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1. Úvodné slovo starostky obce
Vážení poslanci, občania našej dediny, priatelia!
Výročná správa Obce Spišské Tomášovce za rok 2016, ktorú Vám predkladám, poskytuje pravdivý
a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Ku skončeniu ďalšieho kalendárneho a
účtovného roka ku každej organizácii neodmysliteľne patrí dôkladne hodnotenie ekonomickej a
bežnej činnosti. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však samozrejme môžu najlepšie iba občania. V
posledných rokoch spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prináša každodenne veľa
problémov, pre organizácie, firmy a neposlednom rade aj pre ľudí. Podarilo sa nám oproti
predchádzajúcim rokom urovnať finančnú situáciu. Po dlhých rokoch sa nám podarilo
zrekonštruovať ulicu Smižiansku. Pekné je ak si budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v
ústrety samozrejme v rámci svojich možností a schopností, aby sme si vytvorili pokojné a šťastné
podmienky pre život v našej dedine. Chcem sa poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva,
zamestnancom obce, aktivačným pracovníkom. Všetkým tým, ktorí sa v minulom roku aktívne
zapájali do činnosti v obci, mládeži a starším spoluobčanom.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Spišské Tomášovce
Sídlo:

Kostolná 20/12

IČO:

00329649

Štatutárny orgán obce: Mgr. Zuzana Nebusová
Telefón: 053/4299727,4299728,4299729
Mail:

podatelna@spissketomasovce.sk

Webová stránka: www.spissketomasovce.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Mgr. Zuzana Nebusová

Zástupca starostu obce: Cyril Melega
Hlavný kontrolór obce: Dana Hojnošová
Obecné zastupiteľstvo:

Cyril Melega
Marek Bajtoš
Ing. Samuel Bendík
Štefan Skokan
Jozef Valenčík
JUDr. Roman Zajac
Bc. Ján Povec
Pavol Skladan
Peter Špic
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Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života
obce. Zasadnutia sa konali v pravidelných intervaloch – raz za mesiac. V prípade potreby sa
konalo aj mimoriadne zastupiteľstvo. Každé zasadnutie OZ sa konalo v kancelárii starostky
obce. Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním
zasadnutia. Každé zasadnutie bolo verejné.
Komisie:
OZ má zriadené komisie na rok 2016, zloženie komisií bolo odsúhlasené 25.11.2014
a členovia doplnený na obecnom zastupiteľstve 15.12.2014 a 23.4.2015
STAVEBNO-FINANČNÁ KOMISIA
Predseda: Cyril Melega
Členovia: Marcela Kubičárová, Pavol Skladan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Ladislav Beskyd,
Samuel Bendík
KULTÚRNO-ŠPORTOVÁ KOMISIA
Predseda: Štefan Skokan
Členovia: Božena Bartošová, Mária Kasanická, Michaela Bartošová, Pavol Skladan, Stanislav
Bartoš, Jozef Michna, Martin Hudák, Zuzana Bendíková, Mgr. Lucia Andrašiková, Mgr.
Zuzana Hricová , (doplnený člen od 23.4.2015 – Ondrej Urban)
PRIESTUPKOVO-SOCIÁLNA KOMISIA
Predseda: Bc. Ján Povec
Členovia: Slavomír Gabčo, Rudolf Pecha, Milan Bartoš, Peter Strojný, Marek Bajtoš, Mária
Kasanická
KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY PRÍRODY
Predseda: Peter Špic
Členovia: Marek Bajtoš, Jozef Kormančík, Ján Knuteľ, Pavol Skladan
LEGISLATÍVNA KOMISIA
Predseda: Jozef Valenčík
Členovia: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega

