2017
Vývoj nezamestnanosti v obci:
Počet nezamestnaných
k 31. 12. 2011
83
k 31. 12. 2012
86
k 31. 12. 2013
73
k 31. 12. 2014
74
k 31. 12. 2015
69
k 31. 12. 2016
66
k 31. 12. 2017
49

28,66 %
30,60 %
30,36 %
25,59 %
23,44 %
20,53 %
15,44 %
muţi
47
54
52
50
47
42
29

ţeny
36
32
21
24
22
24
20

5.4. Symboly obce
Erb obce : V modrom štíte biskup v striebornom rúchu a so zlatou mitrou, v pravici s troma
zlatými guľami, v ľavici pred sebou so zlatou ľavo šikmou berlou.

Vlajka obce : Vlajku obce Ţakovce tvoria štyri pozdĺţne rovnako široké pruhy v poradí ţltý,
modrý, biely, modrý. V zmysle zásad slovenskej vlajkovej tvorby má pomer strán 2 : 3 a na
konci dvojitý zástrih siahajúci do tretiny listu vlajky.

Pečať obce : Pečať vyobrazuje sv. Mikuláša, drţiaceho v pravej ruke svoj atribút: tri zlaté gule,
v ľavej biskupskú palicu.
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5.5. Logo obce
Obec Ţakovce nemá vlastné Logo.

5.6. História obce
Ţakovce sa prvý krát spomínajú v listinách Ondreja II. z roku 1209. Ţakovce sú najstaršou
písomne doloţenou obcou na Spiši vôbec.
Pôvodný názov obce bol VILLA ISAAC (fran. – Izákova dedina), pravdepodobne podľa
istého Šoltýsa, ktorý obec kolonizoval. Po tatárskom vpáde roku 1241 boli Ţakovce
prevrstvené novoprišlými nemeckými kolonistami. Uţ od roku 1317 sa uvádza nemecké
pomenovanie obce EISDORF, t. j. ľadová dedina. Pribliţne takéto pomenovanie im ostalo aţ
do roku 1651. Obec Ţakovce niekoľko desaťročí po svojom vzniku zohrávala významnú úlohu
v Spoločenstve spišských Sasov (nemecký hostia na Spiši si v roku 1271 od Štefana V.
vymohli obnovenie a potvrdenie svojich starších výsad, na základe, ktorých vzniklo
Spoločenstvo spišských Sasov). Moţno predpovedať, ţe Ţakovce sa neriadili domácim
zvykovým právom, ale nemeckým právom. Od roku 1412 patrili do Provincie XVI. spišských
miest. V roku 1465 ich dostal šľachtický rod Zápoľských ako súčasť panstva Spišského hradu,
stali sa tak poddanským mestečkom Spišského hradného panstva.
V roku 1526 obec patrila do vlastníctva Tuzrovcov, v roku 1636 do vlastníctva
Csákyovcov, v roku 1635 patrila obec Tőkőlyovcom. V roku 1634 obec vyhorela. V 16 storočí
prebehla na Spiši reformácia. Ţakovce sa stali evanjelickou obcou, ale v januári 1672 prevzali
kostol katolíci.
V roku 1710 veľká časť obce vymrela na mor v dôsledku čoho došlo k výmene
obyvateľstva.
Po roku 1945 Ţakovce dostali úplne nové obyvateľstvo. Obecný chotár patril k jedným
z najväčších chotárov pod Tatrami.
V roku 1954 prichádza do obce nové obyvateľstvo. Sú to obyvatelia z obce Blaţov, ktorí
boli z rodnej obce násilne vysídlení.
5.7. Pamiatky
Kostol sv. Mikuláša – patrí k najstarším pamiatkam obce, pôvodne ranogotický z čias okolo
roku 1300, ktorého patrónom bol aj je sv. Mikuláš, patrón kupcov, obľúbený jednak
v nemeckom kupeckom prostredí, jednak aj v prostredí slovanskom.
V 40. rokoch 18. storočia bol zbarokizovaný. Z prvej stavebnej etapy zostala ranogotická veţa,
gotický svietnik s plastikou anjela z čias okolo roku 1470. Priestory zaklenuté pruskými
klenbami. Fasády boli hladké s opornými piliermi. Hlavný oltár baroko v strede s obrazom
svätého Mikuláša, z polovice 18. storočia. Kazateľnica neskorobaroková s maľbami
4 evanjelistov na kazetách rečnišťa. Vo vrchole plastika Dobrého pastiera z 2. polovice
18. storočia. Krstiteľnica kamenná z roku 1531. Spovednica baroková vo vrchole poprsie
sv. Magdalény z polovice 18. storočia. Plastika Madony, drevená polychrómovaná zo zač.
18. stor. nadväzujúca na typ Madony. Organová skriňa s ušnicou ornamentikou z polovice
18. stor. Plastika Ukriţovania Krista – Vzkriesenie barok. z druhej polovice 18. storočia.
Paramentár v sakristii, barok. s akantovou ornamentikou z 18. stor. Zvony: z roku 1453, zo
16. storočia, 1783, 1846. Zapísaný v ÚZPF pod číslom 1020/1.
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Chrám narodenia Panny Márie - Chrám bol postavený v roku 1793. Posvätený bol
4. adventnú nedeľu toho istého roku. Na základe cisárskeho tolerančného patentu, ktorý uţ
evanjelikom dovoľoval stavať kostoly, ale bez veţe bol postavený v neskorobarokovom slohu.
Malá veţička na chráme a zvonica boli postavené neskôr. Chrám patril evanjelickej cirkvi,
grécko-katolícka cirkev ho kúpila v roku 2010, v prenájme bol od roku 1955, keď boli veriaci
násilne vysťahovaní do Ţakoviec z obce Blaţov. Za uţívania grécko-katolíckou cirkvou bola
v roku 1975 urobená rekonštrukcia, pri ktorej bola vymenená strešná krytina, urobená
vonkajšia a vnútorná omietka a vymaľovanie. Inventár chrámu aţ na lavice, pochádza
z Blaţova, z pôvodného chrámu. Zapísaný v ÚZPF pod číslom 1019/1.
5.8. Významné osobnosti obce
Ing. Mgr. Marián Kuffa – nar.: 24.12.1959, Keţmarok, je slovenský rímskokatolícky kňaz.
Venuje sa ľuďom na okraji spoločnosti. Je predstaveným Inštitútu Krista Veľkňaza. V detstve
sa venoval karate. S priateľmi tieţ chodil opravovať veţe kostolov a bavilo ho horolezectvo.
Vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Pôvodne neplánoval, ţe by sa stal
kňazom. Keď mal okolo 20 rokov, tešil sa, ţe sa oţení a bude mať deti. Potom sa však pod ním
pri výstupe na Gerlachovský štít odtrhol kus skaly – nasledoval dvadsaťmetrový pád.
Záchranárom trvalo 13 hodín, kým ho dopravili do nemocnice. Cítil, ţe Boh mu vrátil ţivot a
vtedy v ňom dozrelo predsavzatie vrátiť svoj ţivot Bohu – tým, ţe sa bude venovať ľuďom,
ktorí to potrebujú najviac. V roku 1994 začal pôsobiť ako rímskokatolícky kňaz v Ţakovciach.
Na opravách fary začal v ťaţkých podmienkach pracovať s ľuďmi z polepšovne, s navrátilcami
z väzenia, vrátane tých, ktorí si odpykávali tresty za najťaţšie zločiny. Postupom času opravu
fary dokončili a pristavali alebo opravili ďalšie objekty.
O kňazovi Mariánovi Kuffovi a jeho ţivote boli natočené nasledovné dokumentárne filmy:

