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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení poslanci, občania našej dediny, priatelia!
Konsolidovaná výročná správa obce Spišské Tomášovce za rok 2020 poskytuje ucelený
prehľad činností obce, dosiahnuté výsledky a rovnako nové plány a zámery pre budúce
obdobie. Obec Spišské Tomášovce v roku 2020 hospodárila v súlade so schváleným
rozpočtom. Rozpočet obce bol zostavený tak, aby bol zabezpečený chod obce, plnenie
zákonných povinností obce, ale aj potreby a záujmy občanov. Z hľadiska investičných
zámerov obce hodnotím rok 2020 ako menej úspešný z dôvodu pandémie COVID-19.
.
Z vlastných zdrojov obec dokončila výstavbu a oplotenie celého areálu zberný dvor + ČOV.
Obec z vlastných zdrojov zabezpečila výstavbu vodovodu a kanalizácie v časti Za Humnami II.
Na túto výstavbu prispeli stavebníci príspevkom na prípravu a výstavbu inžinierskych sietí.
V roku 2020 Obec zakúpila potrebné príslušenstvá k traktoru, aby sme boli sebestačný –
samonakladaciu radlicu, trávny traktor, mulčovač, čelný nakladač, vlečku k traktoru. (všetko
ako súčasť zberného dvora). . Pokračuje sa vo výstavbe miestnych komunikácií Za Humnami,
Záhradná, G. Bartscha, ktoré sa zatiaľ zhutňujú a dosýpajú nerovnosti.
V sledovanom roku aj napriek neľahkej pandemickej situácií a vyhlásenému núdzovému stavu
sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších
zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a
kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. Treba však uviesť, že počet
kompetencií kladených na samosprávne orgány sa neustále zvyšuje, no finančné krytie ich
zabezpečovania značne zaostáva. Dovolím si povedať, že aj napriek ťažkej situácií a rôznym
prekážkam sa nám v roku 2020 podarilo vykonať niečo hodnotné pre obec a jej obyvateľov.
Verím, že aj v budúcnosti budeme napredovať a zveľaďovať našu obec, k čomu by som chcela
prispieť aj ja svojou zodpovednou prácou.

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: Marián Bartoš
Hlavný kontrolór obce: Dana Hojnošová
Obecné zastupiteľstvo:

Vladimír Janík
Ing. Marcel Hric
Ing. Samuel Bendík
Ing. Marián Smorada
Cyril Melega

Marián Bartoš
Mgr. Zuzana Gburíková
Mária Kasanická
Matej Vikiszály
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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 podľa opatrení pandemickej situácie.
Komisie:
OZ má zriadené komisie na rok 2020, zloženie komisií bolo odsúhlasené 26.11.2018
a členovia doplnený na obecných zastupiteľstvách na základe prijatých uznesení.
FINANČNO-STAVEBNÁ-LEGISLATÍVNA KOMISIA
Predseda: Ing. Marcel Hric
Členovia: Marián Bartoš, Ing. Samuel Bendík, Ing. Marián Smorada, Marcela Kubičárová,
Ladislav Beskyd
KULTÚRNO-ŠPORTOVÁ KOMISIA
Predseda: Vladimír Janík
Členovia: Matej Vikiszaly, Vladimír Janík, Michaela Hudáková, Martin Hudák, Božena
Bartošová, Stanislav Bartoš, Mgr. Zuzana Gburíková , Katarína Smoradová
SOCIÁLNO-PRIESTUPKOVÁ KOMISIA
Predseda: Mária Kasanická
Členovia: Milan Bartoš, Bc. Ján Povec, Jarmila Gabčová, Dezider Pecha
KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A CESTOVÉHO RUCHU
Predseda: Cyril Melega
Členovia: Pavol Skladan, Marián Bartoš, Mgr. Zuzana Bendíková, PhDr. Martin Gonda,
Ladislav Beskyd
KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
Predseda: Ing. Samuel Bendík
Členovia: Vladimír Janík, Ing. Marcel Hric
Obecný úrad:
Zamestnanci obecného úradu v roku 2020:
 Marcela Kubičárová – ekonómka-účtovníčka
 M.Sc.Tibor Pukluš – správca daní a poplatkov obce
 Emil Sekelský – údržbár obce-správca cintorína a ČOV I.
 Rastislav Špiner- údržbár obce- správca ČOV II.
 Jana Rusnáková – referentka obce
 Mgr. Zuzana Baginová– referent stavebného úradu
 Mgr. Darina Fedorová – terénna sociálna pracovníčka
 Jarmila Gabčová – terénna pracovníčka
 Ungerová Andrea - opatrovateľka
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej , príspevkovej ani neziskovej organizácie
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Obchodná spoločnosť založená obcou:
Obchodné meno:

Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o.,

Sídlo spoločnosti:

Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO:

52893944

IČ DPH:

2121172405

Zápis:

Obchodný register Okresného Súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.
48159/V

Ku dňu:

31.01.2020

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:

Register sociálnych podnikov, číslo osvedčenia: 146/2020_RSP

Ku dňu:

01.06.2020

Druh podniku:

integračný

Predmet činností:
-

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Výroba potravinárskych výrobkov
Výroba nápojov
Textilná výroba
Odevná výroba
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Výrob a jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava
a údržba
Keramická výroba
Výroba bižutérie a suvenírov
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Prípravné práce k realizácii stavby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane
prípojného vozidla
Sťahovacie služby
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
Prevádzkovanie úschovní
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov
ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Prevádzkovanie služieb občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
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-

Prevádzkovanie výdajne stravy
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
Služby požičovní
Prenájom hnuteľných vecí
Informačná činnosť
Čistiace a upratovacie služby
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
Prevádzkovanie služieb osobného charakteru
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
v ubytovacích zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo
prevádzkových priestorov

Spoločníci:

Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

Výška vkladu:

5 000 €

Štatutárny orgán:

konateľka - Mgr. Zuzana Nebusová
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ sa v mene
spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo
odtlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Základné imanie:

5 000 €

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
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povedomia a kvality života,
- zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo
- racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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

5.2.Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2020: 2 119
Vývoj počtu obyvateľov:
Počet obyvateľov k

Spolu

31.12.2019

2074

31.12.2018

2039

31.12.2017

2002

31.12.2016

1966

31.12.2015

1920

31.12.2014

1880

31.12.2013

1842

31.12.2012

1787

31.12.2011

1751

31.12.2010

1716
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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 -katolíckeho vierovyznania
5.3.Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese Spišská Nová Ves je 10,01 k 31.12.2020 čo je oproti roku 2019 nárast
o 3,55 %.
Vývoj nezamestnanosti: presiahol hranicu 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.

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.
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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
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
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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
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
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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
Spišskej župy. Bol aj zakladajúcim členom Hospodárskeho združenia Spišskej župy, výrazne
sa zviditeľnil najmä v oblasti lesníctva

6.Plnenie úloh 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 hospodári
podľa rozpočtu obce.
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.
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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 Spišská 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. Občania si môžu pocvičiť a uvoľniť sa aj v klube DANCE for
fitness v sále kultúrneho domu.
6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

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

7.Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2019 uznesením č. 201/2019
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Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
- prvá zmena schválená dňa 31.3.2020 uznesením č. 24/2020
- druhá zmena schválená dňa 31.3.2020 uznesením č. 32/2020
- tretia zmena schválená dňa 28.5.2020 uznesením č. 68/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 13.8.2020, uznesením č. 109/2020
- piata zmena schválená dňa 27.8.2020, uznesením č. 123/2020
- šiesta zmena schválená dňa 19.10.2020 uznesením č. 136/2020
- siedma zmena schválená dňa 17.12.2020, uznesením č. 158/2020

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

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

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 142 321

1 411 187

1 427 277,63

101,1

1 127 321
0
15 000
1 142 321

1 171 688
127 293
112 206
1 411 187

1 181 615,38
130 148,37
115 513,88
1 299 819,69

100,8
102,2
102,9
92,1

1 010 290
30 471
101 560
0

1 047 918
256 909
106 360
0

924 724,01
267 045,48
108 050,20
127 457,94

88,2
103,9
101,5

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
1 181 615,38
924 724,01
256 891,37
130 148,37
267 045,48
-136 897,11
119 994,26
115 513,88
108 050,20
7 463,68
1 427 277,63
1 299 819,69
127 457,94
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Vylúčenie z prebytku –nevyčerpané prostriedky ŠR