Obecný úrad:
Zamestnanci obecného úradu v roku 2016:
 Marcela Kubičárová – ekonómka-účtovníčka
 Bernardína Žondová – správca daní a poplatkov obce
 Emil Sekelský – údržbár obce-správca cintorína a ČOV
 Jana Rusnáková – referentka obce
 Mgr. Miriam Závacká – referent stavebného úradu
 Mgr. Veronika Luňáková – sociálna pracovníčka
V spolupráci UPSVaR v rámci aktivačných prác obec skrášľuje svoje verejné priestranstvo
a stará sa o čistotu obce.
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej , príspevkovej ani neziskovej organizácie.
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej obchodnej spoločnosti.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území
Vízie obce:
- Zvýšená kvalita života s využitím prírodného , geografického potenciálu a podnikateľského
prostredia
- Vytvorený dostatočný priestor na bývanie v čistom, zdravom prostredí, s dostatkom
príležitostí na trávenie voľného času, s dôrazom na využite potenciálu obce a jej okolia
pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
- Rozvoj obce zabezpečený s dobre fungujúcou miestnou ekonomikou, službami
a kvalitnou sociálnu a zdravotnou starostlivosťou
Ciele obce:
- otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom
a ostatným zainteresovaným stranám,
- zvýšenie záujmu a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných,
- zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie environmentálneho
povedomia a kvality života,
- zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo
- racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Obec Spišské Tomášovce leží v západnej časti Hornádskej kotliny a na severných svahoch
Slovenského Rudohoria. Jednotvárny povrch severnej časti chotára tvoria podkladové súvrstvia
treťohorného flyšu, povrch južnej časti, prudko spadajúcej do doliny Hornádu, svetlé
rudohorné vápence s množstvom krasových javov. Priemerná ročná teplota je 6,5°C, ročný
úhrn zrážok 650mm. Chotár odvodňuje rieka Hornád s Tomášovským potokom. Na severe má
hnedé lesné pôdy, na juhozápade prevládajú rendziny. Z juhu siaha do chotára chránená oblasť
Slovenský raj so vzácnymi druhmi rastlín. Nad Hornádom je 120 m vysoký útes Tomášovský
výhľad. Nadmorská výška obce v jej strede je 532m, v jej chotári je 500 - 1000m.
Susedné mestá a obce : Letanovce, Smižany, Arnutovce, Spišská Nová Ves
Celková rozloha obce : 1362 ha
5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2016: 1966
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Vývoj počtu obyvateľov:
Počet obyvateľov k

Spolu

31.12.2015

1920

31.12.2014

1880

31.12.2013

1842

31.12.2012

1787

31.12.2011

1751

31.12.2010

1716

31.12.2009

1684

31.12.2008

1637

31.12.2007

1618

31.12.2006

1594

31.12.2005

1589

Z pohľadu budúceho vývoja je predpokladaná priaznivá demografická štruktúra. Obec vytvára
priaznivé predpoklady pre postupný rast počtu obyvateľov v obci, vzhľadom na vytváranie nových
lokalít na individuálnu výstavbu rodinných domov a blízku vzdialenosť okresného mesta Spišská
Nová Ves.

Národnostná štruktúra : Obyvatelia obce sú slovenskej národnosti.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Obyvatelia našej obce sú prevažne
rímsko -katolického vierovyznania
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese Spišská Nová Ves je 11,31 % k 31.12.2016 čo je oproti roku 2015
pokles o 2,79%.
Vývoj nezamestnanosti: je pretrvávajúci stav približne vo výške 10 %

5.4. Symboly obce
Erb obce :

Erb obce v roku 1993 vytvoril I. Chalupecký s L. Čisárikom. Heraldicky upravili znak obce
presne podľa odtlačku pečatidla z roku 1703. Erb tvorí červený štít, v ktorom na zelenom
drakovi bez krídel na zlatom tróne sedí strieborno odetá Panna Mária. Na hlave má zlatú
korunu a zlatú svätožiaru. V pravej ruke drží zlaté žezlo, v ľavej ruke dieťa so zlatou korunou
a zlatou svätožiarou, v pravej ruke so zlatým zemským jablkom. Drak bol na pôvodnom návrhu
strieborný, obec ho používa zeleného. V Heraldickom registri je drak zobrazený strieborný,
opísaný ja ako zelený.
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Vlajka obce :

Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, bieleho, žltého,
bieleho, zeleného a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j.
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami
obecného erbu.
5.5. História obce
Samotná obec vznikla na prelome 12. a 13. storočia. Založil ju istý Tomáš, syn Botu (Botch),
po ktorom nesie aj svoje pomenovanie. Dozvedáme sa to zo zachovaných listinných prameňov.
V roku 1217 kráľ Ondrej II. z rodu Arpádovcov vymenil Tomášovi jeho zem, ktorú vlastnil na
Spiši, za inú zem v Novohradskej stolici nazývanú Lengend. Predtým však Tomáš na
neobrábanej ploche namáhavou prácou a na vlastné náklady vybudoval dve veľké dediny. Aj
keď sa konkrétne mená dedín nespomínajú, na základe ďalších písomností vieme, že sa to
vzťahuje na dnešné Spišské Tomášovce a Arnutovce, ktoré sa nazývali aj Veľké a Malé
Tomášovce. Prvé písomné zachytenie názvu obce Spišské Tomášovce nachádzame v listine z
roku 1229. Originál sa do dnešných dní nezachoval, ale máme jeho hodnoverný odpis. V ňom
vojvoda Koloman, syn Ondreja II., potvrdzuje udelenie štyroch popluží zeme vyňatej z
Tomášoviec bratom Donovi a Matejovi, synom Rugasa. Tí si na nej založili vlastnú dedinu –
Matiašovce, ktorá však dnes už neexistuje. V chotári sa neskôr vyvinulo viacero obcí napr.
Urbanovce, Ďurkovec alebo aj usadlosť Turník, ktoré už tiež neexistujú.
Naproti tomu Hadušovce a Tiba dnes územne patria k Tomášovciam. V susedstve Tomášoviec
bolo viacero tzv. kopijníckych dedín. Spišskí kopijníci boli príslušníci nižšej šľachty, ktorí
disponovali rozsiahlymi výsadami a ich územie tvorilo samostatnú správnu jednotku, pre ktorú
sa začiatkom 14. storočia ustálilo pomenovania Stolica desiatich spišských kopijníkov. Názov
bol odvodený od počtu kopijníkov, ktorých museli v tom čase postaviť v prípade potreby do
kráľovho vojska.
Spišské Tomášovce nikdy neboli kopijníckou dedinou. Patrili kráľovi. V rokoch 1241-1242
zasiahol Uhorsko vpád Tatárov. Časť obyvateľov sa utiahla na Skalu útočišťa. Na pamiatku
tam bol neskôr vybudovaný kartuziánsky kláštor. Obyvateľstvo Spiša bolo zdecimované a na
pozvanie panovníka Bela IV. prichádzali do Uhorska cudzí osadníci, najmä nemeckí, ktorí
pomáhali doosídľovať uvoľnené dediny, prípadne zakladali nové osady. Od panovníka dostali
rozsiahle výsady, ktoré neboli udeľované jednotlivým sídlam, ale celej komunite známej pod
názvom Spoločenstvo spišských Sasov. Pôvodne ich tvorilo pravdepodobne 24 sídel. Ich počet
sa postupne zvyšoval, pričom obyvatelia jednotlivých sídel nemuseli byť len nemeckého
pôvodu. V roku 1317 sa medzi týmito sídlami spomínajú aj Spišské Tomášovce. Tento stav
však nebol trvalý. Dedina bola sprvu kráľovým majetkom. V roku 1415 časť obce získali do
vlastníctva kartuziáni zo Skaly útočišťa. Neskôr vlastnili celú obec.
Po zničení kláštora a odchode mníchov v roku 1543 dedina pripadla opäť panovníkovi.
Ferdinand I. ju v roku 1550 daroval Spišskej Kapitule. Čiastočne sa dedina dostala aj do
vlastníctva panstva Spišského hradu. Obec, tak ako aj celý Spiš neobchádzali rôzne prírodné
7