Kde končí nádej, začína peklo (SR, 2003, 27 min) – natočil slovenský reţisér Ladislav
Kaboš;

Podnikateľ s dušami (SR, 2005, 26 min) – z produkcie LUX communication; z kolekcie
„Moja misia I.“;

Všetky moje deti (SR, 2014, 90 min) – reţisér Ladislav Kaboš;

Opri rebrík o nebo (ČR, 2014, 100 min) – od českej dokumentaristky Jany Ševčíkovej.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne
kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola v Ţakovciach – bez právnej subjektivity
Riaditeľka školy:
Adresa:
Kontakt:
Email školy:
Webová stránka:

PaedDr. Viera Bernátová, ktorá bola do tejto funkcie menovaná na základe
výsledku výberového konania od 1.1.2014 do 31.12.2018.
059 73 Ţakovce 70
052/4592119
zszakovce@gmail.com
zakladnaskolazakovce.edupage.org
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Obec je zriaďovateľom Základnej školy v Ţakovciach bez právnej subjektivity, ktorú v
školskom roku 2016/2017 navštevovalo 28 ţiakov, v školskom roku 2017/2018 navštevovalo
26 ţiakov, v ročníkoch 1 – 4. K 1.9.2017 navštevovalo 1. ročník 6 ţiakov, 2. ročník 6 ţiakov,
3. ročník 6 ţiakov a 4. ročník 8 ţiakov. Vyučovanie rímsko-katolíckeho náboţenstva je
zabezpečované kaplánom Mgr. Jozefom Harvanom a vyučovanie grécko-katolíckeho
náboţenstva je zabezpečované farárom Mgr. Michalom Bučkom.
Materská škola v Ţakovciach – bez právnej subjektivity
Riaditeľka školy:
Adresa:
Kontakt:
Email školy:

Bc. Dagmar Rusnáková, ktorá bola do tejto funkcie menovaná na základe
výsledku výberového konania od 01. 08. 2014 do 31. 7. 2019.
059 73 Ţakovce 71
052/4592106
zakovce@azet.sk

Webová stránka:

www.ms.obeczakovce.sk

Obec je zriaďovateľom Materskej školy v Ţakovciach bez právnej subjektivity, ktorú
od januára 2017 do júna 2017 navštevovalo 19 detí, od septembra 2017 do decembra 2017
navštevovalo 24 detí.
V budove materskej školy je školská jedáleň v ktorej sa v priebehu roka 2017 stravovalo
priemerne denne 24 detí z MŠ, 11 ţiakov zo ZŠ, 6 pedagogickí zamestnanci, 9 dôchodcovia
a 8 zamestnancov obce. Vydaných bolo 7 636 obedov, 2 778 desiat a 2 788 olovrantov.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na zvyšovanie kompetencií skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu.

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce poskytuje:
MUDr. Miroslav Jeţík,

všeobecný lekár pre dospelých
059 72 Vrbov 251
Kontakt: 052/4592127
MUDr. Marta Jeţíková

Všeobecný lekár pre deti a dorast
059 72 Vrbov 251
Kontakt: 052/4684181
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Keţmarku n.o.

