OBEC ŠTRBA
K bodu 3
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Správa č. 6 hlavného kontrolóra
- kontrola plnenia uznesení

Materiál pripravil:
Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva prednesenú
hlavným kontrolórom obce.

10. zasadnutie OcZ, Štrba 17. júna 2020

SPRÁVA Č. 6 HLAVNÉHO KONTROLÓRA KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
Hlavný kontrolór:
Kontrolovaný subjekt:
Predmet kontroly:

Mgr. Milan Biskup
Obec Štrba
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Obce Štrba
zo dňa 18.05.2020
Kontrolované Obdobie:
18.05.2020 – 12.06.2020
Miesto vykonania kontroly: Obec Štrba – Obecný úrad
Dátum vykonania kontroly: jún 2020

Ciele kontroly:
Cieľom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté Obecným zastupiteľstvom dňa 18.05.2020
sa plnia v stanovených termínoch, či vyhodnotenia plnenia uznesení vykonávané pracovníkmi
Obecného úradu zodpovedajú skutočnosti.
Právny základ kontroly:
Pri výkone kontroly som vychádzal predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
• zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zoznam kontrolovaných dokladov:
Uznesenia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.05.2020 - od uznesenia č. 122/2020 po
uznesenie č. 143/2020
Záverečné konštatovanie:
Kontrolované podklady k uzneseniam obecného zastupiteľstva od uznesenia č. 122/2020 –
143/2020, boli plnené nasledovne:
Uznesenie č. 127/2020 – OZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom
životného prostredia SR – uznesenie je splnené
Uznesenie č. 128/2020 – OZ schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku parc. č. KN-C 220/1 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 395 m2 v podiele 1/1, vedený na LV č. 1 – Obec Štrba z dôvodu
majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemku v bezprostrednom okolí
existujúceho bytového domu súp. Č. 173 spoluvlastníkom tohto bytového domu, za

podmienky, že úhradu kúpnej ceny zrealizujú do 15.6.2020 – prebieha proces prípravy
kúpnych zmlúv so žiadateľmi - uznesenie je v plnení
Uznesenie č. 129/2020 – OZ schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku parc. č. KN-C 229/1 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1788 m2, v podiele 1/1, vedený na LV č. 1 – Obec Štrba z dôvodu
majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemku v bezprostrednom okolí
existujúceho bytového domu súp. číslo 170 spoluvlastníkom tohto bytového domu, podľa
geometrického plánu č. 21/2020 predstavuje novovytvorené pozemky, za podmienky, že
úhradu kúpnej ceny, správneho poplatku za návrh na vklad a nákladov spojených
s vyhotovením GP všetci kupujúci zrealizujú na účet obce do 15.6.2020 – prebieha proces
prípravy kúpnych zmlúv so žiadateľmi - uznesenie je v plnení
Uznesenie č. 130/2020 – OZ schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku parc. č. KN-C 229/1 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1788 m2, v podiele 1/1, vedený na LV č. 1 – Obec Štrba z dôvodu
majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemku v bezprostrednom okolí
existujúceho bytového domu súp. číslo 169 spoluvlastníkom tohto bytového domu a garáži,
podľa geometrického plánu č. 21/2020 predstavuje novovytvorené pozemky, za podmienky, že
úhradu kúpnej ceny, správneho poplatku za návrh na vklad a nákladov spojených
s vyhotovením GP všetci kupujúci zrealizujú na účet obce do 15.6.2020 – prebieha proces
prípravy kúpnych zmlúv - uznesenie je v plnení
Uznesenie č. 131/2020 – OZ schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku parc. č. KN-C 1422 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 221 m2, v podiele 1/1, vedený na LV č. 1 – Obce Štrba a predaj časti pozemku parc.
KN-C 1423/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1891 m2, v podiele 1/1,
vedeného na LV č. 1 Obce Štrba z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva
k pozemku pod bytovým domom a v bezprostrednom okolí existujúceho bytového domu súp.
Číslo 598 na ulici 1. mája spoluvlastníkom tohto bytového domu, podľa geometrického plánu
č. 20/2020 tvorí novovytvorené pozemky za podmienky, že úhradu kúpnej ceny, správneho
poplatku za návrh na vklad a nákladov spojených s vyhotovením GP všetci kupujúci zrealizujú
na účet obce do 15.6.2020 – prebieha proces prípravy kúpnych zmlúv - uznesenie je v plnení
Uznesenie č. 132/2020 – OZ schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku parc. č. KN-C 1423/1 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1891 m2, v podiele 1/1, vedený na LV č. 1 – k.ú. Štrba do vlastníctva
vlastníkov bytového domu súp. číslo 599 v Obci Štrba na ulici 1. mája, podľa geometrického
plánu č. 20/2020 zo dňa 4.5.2020 predstavuje novovytvorené pozemky, za podmienky, že
úhradu kúpnej ceny, správneho poplatku za návrh na vklad a nákladov spojených
s vyhotovením GP všetci kupujúci zrealizujú na účet obce do 15.6.2020 – prebieha proces
prípravy kúpnych zmlúv - uznesenie je v plnení
Uznesenie č. 133/2020 – OZ schvaľuje podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom pozemkov vedených na LV č. 1 k.ú. Štrba: KN-C č. 517/3,