nešťastia a pohromy. Boli to zemetrasenia v rokoch 1443, 1453, 1643, 1656. Nedostatok vlahy
spôsobovali suchá v rokoch 1473, 1540, 1551, 1585 a 1616 a následná slabá úroda spôsobovala
hladomor. V roku 1831 zasiahla Uhorsko a aj Spiš epidémia cholery.
Novovek a súčasnosť
Obyvatelia obce sa tradične zaoberali poľnohospodárstvom, po výstavbe železnice v obci v
roku 1871 našla časť obyvateľov zamestnanie i tu. V období I. ČSR niektorí sezónne pracovali
v okolitých lesoch. Zo školskej kroniky sa dozvedáme, že v roku 1773 prišiel do Tomášoviec
učiteľ Martin Lipnický.
Jednotriedna Rímskokatolícka ľudová škola bola vybudovaná až v roku 1890. Pre narastajúci
počet žiakov sa v školskom roku 1932/33 prešlo na striedavé vyučovanie a od 1. januára 1933
bola zriadená samostatná Obecná ľudová škola. Obe školy sa v roku 1941 zlúčili a vytvorili
trojtriednu Rímskokatolícku ľudovú školu.
Po vypuknutí Slovenského národného povstania bola škola obsadená nemeckými a
maďarskými vojskami a vyučovanie bolo prerušené. Obec bola oslobodená 27. januára 1945 a
vyučovanie sa obnovilo v marci toho istého roku. Škola pozitívne vplývala na vzdelanosť
obyvateľov a celkovo prispievala k rozvoju obce. V roku 1951 založil jej riaditeľ František
Merva športový klub „Sokol Čingov Spišské Tomášovce“ a úspešne presadzoval telefonizáciu
obce. Slávnostné otvorenie súčasnej budovy školy sa uskutočnilo 9. 10. 1971.
V roku 1955 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo v Hadušovciach a v roku 1959 v
Tomášovciach. Začiatkom 60. rokov sa obe družstvá zlúčili. Na mieste bývalej kúrie v Tibe sa
vystavala hydinárska farma. V súčasnosti družstvo funguje spolu s Tepličkou nad Hornádom a
Smižanmi pod názvom Poľnohospodárske družstvo Čingov Smižany.
V období od 50. rokov sa zaviedol obecný rozhlas, vybudovalo sa futbalové ihrisko a utvorilo
sa futbalové mužstvo, ktoré funguje dodnes, postavil sa kultúrny dom, kde bolo zriadené aj
obecné kino a vystupovalo tu ochotnícke divadlo pod vedením najmä miestnych učiteľov.
Divadelníctvo v obci má svoje počiatky v medzivojnovom období. Vystaval sa dom smútku,
upravilo sa oplotenie cintorína, otvorila sa turistická ubytovňa, v 90. rokoch prebehla oprava
kostola, rekonštrukcia oltára a vyčistenie organa, plynofikácia obce, bola vybudovaná čistička
odpadových vôd. Modernizácie a rozširovanie obce v súčasnosti pokračuje. Podľa posledného
sčítania bolo v obci 1622 obyvateľov. Prebiehajúca výstavba rodinných domov tento počet
stále zvyšuje.
V obci funguje futbalový oddiel, Klub slovenských turistov, od roku 1994 skautský oddiel,
cirkevný spevokol Nádej, od roku 2007 voľno-časový klub pre deti a mládež Úsmev.
Zachovanou tradíciou je pochôdzka betlehemcov v čase Vianoc, na Fašiangy sa organizuje
pochod s ražňom a hudbou. V lete obec žije turistickým ruchom, pretože je bránou do
Národného parku Slovenský raj. V obci žije aj 600 Rómov, ktorí sú v mnohých vedeckých
štúdiách dávaní za príklad úspešnej integrácie a usporiadaného života. 28. 11. 1990 u seba
privítali prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Václava Havla.

5.6.