MUDr. Martin Magera, riaditeľ
Huncovská 42, 060 01 K e ţ m a r o k
Kontakt: 052/4512111
Fax: 052/4567300
Email: nemocnica@nkk.sk
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti
občanom obce.
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6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne sluţby v obci zabezpečuje :
Inštitút Krista Veľkňaza, n.o.
Riaditeľ:
PhDr. Ing. Pavol Vilček
Adresa:
059 73 Ţakovce 198
Kontakt:
052/4592739, 4682101, 4682102
Web:
www.ikv.sk
E-mail:
ikv@ikv.sk
Nezisková organizácia je zaloţená na:
a) poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci ľuďom v núdzi
b) poskytovanie sociálnych sluţieb v zmysle zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov
c) prevádzkovanie zariadenia pre zdravotne postihnutých
d) prevádzkovanie útulkov, resocializačných stredísk a domovov pre osamelých rodičov
e) podporu rozvoja zamestnanosti
f) výstavbu a prevádzkovanie sociálnych bytov
g) vzdelávanie a výchovu
h) tvorbu a ochranu ţivotného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva
Dom Boţského Srdca Jeţišovho

Štatutárny zástupca a vedúci Domu Boţského Srdca Jeţišovho: Mgr. VILČEK Peter
059 73 Ţakovce 30
Druh zariadenia: Útulok a resocializačné stredisko
Kapacita: 71 klientov v útulku a 10 v resocializačnom stredisku
Klienti: muţi bezdomovci a osoby po výkone trestu, mládeţ po skončení ústavnej alebo
ochrannej výchovy
Sluţby: celodenné stravovanie, ošatenie, poradenstvo, administratívna pomoc, pracovná terapia
Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Štatutárny zást. a ved. Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie: PhDr. Ing. VILČEK Pavol
059 73 Ţakovce 198
Druh zariadenia: Domov pre telesne postihnutých
Kapacita: 30 klientov
Klienti: telesne postihnutí muţi a ţeny
Sluţby: nepretrţitá starostlivosť pre telesne postihnutých, ubytovanie, stravovanie, opatrovanie,
pranie, poradenstvo, duchovná pomoc, administratívna pomoc, bezbariérový prístup do
všetkých priestorov zariadenia.
Dom Márie Magdalény v Ţakovciach

Vedúca Domu Márie Magdalény: Mgr. MAJERČÁKOVÁ Margita
Dom Márie Magdalény je najmladším zo zariadení IKV. Prvé mamičky s deťmi sem boli
prijaté na sklonku roku 2001. V súčasnosti je tu 6 mamičiek s deťmi - to je aj kapacita
zariadenia. Na rozdiel od ostatných núdznych, ktorým Inštitút pomáha sa tieto nepodieľajú na
spoločnom chode zariadení. Podľa moţnosti sa zúčastňujú svätej omše, ale ostatné veci sú plne
limitované ich starostlivosťou o svoje deti. Keďţe v minulosti mali aj s tým problém, pod
odborným dozorom si tu varia, perú upratujú, učia sa základným ţivotným návykom.
Našim cieľom je pomôcť matkám s deťmi, ktoré z rôznych dôvodov skončili na ulici,
respektíve doma boli týrané. Tieţ chceme pomôcť mladým dievčatám a ţenám, pre ktoré sa ich
tehotenstvo stáva neriešiteľným problémom a sú rozhodnuté tehotenstvo umelo prerušiť, čo je
vlastne vraţda nenarodeného dieťaťa.
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Obec v roku 2017 nezabezpečovala opatrovateľskú sluţbu.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj sociálnych sluţieb sa
bude orientovať na poskytovanie opatrovateľskej sluţby občanom, ktorí poţiadajú o sluţbu,
posúdením zdravotného stavu zmluvným lekárom, vydanie rozhodnutia na poskytovanie
opatrovateľskej sluţby.

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny ţivot v obci zabezpečuje Obec Ţakovce, Základná škola, Materská
škola konaním kultúrnych a spoločenských akcií - deň matiek, Ţakovce sa bavia, posedenie
s dôchodcami, Mikuláš, vianočné besiedky. Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno
očakávať, ţe kultúrny a spoločenský ţivot v obci bude orientovaný na usporiadanie kultúrnych
akcií za účelom stretávania sa občanov, kultúrneho vyţitia detí a mládeţe.
Cirkvi pôsobiace v obci :
Rímskokatolícky farský úrad
Správca farnosti:
Kaplán:
Adresa:
Kontakt:

Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c.
Mgr. Jozef Harvan od 1. 7. 2012
059 73 Ţakovce 30
052/4592180

Gréckokatolícky farský úrad
Správca farnosti:
Mgr. Michal Bučko
Adresa:
059 73 Ţakovce 83
Kontakt:
0911 912 359
Sekulárny Inštitút Krista Veľkňaza
Generálny moderátor:
Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c.
Adresa:
059 73 Ţakovce 30
Kontakt.:
0524592180, fax: 0524313936
E-mail:
ikv@stonline.sk

Občianske zdruţenia pôsobiace v obci:
FK Ţakovce
Sídlo:

059 73 Ţakovce 94

Inštitút Krista Veľkňaza
Sídlo:

059 73 Ţakovce 30

Občianske zdruţenie gréckokatolíkov v Ţakovciach
Sídlo:
Gréckokatolícky farský úrad, Ţakovce 87, 059 73 Ţakovce
Občianske zdruţenie vysídlencov z bývalých obcí Blaţov a Blaţovská Dolina