-3 388,00
-320,74
- 8 342,54
115 406,66

Vylúčenie z prebytku –stravné školská jedáleň
Vylúčenie z prebytku – fond opráv r. 2020
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 119 994,26 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 12 051,28 EUR navrhujeme použiť
na:
- tvorbu rezervného fondu
107 942,98 EUR
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 bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 388 EUR, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 3 172,80 EUR
- paušálny príspevok pre TSP v sume 78,09 EUR
- sčítavanie domov a bytov v sume 137,11 EUR
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu 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 320,74 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 8 342,54 EUR,
Zostatok finančných operácií v sume 7 463,68 EUR 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 navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
7 463,68 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
115 406,66 EUR.
7.3 Rozpočet na roky 2021 – 2023
Rozpočet
na rok 2021
1 103 282

Rozpočet
na rok 2022
1 074 052

Rozpočet
na rok 2023
1 005 245

1 181 615,38

1 088 282

1 059 052

990 245

Kapitálové príjmy

130 148,37

0

0

0

Finančné príjmy

115 513,88

15 000

15 000

15 000

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2020
1 427 277,63
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Skutočnosť
k 31.12.2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

1 299 819,69

1 103 282

1 074 052

1 005 245

924 724,01

923 465

886 178

821 534

Kapitálové výdavky

267 045,48

139 857

147 914

143 751

Finančné výdavky

108 050,20

39 960

39 960

39 960

8.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
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
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

4 469 661,53
4 181 134,88

4 425 081,14
4 160 369,53

4 382,00
3 960 851,93
215 900,95
285 367,05

600,00
3 938 868,58
220 900,50
261 442,34
13 555,99
0
0
32 469,91
215 416,44
0
0
3 269,27

14 692,23
0
0
62 019,99
208 654,83
0
0
3 159,60

b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019

Majetok spolu

0

Skutočnosť
k 31.12.2020
4 368 434,74

Neobežný majetok spolu

0

4 093 667,83

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

600,00
3 877 166,88
215 900,95
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Obežný majetok spolu

0

269 829,70

z toho :
Zásoby

13 555,99

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

Dlhodobé pohľadávky

0

Krátkodobé pohľadávky

32 329,19

Finančné účty

223 944,52

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0
0

Časové rozlíšenie

4 937,21

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

4 469 661,53
2 490 850,82

4 425 081,14
2 638 817,24

0
0
2 490 850,82

0
0
2 638 817,24
387 395,95

501 583,57
1 890,00
0
227 725,12
90 587,41
181 381,04
1 477 227,14

2 268,00
0
212 750,80
82 396,11
89 981,04
1 398 867,95

Skutočnosť
k 31.12.2019

b) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

0

Skutočnosť
k 31.12.2020
4 368 434,74

Vlastné imanie

0

2 580 001,16

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy – základné imanie
Výsledok hospodárenia

2 580 001,16
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0

Záväzky

388 501,24

z toho :
Rezervy

2 268,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

Dlhodobé záväzky

212 866,88

Krátkodobé záväzky

83 385,32

Bankové úvery a výpomoci

89 981,04

0

Časové rozlíšenie

1 399 932,34

V roku 2020 na účte 021 je prírastok v sume 79 266,41 €, ktorý vznikol zaradením
majetku do užívania –oplotenie zberného dvora s dvomi bránami 13 472,28 €
a vodovod, kanalizácia Za Humnami II. časť 65 794,13€. Zároveň bol úbytok v sume
17 769,74 € a to z dôvodu vyradenia stavby Dom + sklad ( zbúraný) – príprava na
výstavbu novej MŠ.
Na účte 022 je vykázaný prírastok v sume 56 415,70 € , ktorý vznikol zaradením mostnej
váhy vo výške 14 355 €, samonakladacia radlica vo výške 3 480 €, čelný nakladač vo
výške 9 590 € a traktorový nosič v sume 21 600 €, trávny traktor v sume 2999,90€,
mulčovač v sume 2 038,80 € a kopírovací stroj 2 352 €.
Na účte 023 je vykázaný prírastok v sume 6 001,20 € , ktorý vznikol zaradením vlečky k
traktoru na zberný dvor.
Na účte 031 je vykázaný úbytok pozemkov v sume 66 655,78 € a prírastok v sume
107 921,80 €, ktorý vznikol prevažne z dôvodu predaja, kúpy a zámeny pozemkov na
individuálnu bytovú výstavbu, na výstavbu kanalizácie na ul. Smižianskej a na výstavbu
cyklotrasy.
Na účte 042 je pohyb hlavne z dôvodu pokračovania výstavby inžinierskych sietí IBV Za
Humnami a zaradenia ukončených stavieb ktoré sú zaradené na účtoch 021,022,023 (viď.
vyššie). Pokračuje sa výstavbou komunikácií Za Humnami, Záhradná, G. Bartscha.
V roku 2020 bola zrušená opravná položka k stavbe komunikácia ul. G. Bartscha, ul. Za
Humnami v sume 8 925,16 € z dôvodu pokračovania vo výstavbe . Zároveň bola
navýšená aj opravná položka k stavbe komunikácia Krátka o 2 000,55 €. Vytvorená
opravná položka k stavbe rekonštrukcia požiarnej zbrojnice vo výške 275 € , lokalita 34
RD vo výške 10 436,46 € z dôvodu pozastavenia tejto výstavby v roku 2020.
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených živelnou
udalosťou, poškodením alebo zničením vodou z vodovodných zariadení, resp.
nezisteným vandalizmom (pri novo poistenom majetku) či odcudzením.
V roku 2020 obec neprijala bankový úver. Úver municipálny na ČOV bol splatený v roku
2020. Ostáva splatiť úver k 31.12.2020 vo výške 89 981,04 € na asfaltovanie ulíc.
Stav úverov k 31.12.2020 – bankových + ŠFRB
Veriteľ