Pamiatky

Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela
Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela. Podľa kanonických
vizitácií bol prvý kostol postavený okolo roku 1250. V polovici 14. storočia bol postavený
kostol v gotickom slohu, po roku 1846 došlo k jeho klasicistickej prestavbe a odvtedy bol
viackrát opravovaný. Kostol je jednoloďový. Hlavný oltár je z obdobia okolo roku 1900.
Ústrednou postavou je archanjel Michal víťaziaci nad diablom. Po bokoch sú postavy sv.
Jozefa a sv. Jána Krstiteľa. Bočné oltáre tvorí drevorezba Svätej Trojice a plastika Panny Márie
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s Ježiškom. K výbave kostola patrí aj olejomaľba sv. Mateja apoštola z prvej polovice 19.
storočia a pri vstupe do sakristie je zvonček zo 17. storočia. V kostolnej veži visia tri zvony.
Štefan bol odliaty v roku 1881, Michal v roku 1922, najmenší, tzv. umieračik, je bez datovania.
Štvrtý zvon nie je zavesený, pochádza z niekdajšej zvonice, ktorá stála v Hadušovciach, v
miestach dnešnej ulice Krátka. Vedľa kostola stojí murovaná kaplnka Svätej Trojice postavená
v roku 1766.

5.7.

Významné osobnosti obce

Juraj Sklenár
(Georgius Szklenár)
Takmer každá obec sa môže pýšiť nejakým slávnym rodákom. Ani Spišské
Tomášovce netvoria výnimku a právom môžeme byť hrdý na historika,
pedagóga a spisovateľa, jezuitu Juraja Sklenára. Narodil sa 20. februára 1744
v kúrii Tiba, zomrel 31. januára 1790 v Bratislave. V roku 1764 ako
dvadsaťročný vstúpil v Trenčíne do Spoločnosti Ježišovej. Na univerzite
v Košiciach študoval filozofiu. Vyučoval na jezuitských školách v Levoči, Prešove,
Košiciach a Trnave. Po zrušení jezuitskej rehole za panovania Márie Terézie v roku 1773
vyučoval okrem iných predmetov aj históriu a slovenčinu na gymnáziu v Bratislave a v rokoch
1788-1789 tam bol aj riaditeľom. Bol literárne činný a v latinčine vydal niekoľko básní a
prejavov
k príležitosti začiatku školského roka. Slovenskú historickú spisbu obohatil o niekoľko prác.
Prvou známejšou historickou prácou bola kniha Pôvod a genealógia vznešeného rodu
Baťánovcov, ktorá vyšla v roku 1778. Dôležitou prácou, napriek dobovým nepresnostiam, bol
obranno-historický spis zaoberajúci sa našimi ranými dejinami s názvom Najstaršia poloha
Veľkej Moravy a prvý vpád a nájazd Maďarov do nej, ktorý bol vydaný v roku 1784. Bránil v
ňom rovnoprávne postavenie Slovákov v Uhorsku a vyvracal podmaniteľskú teóriu
maďarských historikov. Zároveň situoval Veľkú Moravu až na územie Srbska, odkiaľ sa až za
panovania Svätopluka rozšírila na územie dnešného Slovenska, Čiech a Moravy. Svojou
teóriou sa dostal do sporu s maďarským historikom Štefanom Katonom. Sklenárove diela
národno-obranného charakteru mali napriek niektorým vecným nepresnostiam význam pre
národné zmýšľanie bernolákovcov a štúrovcov.
Gustáv Bartsch
1856 -1910
V roku 1875 zložil maturitné skúšky, narukoval na vojnu, po ročnej dobrovoľnej službe sa stal
dôstojníkom v zálohe. V roku 1876 sa prihlásil na Hospodársku akadémiu v Magyrovari,
štúdium bol nútený prerušiť v roku 1877 po smrti svojho otca, kedy prevzal majetok v
Hadušovciach, kde do konca života hospodáril. Od roku 1878 bol zastupiteľom v orgánoch
Spišškej župy. Bol aj zakladajúcim členom Hospodárskeho združenia Spišskej župy, výrazne
sa zviditeľnil najmä v oblasti lesníctva
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
a) Základná škola sv. Michala (zriaďovateľom je Rímsko-katolícka cirkev, Biskupský úrad
Spišské Podhradie)
adresa: ul. Školská 245
tel. č. : 053/4491139
b) Materská škola (zriaďovateľom je Obec)
riaditeľka: Fazekas Zdenka
adresa: ul. Kostolná 271, Spišské Tomášovce
tel. č.: 053/4491134
Materská škola je bez právnej subjektivity a preto je súčasťou rozpočtu obce a
podľa rozpočtu obce.