Sídlo:

059 73 Ţakovce 127

Občianske zdruţenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Sídlo:

059 73 Ţakovce 55
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6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia sluţieb v obci :
Názov predajne
druh
adresa
COP Jednota
potraviny
Ţakovce 78
Potraviny ELVA
potraviny
Ţakovce 80
Slovenská pošta a.s.
pošta
Ţakovce 55
Jana Hudáková
občerstvenie
Ţakovce 78
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.
Nakladanie s nebezpečným odpadom a iným ako nebezpečným odpadom
Konatelia spoločnosti:
Ing. Slavomír Faško,
Mgr. Katarína Krullová do 7.9.2017
Ing. Eugen Knotek, CSc od 8.9.2017
Riaditeľ organizácie:
Adresa:
Kontakt:

kontakt
052/4592074
052/4592731
052/4592110
0903 858 766

Ing. Juraj Špes
059 73 Ţakovce 189
0902 999 589

Marius Pedersen, a.s.
Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
Adresa:
911 01 Trenčín, Opatovská 1735
Kontakt:
032 743 75 43 – 44

e-mail:
web:

trencin@mariuspedersen.sk
www.mariuspedersen.sk

Najvýznamnejší priemysel v obci:
Inštitút Krista Veľkňaza, občianske zdruţenie
Pekárenská výroba
Štatutárny orgán:
Peter Vilček, Ing. Marián Kuffa, PhDr. Pavol Vilček
Adresa:
059 73 Ţakovce 30
Kontakt:
052/4313912
e-mail:
ikv@ikv.sk
Web:
www.ikv.sk

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
Názov
Poľnohospodárske druţstvo Švábovce
Ing. Radovan Slivka – štatutárny zástupca

adresa
Švábovce

kontakt
052/7892642

ONPEBA s.r.o.
Ing. Peter Bartoš – konateľ spoločnosti

Štítnik

052/7884888

BULLY spol. s r.o.
Ing. Norbert Fassinger - konateľ spoločnosti

Vrbov

0905324547

AGROOSIVO-ÚSVIT s.r.o.
Ing. František Lizák – konateľ

Poprad - Matejovce

052/7870516

MK UNIREA s.r.o.
Ing. Vojtech Marhefka

Poprad

0908 989 367

ZEMEDAR s.r.o.
Ing. Ján Regec . konateľ spoločnosti

Poprad

052/7765941
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Inštitút Krista Veľkňaza, občianske zdruţenie
Štatutárny orgán:
Peter Vilček, Ing. Marián Kuffa, PhDr. Pavol Vilček
Adresa:
059 73 Ţakovce 30
Kontakt:
052/4313912
e-mail:
ikv@ikv.sk
Web:
www.ikv.sk

Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe hospodársky ţivot v obci
sa bude orientovať na rozvoj sociálnych sluţieb v obci, rozvoj cestovného ruchu a na
poľnohospodársku výrobu.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2016 uznesením č.123/2016.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 22. 2. 2017 uznesením č. 11/2017.
- druhá zmena schválená dňa 21. 6. 2017 uznesením č. 47/2017.
- tretia zmena schválená dňa 13. 9. 2017 uznesením č. 73/2017.
- štvrtá zmena schválená dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 94/2017.
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 052 803

1 066 405

1 080 663,55

101

711 629
341 174
0
1 052 803

999 227
2 981
64 197
954 632

1 054 457,89
5 096,06
21 109,60
741 262,43

106
171
33
78

419 445
616 819
16 539
0

490 514
430 312
33 806
111 773

444 640,32
262 817,01
33 805,10
339 401,12

91
61
100
304

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Beţné príjmy spolu

1 054 457,89

z toho : beţné príjmy obce

1 054 457,89

Beţné výdavky spolu

444 640,32

z toho : beţné výdavky obce

444 640,32

Bežný rozpočet

609 817,57
5 096,06

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

5 096,06

Kapitálové výdavky spolu

262 817,01

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet

262 817,01

-

257 720,95
352 096,62
5 093,26
347 003,36

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

21 109,60

Výdavkové finančné operácie

33 805,10

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-

12 695,50
1 080 663,55
741 262,43
339 401,12
5 093,26
334 307,86

Prebytok rozpočtu v sume 352 096,62 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 5 093,26 EUR navrhujeme pouţiť na:
-

tvorbu rezervného fondu
334 249,95 EUR
na vysporiadanie zostatku finančných operácií
12 753,41 EUR
o finančné operácie vo výške 12 695,50 € zvýšené o sumu 57,91 €, fond opráv
byty v obci

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 615,12 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva (ZŠ) v sume 4 615,12 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réţiu
podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 478,14 EUR,
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ktoré je moţné pouţiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
334 249,95 EUR.
Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a pokladniach k 31.12.2017
Pokladňa - obec
980,36 €
Pokladňa – ČOV
976,97 €
Beţný účet VÚB
122 249,78 €
Beţný účet SLSP
175 491,49 €
Fondový účet -školstvo
21,09 €
Účet ČOV
39 108,84 €
Dotačný účet
20,54 €
Dotačný účet – kamerový systém
16,00 €
Školská jedáleň
478,14 €
SPOLU
339 343,21 €
Sociálny fond
79,50 €
Účet rezervného fondu
243 708,66 €
Účet zábezpeka 8 – bj.
6 749,00 €
Fond opráv 8 – bj.
4 567,97 €
Fond opráv byty v MŠ
124,74 €
Dotačný účet – depozit
5 059,51 €
SPOLU
260 289,38 €
CELKOM
599 632,59 €