Účel

Výška poskytnutého
úveru

Rok

Zostatok úveru
(istiny)
k 31.12.2020

splatnosti

Primabanka
Primabanka

Municipálny ČOV
asfaltovanie

295 112,12

0

r. 2020

149 981,04

89 981,04

r. 2023

ŠFRB
ŠFRB

24 b.j
12 b.j.

141 500,00
194 516,36

108 121,90
102 845,86

r.2041
r.2032
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8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku (po odpočítaní opravnej položky – Netto)
Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

0

0€

Pohľadávky po lehote splatnosti

62 019,99 €

32 469,91 €

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

0

0€

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

32 329,19 €

Pohľadávky

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Najvýznamnejšou položkou pohľadávok sú pohľadávky z daňových a nedaňových
príjmov obce. Opravné položky boli tvorené k pohľadávkam po lehote splatnosti nad
1 rok (daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatky za vývoz a zneškodnenie
odpadov).
Ku koncu roku 2020 eviduje obec krátkodobé pohľadávky (po odpočítaní opravných položiek)
a to daňové pohľadávky vo výške 2 870,47 Eur, nedaňové pohľadávky vo výške 25 657,71 eur
a ostatné pohľadávky v sume 3 801,01 Eur .
8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku (bez bankových úverov)
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

318 312,53

295 146,91

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

b) za konsolidovaný celok
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

296 252,20

Záväzky po lehote splatnosti

0

Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 212 866,88 Eur (z toho
404,97 Eur sú záväzky zo sociálneho fondu) a krátkodobé záväzky vo výške
83 385,32 Eur. V rámci krátkodobých záväzkov tvoria významnú sumu záväzky
voči zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia (SP a ZP) a
daňovému úradu za mzdy zamestnancov týkajúce sa mesiaca december 2020 v
celkovej sume 50 560,76 Eur, záväzky voči dodávateľom v sume 13 392,15 Eur,
záväzky voči ŠFRB- bytový dom 12b.j., 24b.j. v celkovej sume 19 432,41 Eur.
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9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12. 2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