č. 517/5, č. 514, č. 515, č. 516/1, č. 508/1, č. 507 o celkovej výmere 1 708 m2 v podiele 1/1 pre
žiadateľa – nájomcu Gabrielu Nálepkovú, Štepánkovická č. 753/24, Štrba pre účely pestovania
okrasných kríkov, bylín, kvetov a skladových priestorov pre pestovateľskú činnosť za celkové
nájomné 2 000,00 € ročne na dobu nájmu 5 rokov a za podmienky, že nájomca je povinný
umožniť prístup cez pozemok parc. KN-C č. 517/3. Súčasne za podmienky, že zo strany nájomcu
bude zabezpečený prístup p. Anny Gemzovej, trvale bytom Štrba Čsl. Armády 91/74 k parcele
č. KN-C 500 kde sa nachádza stavba v jej vlastníctve – nájomca odstúpil od zámeru prenájmu
pozemkov a nepodpíše nájomnú zmluvu, z tohto dôvodu nie je možné uznesenie vykonať,
preto navrhujem uznesenie zrušiť.
Uznesenie č. 134/2020 – OZ schvaľuje podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom nebytových priestorov časť objektu súp. číslo 292
v obci Štrba na ulici SNP o podlahovej ploche 180 m2 (bývalý objekt COOP Jednota s názvom
„Nezábudka“ - skladový priestor 1. p.) pre nájomcu Frosstrade s.r.o., kpt. Nálepku 128/39, Svit
pre účely prevádzkovania výroby ponožiek za nájomné vo výške 300,00 € mesačne na dobu
neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou – pripravuje sa nájomná zmluva - uznesenie je v
plnení
Uznesenie č. 135/2020 – OZ a) schvaľuje podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí predaj nehnuteľnosti podľa vypracovaného GP 3673529964/2020 zo dňa 13.5.2020 časť pozemku parc. číslo KN-C č. 2275/35, č. 2275/34, č. 2275/37,
č. 2275/38, ktoré sú súčasťou novovytvoreného pozemku parcely KN-C č. 2275/84 o celkovej
výmere 360 m2 pre Ing. Jána Gromana, Družstevná 158/42, 060 01 Malý Slavkov za účelom
zriadenia parkovacích miest k prevádzke penziónu v Tatranskej Štrbe za kúpnu cenu 100,00 €
m2
b) bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C č. 2275/34 vedeného na
LV č. 1 k.ú. Štrba spočívajúce v práve prejazdu a prechodu v prospech vlastníka stavby penziónu
súp. číslo 77 v Tatranskej Štrbe, prevádzkovateľa a jeho zákazníkov nachádzajúceho sa na
pozemku parc. KN-C č. 2275/54 - prebieha proces spracovania geometrického plánu –
uznesenie je v plnení
Uznesenie č. 136/2020 – OZ schvaľuje podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu vzájomného majetkovoprávneho vysporiadania
vlastníctva k pozemkom zámenu pozemkov medzi Obcou Štrba a Rímskokatolíckou cirkvou –
farnosť Štrba na základe GP č. 110/2019 zo dňa 30.4.2020 na základe ktorej:
Rímskokatolícka cirkev farnosť Štrba nadobudne od Obce Štrba časti pozemkov
novovytvorených parciel KN-C č. 1591/14, č. 437/2, č. 437/2, č. 438/4, č. 437/4, č. 447/18, č.
1/5 o celkovej výmere spolu 206 m2,
Obec Štrba nadobudne od Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Štrba časti pozemkov
novovytvorených parciel KN-C č. 447/11, č. 447/9, č. 447/10, č. 447/13, č. 447/14, o celkovej
výmere spolu 1 044 m2 za podmienky, že rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov, ktorý
predstavuje 838 m2, Obec Štrba uhradí Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Štrba sumu 4 190,00 €
(5 €/m2) – pripravuje sa zámenná zmluva – uznesenie je v plnení