7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020
Skutočnosť
k 31.12.2017

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

1 080 663,55

1 426 168

746 679

746 503

1 054 457,89
5 096,06
21 109,60

802 459
380 000
243 709

746 679
0
0

746 503
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2017

Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

741 262,43

1 426 168

746 679

746 503

444 640,32
262 817,01
33 805,10

518 024
891 605
16 539

461 571
268 569
16 539

481 132
248 832
16 539
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016
3 615 864,21

Skutočnosť
k 31.12.2017
4 122 239,31

3 324 398,18

3 515 782,14

2 387,80

2 034,04

3 164 971,86

3 356 709,58

Dlhodobý finančný majetok

157 038,52

157 038,52

Obežný majetok spolu

288 773,61

604 717,67

381,33

507,60

0,00

0,00

226,32

0,00

18 013,36

4 640,74

270 152,60

599 569,33

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

2 692,42

1 739,50

Skutočnosť
k 31.12.2016
3 615 864,21

Skutočnosť
k 31.12.2017
4 122 239,31

2 451 717,99

2 997 483,97

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

2 451 717,99

2 997 483,97

319 893,31

295 924,68

Rezervy

1 998,50

3 342,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

3 515,86

4 615,12

240 042,92

225 681,83

Krátkodobé záväzky

47 568,03

43 761,73

Bankové úvery a výpomoci

26 768,00

18 524,00

844 252,91

828 830,66

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie
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V roku 2017 došlo úbytku na pozemkoch vo výške 1 213,60 €, a to
 odpredaj dielu č. 6 o výmere 21 m2, pozemku KNC parc. č. 283/2 a dielu č. 10
o výmere 35m2, pozemku KNC parc.č. 284/2 za cenu 290,08 € p. Eduardovi
Wiesnerovi a manţelke Eve z dôvodu majetko-právneho vysporiadania pozemku pri
RD č. 185, ktorého hodnota bola 74,35 €,
 odpredaj dielu č. 1 o výmere 39 m2, pozemku KNE parc. č. 4089, dielu č. 9 o výmere
239 m2, pozemku KNC parc. č. 4089/55 a dielu č. 14 o výmere 180 m2, pozemku KNC
parc.č.284/2 za cenu 4 231 € p. Eduardovi Wiesnerovi a manţelke Eve na základe
verejno-obchodnej súťaţe, ktorého hodnota bola 608,13 €,
 odpredaj dielu č. 11 o výmere 1 m2, pozemku KNC parc. č. 284/2, odpredaj dielu č. 16
o výmere 95 m2, pozemku KNC parc. č. 287/2 a odpredaj dielu č. 19 o výmere 15
m2, pozemku KNC parc.č.299/3 za cenu 574,98 € p. Helene Zeleňákovej z dôvodu
majetko-právneho vysporiadania pozemku pri RD č. 184, ktorého hodnota bola 147,3 €,
 odpredaj pozemku KNC parc. č. 4087/1 o výmere 64 m2 za cenu 331,52 € p.Štefanovi
Purschovi a manţelke Anne z dôvodu majetko-právneho vysporiadania pozemku pri
RD č. 35, ktorého hodnota bola 84,98 €,
 odpredaj pozemku KNC parc. č. 364/2 o výmere 225 m2 za cenu 2 130 € p.Branislavovi
Mačejákovi z dôvodu majetko-právneho vysporiadania pozemku, ktorého hodnota bola
298,75 €
a prírastoch vo výške 56,98 € z dôvodu
 odkúpenia dielu č. 5 o výmere 5 m2, pozemku KNC parc. č. 295/2 v hodnote 25,90 € od
p.Eduarda Wiesnera a manţelky Evy za účelom vysporiadania chodníka na Novú ulicu,
 odkúpenia dielu č. 1 o výmere 6 m2, pozemku KNC parc.č.4089/56 v hodnote 31,08 €
od p.Tomáša Smreka za účelom vysporiadania chodníka smerom k IKV.
V roku 2017 došlo k úbytku na stavbách vo výške 7 201,33 € z dôvodu vyradenia detského
ihriska pri obecnom úrade, ktoré bolo zničené a k prírastku vo výške 58 657,20 € z dôvodu
zaradenia ukončených stavieb a to nové detské ihrisko za obecným úradom v hodnote
18 106,02 € a parkové úpravy v obci Ţakovce v hodnote 40 551,18 €.
V roku 2017 došlo k prírastku na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných
vecí vo výške 16 570,58 € z dôvodu obstarania malého nákladného výťahu v ŠJ v hodnote
13 370,58 € a zaradenie darovaného hudobného nástroja Cimbal v hodnote 3 200€.
V roku 2017 došlo k prírastku na dlhodobom drobnom hmotnom majetku vo výške
1 935,48€ z dôvodu obstarania elektrickej dvojrúry do ŠJ v hodnote 1 935,48 €.
V roku 2017 došlo k prírastku na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo
výške 261 891,69 € a to obstaranie parkových úprav v obci Ţakovce v hodnote 40 551,18 €,
obstaranie Verejného osvetlenia 2 etapa v hodnote 190 367,65 €, obstaranie pozemkov
v hodnote 56,98 €, obstaranie plynofikácie poţiarnej zbrojnice v hodnote 1 748,78 €,
obstaranie nového detského ihriska za budovou OcÚ v hodnote 18 106,02 €, obstaranie malej
obecnej kompostárne v hodnote 4 380 €, obstaranie hudobného nástroja Cimbal darovaním
v hodnote 3 200 €, obstaranie Územného plánu obce Ţakovce v hodnote 1 545,60 €
a obstaranie elektrickej rúry do ŠJ v hodnote 1 935,48 €, a úbytku vo výške 77 220,24 €
z dôvodu zaradenia majetku do uţívania na účte 031 – Pozemky vo výške 56,98 €, na účte 021
– Stavby vo výške 58 657,20 €, na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných
vecí vo výške 16 570,58 €, na účte 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok vo výške
1 935,48€.
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8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