hospodári

c) Materská škola (zriaďovateľom je Obec)
riaditeľka: Vavreková Ružena
adresa: ul. Školská 245
tel. č.: 053/4491138
Materská škola je bez právnej subjektivity a preto je súčasťou rozpočtu obce a hospodári
podľa rozpočtu obce.
Na mimoškolské aktivity pre deti sú zriadené :
Základná umelecká škola v Smižanoch alebo v Spišskej Novej Vsi
Centrum voľného času v Spišskej Novej a ostatné CVČ v okrese Sp.Nová Ves
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú všeobecní lekári v okrese Spišská Nová Ves .
V našej obci máme zriadenú ambulanciu pre deti – Mudr. Ambrošová
6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec zabezpečuje pre prestárlych obyvateľov možnosť donášky obedov do domácnosti. Obec
nemá žiadny domov sociálnych služieb. Zároveň poskytuje opatrovateľskú službu pre občanov
odkázaných na jej poskytovanie.

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje kultúrno-školská komisia v spolupráci
s občianskych združením Verbum Bonum svojimi akciami pri príležitosti dňa matiek,
mesiaca úcty k starším občanom.
Zároveň v obci je zriadený Oblastný futbalový klub Slovenský raj a Klub turistov. V obci
pracujú aj kluby skautov. V tomto roku sa zriadil aj klub DANCE for fitness kde si môžu
občania pocvičiť a uvoľniť sa Zumbou a posilovaním.
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6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom:
– Potraviny COOP – Jednota
– Potraviny JOE
– Predajňa drogérie a zmiešaného tovaru – p. Vernarská Marta
– Predajňa mäsa – PD ČINGOV
b) Reštaurácie a pohostinstvá:
– Reštaurácia + klub Antonio
– Pohostinstvo p. Lipajová

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec v roku 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č. 119/2015
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 29.2.2016 uznesením č. 4/2016
- druhá zmena schválená dňa 12.5.2016 uznesením č. 16/2016
- tretia zmena k 30.6.2016 schválená 25.7.2016 uznesením č. 31/2016
- štvrtá zmena k 30.6.2016 schválená 25.7.2016 uznesením č. 32/2016
- piata zmena schválená dňa 25.7.2016 uznesením č. 33/2016
- šiesta zmena schválená dňa 17.10.2016 uznesením č. 58/2016
- siedma zmena vykonaná dňa 31.12.2016 rozpočtových opatrením starostkou a vzatá na
vedomie 23.1.2017 uznesením č. 5/2017
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

736 177

788 447

828 738,69

105,11

735 677
0
500
736 177

773 780
0
14 667
788 447

774 126,83
19 380
35 231,86
777 296,31

100,04

598 445
95 672
42 060
0

619 138
126 512
42 797
0

604 212,73
127 193,32
45 890,26
51 442,38

97,59
100,54
107,23

240,21
98,59
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
774 126,83
604 212,73
169 914,10
19 380,00
127 193,32
-107 813,32
62 100,78
-18 004,87
44 095,91