Uznesenie č. 137/2020 – OZ schvaľuje podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu vzájomného majetkovoprávneho vysporiadania
vlastníctva k užívaným pozemkom zámenu pozemkov medzi Obcou Štrba a spoluvlastníkmi
pozemkov Mgr. Katarínou Halagovcovou PhD., bytom Košice a Františkom Repkom bytom
Poprad na základe GP č. 130/2018 zo dňa 3.9.2019 na základe ktorého: Obec Štrba nadobudne
od Mgr. Kataríny Halagovcovej, PhD. a Františka Repku do výlučného vlastníctva časť pozemku
parc. KN-C č. 3494 o celkovej výmere 562 m2 vedeného na LV č. 4661 k.ú. Štrba čo tvorí
novovytvorenú parc. KN-C č. 3494/2 o výmere 27 m2,
Mgr. Katarína Halagovcová PhD, a František Repka nadobudnú od Obce Štrba do podielového
spoluvlastníctva novovytvorenú parc. KN-C č. 3525/5 o výmere 59 m2 v podiele Mgr. Katarína
Halagovcová v podiele 4/5 – iny a František Repka v podiele 1/5 bez nutnosti vzájomného
finančného vyrovnania zamieňaných nehnuteľnosti – pripravená zámenná zmluva je zaslaná
na podpis – uznesenie je v plnení
Uznesenie č. 138/2020 – OZ súhlasí s prenájmom pozemku parc. KN-C č. 952 o výmere 118
m2 vedeného na LV č. 3559 k.ú. Štrba na ktorom je postavená Štrbská drevenica, vedená ako
stavba súp. číslo 319 pre potreby Obce Štrba, ako doterajšieho nájomcu, od vlastníka pozemku
Ľubomíra Gejdoša, Štrba SNP 322 na dobu určitú do 31.5.2023 za nájomné 300,00 € ročne,
každoročne upravenú o mieru inflácie za predchádzajúci ročne – uznesenie je splnené
Uznesenie č. 139/2020 – OZ schvaľuje vyhlásenie výberového konania na náčelníka Obecnej
polície v Štrbe - uznesenie je splnené

Dátum vyhotovenia správy:
Dátum prevzatia správy povinnou osobou:

12.06.2020
12.06.2020

Meno, priezvisko a podpis štatutára, povinnej osoby u ktorej bola vykonaná kontrola na
mieste:

Michal Sýkora, starosta obce:

................................................

Mgr. Milan Biskup, hlavný kontrolór obce:

................................................

OBEC ŠTRBA
K bodu 4
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA

Hospodárenie obce Štrba za rok 2019 – Záverečný účet obce za rok 2019,
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2019
a Správa nezávislého audítora k hospodáreniu obce za rok 2019

Materiál predkladá:
Michal Sýkora
starosta obce

Materiál pripravil:
Ing. Martina Ovčiariková
Ing. Romana Paverová
zamestnanec OcÚ Štrba

Materiál obsahuje:
1. Záverečný účet Obce Štrba
za rok 2019
2. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k hospodáreniu obce za rok
2019
3. Správa nezávislého audítora k
auditu individuálnej účtovnej
závierky

Návrh na uznesenie:
V texte ....

10. zasadnutie OcZ, Štrba 17. júna 2020

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
v súlade s § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
v nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
A. berie na vedomie
A. 1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Štrba za rok 2019.
A. 2. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Štrba za rok 2019.
B. schvaľuje
B. 1. Výsledok hospodárenia obce Štrba za rok 2019 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:
Príjmy: 4 588 628,63 €
Výdavky: 3 895 332,54 €
Prebytok rozpočtu: 693 296,09 €
Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. -1 034 174,52 €
Schodok rozpočtu po vylúčení FP podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z.: 340 878,43 €
Usporiadanie výsledku hospodárenia zostatkom finančných operácií: 348 362,22 €
Zostatok finančných prostriedkov: 1 531 010,97 €
Vylúčenie FP v zmysle §15 ods. 1 písm. c) zák. č. 583/2004 Z. z. nepoužitá návratná finančná
výpomoc z MF SR - 1 524 136,88 €
Prevod zostatku finančných prostriedkov: 7 163,19 €
na účet fondu nevyčerpaných dotácií: .0 €
na účet rezervného fondu : 7 163,19 €
B. 2. Záverečný účet obce Štrba za rok 2019 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov výrokom:
Celoročné hospodárenie obce Štrba za rok 2019 bez výhrad.