18 715,37

5 083,47

Pohľadávky po lehote splatnosti

747,89

747,89

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky:
K 31. 12. 2017 došlo k poklesu pohľadávok oproti roku 2016 o 13 631,90 €.
- pohľadávka voči odberateľom vo výške 74,60 €
- pohľadávka za poskytnuté preddavky finančný spravodajca vo výške 26,40 €
- pohľadávka voči SF – príspevok na stravovanie vo výške 0,50 €
- pohľadávka voči firme ARPROG za posúdenie vady na oknách vo výške 428,40 €
- pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 1 155,99 € (stočné, poplatok za TKO,
refundácia nákladov druţba, preplatky a nedoplatky na vode a elektrike v spoločných
priestoroch v bytoch v 8bj. a v bytoch v MŠ)
- pohľadávky z daňových príjmov vo výške 3 333,32 € (daň z pozemkov, stavieb, bytov,
a daň za psa)
- pohľadávka z nezaplateného nájomného za byt vo výške 64,26 €
- pohľadávka z ned. príjmov po lehote splatnosti vo výške 521,57 € - elektrika Bandik.
- pohľadávka po lehote splatnosti vo výške 226,32 € - nájom pozemku Malychin
8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

319 893,31

295 924,68

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky:
K 31. 12. 2017 došlo k poklesu záväzkov oproti roku 2016 o 23 968,63 €.
- záväzky z vytvorenej rezervy na audit a na jubilejné odmeny vo výške 3 342,00 €
- záväzok voči Okresnému úradu Prešov, odbor školstva z nespotrebovaného transferu –
normatív pre ZŠ, ktorý je presunutý do roku 2018 a musí byť pouţitý do 31.3.2018 vo
výške 4 615,12 €
- záväzok z nespl. úveru zo ŠFRB splatného v nasl. rokoch vo výške 218 564,90 €
- záväzok zo sociálneho fondu vo výške 255,93 €
- záväzok z nesplateného úveru zo ŠFRB splatného v beţnom roku vo výške 8 457,87 €
- záväzok voči O2 Slovakia z nesplateného záväzku na telefón vo výške 210 €
- záväzky z prijatej zábezpeky zaplatenej nájomcami 8-bytovej jednotky v Ţakovciach
č.229 vo výške 6 749 €
- záväzky voči dodávateľom vo výške 7 879,08 €
- Prijaté preddavky na stravu v ŠJ nezúčtované k 31.12.2017 vo výške 0,01 €
- iné záväzky vo výške 1 185,07 € (zráţky z miezd za 12/20176, iné záväzky v ŠJ)
- preplatky na energiách (elektrika, plyn) vo výške 3 611,09 €
- záväzky voči zamestnancom z nevyplatených miezd za 12/2017 vo výške 12 541,00 €
- záväzky voči poisťovniam z neodvedených odvodov z miezd za 12/2017 vo výške
8 111,86 €
- záväzok voči daňovému úradu z neodvedenej dane z miezd za 12/2017 vo výške
1 877,75 €
- záväzok voči SLSP z nesplateného úveru vo výške 18 524 €
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9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

507 791,81

519 026,59

69 231,31

77 466,95

51 – Sluţby

100 124,09

61 720,60

52 – Osobné náklady

242 618,96

269 307,11

53 – Dane a poplatky

9 242,34

9 284,18

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

4 327,04

4 134,26

58 210,93

72 715,38

6 605,07

7 377,56

0,00

0,00

17 430,00

17 019,21

2,07

1,34

819 761,40

1 064 792,57

34 359,12

34 999,92

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných sluţieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

4 095,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

591 272,44

816 516,25

28 864,11

30 356,01

18 546,26

2 110,71

44 247,15

66 400,31

0,00

0,00

102 472,32

110 314,37

311 969,59

545 765,98

50 – Spotrebované nákupy

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Trţby za vlastné výkony a tovar