Príjmové finančné operácie

14 166,78

Výdavkové finančné operácie

45 890,26

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

-31 723,48
807 673,61
777 296,31
30 377,30
- 18 004,87
12 372,43

Prebytok rozpočtu v sume 62 100,78 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.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume -31 723,48 EUR. Prebytok rozpočtu 62 100,78 €
upravený o zostatok finančných operácii -31 723,48 €, t. j. 30 377,30 € navrhujeme použiť
na tvorbu rezervného fondu.
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 peňažných 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 kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 16 000 EUR, a to na :
- odvodnenie miestnej komunikácie ul. Smreková v sume 6 000 EUR
- rekonštrukcia a rozšírenie miestneho rozhlasu v sume 10 000 EUR
Prebytok hospodárenia je upravený o 2 004,87 EUR ( použitie SF vo výške 2 736,30 EUR –
príjem do rezervného fondu 731,43 EUR)- účtovanie rozpočtových a mimorozpočtových
prostriedkov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
12 372,43 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2016
828 738,69

Rozpočet
na rok 2017
779 677

Rozpočet
na rok 2018
771 677

Rozpočet
na rok 2019
771 677

774 126,83
19 380,00
35 231,86

768 677
0
11 000

770 677
0
1 000

770 677
0
1 000

Skutočnosť
k 31.12.2016
777 296,31

Rozpočet
na rok 2017
779 677

Rozpočet
na rok 2018
771 677

Rozpočet
na rok 2019
771 677

604 212,73
127 193,32

651 915
76 102

632 665
87 352

637 665
82 352

45 890,26

51 660

51 660

51 660

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Skutočnosť
k 31.12.2015
3 868 364,91

Skutočnosť
k 31.12.2016
3 876 696,65

3 828 277,95

3 751 201,77

16 000,00

19 739,00

3 596 377,00

3 515 561,82

215 900,95

215 900,95

37 024,55

122 123,50

5,21

1 208,94

0

0

3 043,33

3 853,41

Krátkodobé pohľadávky

11 799,54

28 559,35

Finančné účty

22 176,47

88 501,80

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

3 062,41

3 371,38

Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
Skutočnosť
k 31.12.2015
3 868 364,91

Skutočnosť
k 31.12.2016
3 876 696,65

1 628 252,82

1 765 888,47

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

1 628 252,82

1 765 888,47

645 298,75

593 893,63

Rezervy

1 984,00

1 984,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

9 700,00

16 000,00

274 372,10

264 049,31

61 746,43

50 424,13

297 496,19

261 436,19

1 594 813,37

1 516 914,55

Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

202,30

896,12

Pohľadávky po lehote splatnosti

30 785,15

48 946,52

8.4. Záväzky (bez úveru)
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

336 118,53

79 316,78

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast pohľadávok po lehote splatnosti sú pohľadávky prevažne za odpad a stočné

-

záväzky po lehote splatnosti obec nemá žiadne, spláca včas a dodržiava splatnosť
jednotlivých záväzkov
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9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

1 217 496,25

836 133,55

836 133,55

50 – Spotrebované nákupy

105 093,76

93 846,20

93 846,2

51 – Služby

199 194,41

97 329,94

97 329,94

52 – Osobné náklady

387 789,91

342 907,05

342 907,05

3 435,11

3 435,11

34 562,20

49 251,99

49 251,99

443 874,87

202 816,62

202 816,62

22 675,21

21 030,16

21 030,16

0

0

0

23 329,21

25 501,27

25 501,27

15,21

15,21

980 290,98

980 290,98

67 673,38

67 673,38

0

0

0

0

0

0

593 055,55

661 373,45

661 373,45

117 584,13

83 101,10

83 101,10

7 480,00

23 448,90

23 448,90

1,79

0,89

0,89

0

0

0

298 948,96

144 693,26

144 693,26

- 138 597,10

144 157,43

Názov
Náklady

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
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/