1 182 762,77

1 294 038,13

50 – Spotrebované nákupy

131 777,84

110 826,31

51 – Služby

104 047,25

143 033,05

52 – Osobné náklady

524 479,50

580 917,05

53 – Dane a poplatky

11 188,52

2 852,41

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

92 083,38

88 816,07

261 480,68

309 134,91

16 759,71

13 829,15

0

0

40 922,62

44 629,18

23,27

0

1 386 155,62

1 442 004,55

89 842,96

59 658,02

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0

0

0

0

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

873 789,89

857 232,71

105 305,59

148 581,51

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

62 317,43

11 625,50

715,32

339,25

67 – Mimoriadne výnosy

4 721,53

820,32

249 462,90

363 747,24

203 392,68

147 966,42

Názov
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

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 /
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Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 203 392,68 EUR bol zúčtovaný na účet 428nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Celková výška nákladov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 1 294 038,13 €, čo predstavuje
nárast nákladov oproti roku 2019, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo výške
1 182 739,67 €.
Nárast nákladov bol spôsobený navýšenou spotrebou materiálu pri zvýšení výnosov aj
podnikateľskej činnosti, zvýšené prevádzkové a mzdové náklady.
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
- mzdové náklady vo výške 419 964,90 €
- sociálne náklady vo výške 137 383,71 €
- služby za vývoz odpadu vo výške 46 508,74€
- odpisy vo výške 289 959,75 €, zostatková cena majetku predaného 66 655,78 (účet 541)
- náklady na transfery subjektom verejnej správy vo výške 27 730,40 € (účet 585)
- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy vo výške 15 835,28 € (účet 586)
Celková výška výnosov k 31.12.2020 bola vykázaná vo výške 1 442 004,55 €, čo predstavuje
nárast výnosov oproti roku 2019 o 55 851,93 €, keď bola celková výška výnosov vykázaná vo
výške 1 386 155,62 €. Pokles výnosov bol v podnikateľskej činnosti, ktorá bola ukončená
v mesiaci 05/2020.
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- podielové dane vo výške 754 862,21 €
- daň z nehnuteľnosti vo výške 49 079,39 €
- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 38 925,78 €
- poplatok za stočné vo výške 31 176,85 €
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške 221 852,57 €
(účet 693)
- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy o výške 139 245,09€
(účet 694)
výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške 1 063,50€ (účet 691)-podnik.činnosť
b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

0

1 390 079,25

50 – Spotrebované nákupy

149 000,91

51 – Služby

166 228,58

52 – Osobné náklady

615 377,14

53 – Dane a poplatky

2 939,93

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

88 819,04

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

309 134,91
13 949,56
0
44 629,18
0
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Výnosy

0

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

1 479 229,59
84 316,72

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia

0

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

857 085,11

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

11 625,50

0

161 294,14

340,56

67 – Mimoriadne výnosy

820,32

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC

363 747,24

Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

0

89 150,34

10.Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR

ÚPSVaR

Hmotná núdza, stravné – bežné

5 836,80

ÚPSVaR

Učebné pomôcky- bežné

99,60

OÚ SNV

Voľby NR SR – bežné

867,15

OÚ SNV

Sčítavanie – bežné

2 944,00

UPSVaR

Osobitný príjemca – bežné

10 031,20

Min.vnútra-

Prenesený výkon ŠS- REGOB+ register
adries- bežné

750,32

Krajský stavebný úrad Košice

Prenesený výkon- stavebný poriadok
bežné

3 013,23

Obvodný úrad ŽP

Prenesený výkon- životné prostredie
bežné

196,08

Odvodný úrad c.k. a doprava, Košice

Prenesený výkon – miestne komunikáciebežné

89,16

UPSVaR

Aktivačná činnosť,§ 52

11 654,52

Krajský školský úrad Košice

Výchova
a vzdelávanie detí MŠ – bežné

5 049,00

Obvodný úrad SNV

Košice

Implementačná agentúra Min. Mzdy, odvody
práce, soc. vecí a rodiny
MOPS- bežné

91 141,66
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Implementačná agentúra Min. Mzdy, odvody a ostatné výdajepráce, soc. vecí a rodiny
sociální pracovníci

30 390,64

Implementačná agentúra Min. Mzdy, odvody
práce, soc. vecí a rodiny
a ostatné výdaje- NP
PRIM

31 843,39

MV SR

Zberný dvor- kapitálový

56 434,75

ÚPSVaR

Udržanie zamestnanosti v MŠ

22 936,82

MV SR

COVID- 19 (testovanie)

4 365,46

Dobrovoľná požiarna ochrana

Zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia DHZO

1 400,00

V roku 2020 obec prijala grant v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19 na testovanie
obyvateľov v celkovej výške 4 365,46 €.
10.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2020 poskytla dotáciu v súlade s VZN č. 1/2020 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.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma poskytnutých finančných
prostriedkov

CVČ ADAM, Sp.Nová Ves – bežné výdavky

2 096,00

CVČ Komenského, Smižany- bežné výdavky

2 410,40

RKC na školský klub-bežné výdavky
( na prevádzku a mzdy ZCŠ-šk.klub)