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok kladný v sume 311 969,59 EUR bol zúčtovaný na účet 42827 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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V roku 2017došlo k nárastu nákladov o 11 234,78 € oproti roku 2016.
Nárast v spotrebovaných nákupoch bol o 8 235,64 €, čo bolo spôsobené:
o zakúpením materiálu na opravu futbalového ihriska,
o zakúpením pomôcok pre hasičov z dotácie,
o zakúpením kvetov do obce,
o vyššie náklady na stravovanie z dôvodu vyššieho počtu stravníkov,
o vyššie náklady na čistiace potreby,
o vyššími platbami za plyn,
Pokles v sluţbách o 38 403,49 €, čo bolo spôsobené:
o niţšie náklady na cestové z dôvodu ţe nebola realizovaná Škola v prírode,
o niţšie náklady na právne sluţby z dôvodu ukončenia súdnych sporov,
o niţšie náklady na všeobecné sluţby,
o niţšie náklady súvisiace so ţiadosťami o NFP,
o niţšie náklady na prepravné,
Nárast v osobných nákladoch o 26 688,15 €, čo bolo spôsobené:
o upravením platových taríf pre všetkých zamestnancov obce, upravením
minimálnej mzdy a s tým súvisiaci nárast platov a odvodov,
o prijatím zamestnankyne do ŠJ z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
(financované z UPSVaR),
o výdavky súvisiace s vyššími mzdami – vyššie odvodové povinnosti do
poisťovní,
Nárast v daniach a poplatkoch o 41,84 €, čo bolo spôsobené:
o uhradením súdnych poplatkov,
Pokles v ostatných nákladoch na prevádzkovú činnosť o 192,78 €, čo bolo
spôsobené:
o vyššími nákladmi na odpredaj pozemkov (vyradením pozemkov),
Nárast v odpisoch, rezervách a opravných poloţkách z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia o 14 504,45 €, čo bolo spôsobené:
o vyššie odpisy v stavbách, z dôvodu vyradenia detského ihriska za obecným
úradom a doodpisovanie stavby,
o vyššia tvorba rezervy na jubilejné odmeny,
o vyššia tvorba opravných poloţiek k účtom 042,
Nárast na finančných nákladoch o 772,49 €, čo bolo spôsobené:
o vyššími nákladmi na poistenie majetku,
Pokles nákladov na transfery a náklady z odvodov a príjmov o 410,79 €, čo bolo
spôsobené:
o niţšími nákladmi na príspevky na vydanie knihy,
V roku 2017 došlo k nárastu výnosov o 245 031,17 € oproti roku 2016.
Nárast v trţbách za vlastné výkony a tovar o 640,80 €, bol spôsobený:
o refundáciou nákladov druţba,
Nárast aktivácia o 4 095 €
o reţijné náklady v ŠJ
Nárast na daňových a colných výnosoch a výnosoch z poplatkov o 225 243,81 €, čo
bolo spôsobené:
o zvýšenými príjmami z daňových výnosov samosprávy,
o zvýšenými príjmami z poplatku za uloţenie odpadov na skládke odpadov,
Nárast v ostatných výnosoch o 1 491,90 €, čo bolo spôsobené:
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vyšší príjem z odpredaja pozemkov,
vyšší príjem z prenájmu priestorov na umiestnenie reklamy na akciu Ţakovce sa
bavia,
 Pokles na zúčtovaní rezerv a opravných poloţiek z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovaní časového rozlíšenia o 16 435,55 €, čo bolo spôsobené:
o rezervy a opravné poloţky vytvorené v niţšej sume, preto aj zúčtovanie je
v niţšej sume,
 Nárast vo finančných výnosoch o 22 153,16 €, čo bolo spôsobené:
o vyplatenie vyšších dividend v roku 2017,
 Nárast vo výnosoch z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO
a PO zriadených obcou alebo VÚC o 7 842,05 €, čo bolo spôsobené:
o zúčtovaním prijatých transferov, ktoré boli vyššie oproti predošlému roku,
o
o

10.

Ostatné dôležité informácie

10.1.
Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Ministerstvo
dopravy výstavby
a reg. rozvoja SR
Okresný úrad ŢP
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
Okresný úrad
Okresný úrad
UPSVaR
UPSVaR
Dobrovoľná
poţiarna ochrana
SR
Prešovský
samosprávny kraj

Účelové určenie grantov a transferov
Agenda pozemných komunikácií - BV
Agenda ţivotného prostredia - BV
Školstvo – učebnice prvouky - BV
Školstvo – ţiaci zo soc. znevýhod. prostr.- BV
Školstvo – vzdelávacie poukazy - BV
Školstvo – 5 ročné deti MŠ - BV
Školstvo – asistenti učiteľa - BV
Školstvo – normatív - BV
Voľby do VÚC - BV
Dieťa v HN – strava - BV
Dieťa v HN – školské potreby - BV
Rodinné prídavky – osobitný príjemca
Evidencia obyvateľov - BV
Register adries - BV
Cesta na trh práce - BV
Šanca na zamestnanie - BV
DHZO – materiálno – technické vybavenie DHZO
Podpora usporiadania kultúrnych podujatí a edičná činnosť Ţakovce sa bavia - BV

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
37,67

81,49
27,00
520,00
812,00
816,00
9 224,00
72 277,00
664,40
1 525,44
249,00
47,04
287,76
19,60
54,40
2 737,05
3 000,00

1 000,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

-

Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu Prešov, odbor školstva
transfer na činnosť ZŠ vo výške 72 277 € - normatív, ktorý nebol do konca vyčerpaný
v celej výške. Zostatok vo výške 4 615,12 € je potrebné vyčerpať do 31.3.2018.
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu Prešov, odbor školstva
transfer pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 520 €.
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-