Skutočnosť
k 31.12.2015

967,66

9,01
1 078 899,14
61 828,71

144 157,43
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Hospodársky výsledok kladný v sume 144 157,43 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov :
Náklady klesli vzhľadom k šetreniu o 21 % na 69% minuloročnej hodnoty.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
UPSVaR, Spišská Nová Ves
UPSVaR, Spišská Nová Ves
UPSVaR, Spišská Nová Ves
Okresný úrad Spišská Nová Ves
Krajský školský úrad, Košice
Krajský stavebný úrad, Košice
Obvodný úrad cestnej komunikácie
a dopravy, Košice
Obvodný úrad životného prostredia,
Košice
Ministerstvo financií SR
UPSVaR, Spišská Nová Ves
Implementačná agentúra MPSVaR
Ministerstvo financií SR
ŠR – rómske komunity

Suma v EUR
1 4069,21
2 209,00
249,00
652 ,28
4 665,00
1 763,28
81,91
153,00
923,20
26 950,29
5 320,00
10 000,00
6 000,00

Účel
Osobitný príjemca
Hmotná núdza
Na školské pomôcky v hm.núdzi
REGOB, register adries
Výchova a vzdelávanie MŠ
Prenesený výkon- stavebný úrad
Prenesený výkon- miestne
komunikácie
Prenesený výkon- starostlivosť
o životné prostredie
Voľby do NR SR
Aktivačná činnosť
Mzdy opatrovateliek
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Odvodnenie ul. Smrekovej

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Obec v roku 2016 zrekonštruovala ulicu Smižiansku novým asfaltovým kobercom.
vo výške 71 453,23 € . Zrekonštruovala ulicu Brezový novým asfaltom vo výške
11 090,39 €.
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10.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2015 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Príjimateľ dotácie

Účelové určenie
dotácie

Suma
poskytnutých
prostriedkov v
EUR

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v EUR

Oblastný futbalový klub Spišské
Tomášovce
VERBUM BONUM

Turnaje, bežné
výdaje
Organizovanie
akcii pre obec
Preplatenie
autobusu na
zájazd
Bežné výdajerôzne turistické
vychádzkyvstupy, cestovné

3 000

3 000

1 500

1 500

ZO Slov. zväzu telesne
postihnutých
Klub slovenských turistov
Slovenský raj

165

2 850

165

2 840,50

Obec v roku 2016 poskytla dotáciu v súlade s dodatkom č. 5/2016 k VZN o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ
a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Tomášovce.
Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Príjemca dotácie
CVČ Z.Nejedného, Sp.Nová Ves - bežné
výdavky
CVČ ADAM, Sp.Nová Ves – bežné výdavky
CVČ Komenského, Smižany- bežné výdavky
CVČ Komenského, Sp.Nová Ves- bežné
výdavky
CVČ Lipová, Sp.Nová Ves – bežné výdavky
CVČ Javorová, Sp.Nová Ves- bežné výdavky
CVČ Rímskokatolícka cirkev – bežné
výdavky
RKC na školský klub-bežné výdavky
( na prevádzku a mzdy ZCŠ-šk.klub)

104,28
1 042,80
417,12
156,42
156,42
234,63
573,54
15 102,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
- rekonštrukcia a asfaltovanie ulice Smižianskej vo výške 71 453,23 €
- rekonštrukcia asfaltovaním ulice Brezovej vo výške 11 090,39 €
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia

miestnej

komunikácie

ulice

Hrabušickej

a asfaltovanie

novovybudovaných ulíc ako Za Humnami, Poľná, Záhradná, Barbušova, časť
G. Bartscha, časť Krátkej, časť ulice Slovenského raja okolo Poľnohospodárskeho
družstva
-

Vybudovanie kanalizácie na ul. Smižianskej

-

Vybudovanie futbalového ihriska

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec vedie súdny spor vo vymáhaní pohľadávok za inžinierske siete s Ing. Ľubomírom
Snopkom s manželkou Zuzanou a s Chovanovou Máriou v zastúpení Ing. Júliou Paluškovou.
Ďalej Obec vstúpila do súdneho sporu s Jánom Kacvinským

ohľadom vysporiadania

pozemkov pod Turistickou ubytovňou.
Vypracoval: Kubičárová Marcela

Schválil: Mgr. Nebusová Zuzana
starostka obce

V Spišských Tomášovciach dňa 28.4.2017
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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