21 724,00

Obec Spišské Tomášovce poskytla v roku 2020 dotáciu Mestu Prešov vo výške 1 000 EUR
v rámci mimoriadnej situácie na bežné výdavky v súvislosti s odstraňovaním následkov
výbuchu plynu v bytových domoch na ulici Mukačevskej.
Obec Spišské Tomášovce poskytla v roku 2020 finančnú pomoc obetiam autobusovej tragédie
Obci Kolíňany vo výške 500 EUR.
Obec Spišské Tomášovce poskytla v roku 2020 dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi , farnosť
Letanovce vo výške 3 250 EUR v rámci mimoriadnej situácie v súvislosti s odstraňovaním
havarijného stavu strechy na budove Materskej školy, na ulici Kostolnej.
Dotácie boli skutočne použité na uvedený účel a zároveň aj vyúčtované.
Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2019 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou
ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené o 30 % v sume 4 479 EUR (oblastnému
futbalovému klubu, klubu slovenských turistov, organizácií Verbum Bonum.)
Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie

Obecný futbalový klub Slovenský raj- bežné výdavky na činnosť klubu a
poplatky
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých- bežné výdavky na sociálnorehabilitačné akcie

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

7 301 €
165 €

Klub slovenských turistov Slovenský raj – bežné výdavky na činnosť klubu

1 750 €

VERBUM BONUM Spišské Tomášovcebežné výdavky na rekonštrukciu priestorov na spoločenskú miestnosť a
knižnicu, úprava verejných priestranstiev, poplatky

1 400 €

10.3 Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
a) obec
1) Zberný dvor + príslušenstvo
Dotácia bola poskytnutá vo výške 56 434,75 EUR na stavbu zberného dvora -nákup
a osadenie automobilovej mostnej váhy, súčasti traktora- nákup čelného nakladača,
štiepkovača a traktorového nosiča. Z vlastných prostriedkov Obec poskytla 8 347,33 EUR.
2) Nákup multifunkčného kopírovacieho stroja vo výške 2 352 EUR.
3) Nákup pozemkov – miestne komunikácie, výstavba v obci v celkovej výške 43 683
EUR.
4) Nákup prevádzkových strojov na údržbu verejného priestranstva v obci vo výške
5 038,70 EUR.
5) IBV Za Humnami – bolo vyčerpaných 96 050,02 EUR z prostriedkov ktoré prispeli
stavebníci na inžinierske siete. Zároveň z prostriedkov obce sa prispelo čiastkou 17 170
EUR na prekládku vysokého napätia.
6) vstupná brána na Čingove v celkovej výške 6 500 EUR z vlastných prostriedkov obce.
7) miestne komunikácie – úprava po dažďoch a dobudovanie ul. Poľná, Krátka, Záhradná
v celkovej čiastke 7 724,54 EUR.
8)odvodňovací kanál ul. G.Bartscha- vo výške 4 124,95 EUR z vlastných prostriedkov
obce
9)cyklotrasa v celkovej výške 1 889,30 EUR z vlastných prostriedkov obce.
10)projekty v celkovej výške 16 120,64 EUR z vlastných prostriedkov obce ( z toho je
11 760 € projekt na rozšírenie ČOV)
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b) obchodné spoločnosti
Najdôležitejším odberateľom spoločnosti je Obec Spišské Tomášovce. Hodnota všetkých
zákaziek k 31.12.2020 predstavovala sumu 80 453,46€, pričom hodnota zákaziek Obci Spišské
Tomášovce bola vo výške 68 097,34€.
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
-

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

ulice Školskej a Novej a asfaltovanie

novovybudovaných ulíc ako Za Humnami, Poľná, Záhradná, časť G. Bartscha, časť
Krátkej,
-

Vybudovanie kanalizácie na ul. Smižianskej

-

Vybudovanie detského ihriska II. v obci

-

Dobudovanie futbalového ihriska s rozšírením šatní

-

Vybudovanie infraštruktúry na výstavbu nových rodinných domov

-

Vybudovanie cyklotrasy

-

Vybudovanie materskej školy

b) obchodná spoločnosť
Cieľom spoločnosti je pokračovať v zamestnávaní znevýhodnených osôb za účelom
ich integrácie na pracovný trh. V pláne spoločnosti je aj zveľadiť Turistickú ubytovňu
a zamestnať nových ľudí pri realizácii stavieb realizovaných pre OBEC.
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
a) Obec nevedie žiadny súdny spor vo vymáhaní pohľadávok.
b)Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia obce:
Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus).
V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho
krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na
jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú
v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe
ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným
obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie ukazovateľov
zadĺženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné
poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.
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Vedenie obce bude preto pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a
podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na
obec, na jej občanov a zamestnancov.

Vypracoval: Kubičárová Marcela

Schválil: Mgr. Zuzana Nebusová

V Spišských Tomášovciach dňa 15.8.2021
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