-

-

-

-

-

Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu Prešov, odbor školstva
transfer na učebnice prvouky vo výške 27 €. Nepouţité finančné prostriedky vo výške
0,60 € boli vrátené poskytovateľovi.
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu Prešov, odbor školstva
transfer na vzdelávacie poukazy vo výške 812 €.
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu Prešov, odbor školstva
transfer pre 5- ročné deti vo výške 816 €.
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu Prešov, odbor školstva
transfer pre asistenta učiteľa vo výške 9 224 €
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja transfer na úseku pozemných komunikácií vo výške 37,67 €.
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu Prešov, odbor
ţivotného prostredia transfer na úseku ţivotného prostredia vo výške 81,49 €
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu Keţmarok transfer na
Voľby do VÚC 664,40 €, nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 108,08 € boli
vrátené poskytovateľovi.
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu Keţmarok transfer na
evidenciu obyvateľov vo výške 287,76 €
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu Keţmarok transfer na
register adries vo výške 19,60 €
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Keţmarok transfer pre deti v hmotnej núdzi na stravu vo výške 1 525,44 €,
nevyčerpané prostriedky vo výške 73,44 € boli vrátené poskytovateľovi.
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Keţmarok transfer pre deti v hmotnej núdzi na školské pomôcky vo výške 249,00 €.
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Keţmarok transfer rodinné prídavky ako osobitný príjemca vo výške 47,04 €.
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Keţmarok na vytvorenie nového pracovného miesta v rámci § 54 , Cesta na trh práce,
čo jej prinieslo príjem za túto činnosť vo výške 54,40 €.
Obci boli poskytnuté finančné prostriedky od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Keţmarok na vytvorenie nového pracovného miesta v rámci § 54, Šanca na
zamestnanie, čo jej prinieslo príjem za túto činnosť vo výške 2 737,05 €
Kulturisti a ţeny, ktoré chodia cvičiť do ZŠ darovali obci 730,28 € na energie v ZŠ.
DPO SR Bratislava poskytla hasičom z našej obce transfer vo výške 3 000 €.
Prešovský samosprávny kraj poskytol obci finančné prostriedky vo výške 1 000 € na
podporu usporiadania kultúrnych podujatí a edičnú činnosť v roku 2017.( Ţakovce sa
bavia)

26

10.2.
Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2007 o poskytovaní
dotácií za darov rozpočtu obce Ţakovce
Prijímateľ
dotácie
Rímskokatolícka
cirkev Ţakovce

Účelové určenie dotácie

Podpora všeobecne prospešných sluţieb ako sú
aktivity pre deti a mládeţ a rozvoj telesnej kultúry
a športu, zrealizovaním lyţiarskeho výletu
a letného tábora v roku 2017
Gréckokatolícka
Podpora všeobecne prospešných sluţieb – rozvoj
cirkev Ţakovce
a ochrana tvorby duchovných hodnôt, tvorba
ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt,
zachovanie kultúrneho dedičstva – rekonštrukcia
fasády gréckokatolíckeho chrámu Narodenia
presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka
Podpora všeobecne prospešných sluţieb – rozvoj
cirkev Ţakovce
a ochrana tvorby duchovných hodnôt, tvorba
ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt,
zachovanie kultúrneho dedičstva – rekonštrukcia
fasády gréckokatolíckeho chrámu Narodenia
presvätej Bohorodičky
Rímskokatolícka
Podpora všeobecne prospešných sluţieb – rozvoj
cirkev Ţakovce
a ochrana tvorby duchovných hodnôt, tvorba
ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt,
zachovanie kultúrneho dedičstva – oprava rímskokatolíckeho kostola svätého Mikuláša – výmena
vchodových dverí, vnútorných dverí a dverí do
zvonice a sakristie
Mesto
Stará Podpora
všeobecne
prospešných
sluţieb
Ľubovňa
a všeobecne
prospešných
alebo
verejnoprospešných účelov – vzdelávanie,
výchova a rozvoj telesnej kultúry – záujmová
činnosť v CVĆ Stará Ľubovňa

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR
1 500 €

5 000 €

5 000 €

4 800 €

39 €

10.3.
Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
-

obstaranie plynofikácie poţiarnej zbrojnice vo výške 1 748,78 €
obstaranie Územného plánu obce Ţakovce vo výške 1 545,60 €
obstaranie Malej obecnej kompostárne vo výške 2 040,00 €
obstaranie pozemkov v hodnote 25,90 €
obstaranie verejnej zelene v obci Ţakovce vo výške 40 551,18 €
obstaranie detského ihriska za obecným úradom vo výške 18 106,02 €
obstaranie rekonštrukcie verejného osvetlenia – II. Etapa vo výške 190 367,65 €
obstaranie výťahu v školskej jedálni vo výške 6 496,40 €
obstaranie elektrickej rúry v ŠJ vo výške 1 935,48 €
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10.4.
Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

nákup traktora, vlečky, nakladača a radlice,
plynofikácia poţiarnej zbrojnice, vybudovanie vodovodu a kanalizácie v PZ, výmena
krytiny na budove PZ
výstavba kamerového systému v obci,
obstaranie Územného plánu obce Ţakovce,
výstavba chodníkov v obci,
výstavba parkoviska pri Gréckokatolíckom kostole,
rozšírenie ČOV,
výkup pozemkov pod novú IBV,
príprava územia na novú IBV,
dokončenie verejného osvetlenia II. etapa,
rekonštrukcia kultúrneho domu,

10.5.
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6.

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Vypracoval: Ing. Viera Čupová

Schválil: Mgr. Katarína Krullová

V Ţakovciach dňa 16. 4. 2018

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