Záverečný účet Obce Štrba
za rok 2019

V Štrbe dňa 01.06.2020

Spracovala: Ing. Romana Paverová
Ing. Martina Ovčiariková
Predkladá : Michal Sýkora, starosta obce

Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 01.06.2020
- zverejnený na webovom sídle obce - na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 01.06.2020
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Štrbe dňa ......... uznesením č. ...........

Záverečný účet obce Štrba za rok 2019
OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2019

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

5.

Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

8.

Hospodárenie príspevkových organizácií obce

9.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia

2

Záverečný účet obce Štrba za rok 2019
1. Rozpočet obce Štrba na rok 2019
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný v celkovom objeme
5 024 840 EUR. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový (s prebytkom vo výške 61 350
EUR) a kapitálový rozpočet ako schodkový (so schodkom vo výške 445 500 EUR).
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom Štrba dňa 05. 11. 2018 uznesením č. 106/2018.
Rozpočet bol počas roka 2019 zmenený zmenami rozpočtu – rozpočtovými opatreniam :
Zmeny schválené obecným zastupiteľstvom:
-

1. zmena zo dňa 15.04.2019 – uznesenie OcZ č. 21 /2019 zo dňa 15.04.2019,
2. zmena zo dňa 17.06.2019 – uznesenie OcZ č. 40 /2019 zo dňa 17.06.2019,
3. zmena zo dňa 28.08.2019 – uznesenie OcZ č. 64 /2019 zo dňa 28.08.2019,
4. zmena zo dňa 28.10.2019 – uznesenie OcZ č. 83 /2019 zo dňa 28.10.2019,
5. zmena zo dňa 10.12.2019 – uznesenie OcZ č. 96 /2019 zo dňa 10.12. 2019.

Zmeny schválené starostom obce (v rozsahu určenom zákonom a obecným zastupiteľstvom):
-

1. zmena starostu zo dňa 15.02.2019 – účelovo určené finančné prostriedky
2. zmena starostu zo dňa 01.03.2019 – presun výdavkov
3. zmena starostu zo dňa 01.04.2019 – presun výdavkov
4. zmena starostu zo dňa 30.08.2019 – presun výdavkov
5. zmena starostu zo dňa 16.09.2019 – účelovo určené finančné prostriedky
6. zmena starostu zo dňa 30.09.2019 – presun výdavkov
7. zmena starostu zo dňa 01.12.2019 – presun výdavkov
8. zmena starostu zo dňa 31.12.2019 – presun výdavkov

Rozpočet obce k 31. 12. 2019

5 024 840,00

Schválený
rozpočet
po zmenách
6 767 013,00

3 439 905,00
780 035,00
745 500,00

3 388 538,00
2 176 312,00
1 100 231,00

3 306 125,75
1 183 057,32
869 609,60

59 400,00

101 839,00

99 445,56

0

93,00

93,25

Schválený
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Príjmové
finančné
operácie RO s právnou
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2019
5 458 331,48
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

5 024 840,00

5 345 976,00

3 943 856,95

2 376 299,00
1 225 535,00
361 350,00

2 323 881,00
1 608 871,00
243 154,00

2 265 021,18
485 257,87
48 524,41

1 061 656,00

1 170 070,00

1 145 053,49

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
6 665 081,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

5 358 792,67

80,40 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 665 081 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
5 358 792,67 EUR, čo predstavuje 80,40 % plnenie. Nenaplnené boli najmä kapitálové príjmy
(neskoršie začatie realizácie projektov spolufinancovaných z EÚ).
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
3 388 538,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3 306 125,75

97,57 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 388 538 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
3 306 125,75 EUR, čo predstavuje 97,57 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 391 091,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2 308 823,05

96,56 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 571 274 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 496 820,80 EUR, čo predstavuje
plnenie na 95,26 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 333 117 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 299 361,60 EUR, čo
je 89,87 % plnenie. Príjmy z dane z pozemkov boli v sume 31 708,75 €, príjmy z dane zo
stavieb boli v sume 257 457,46 €, príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli v sume
10 195,39 €.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 59 631,36 EUR, z toho
pohľadávky za rok 2019 len vo výške 8 015,44 EUR.
Daň z ubytovania z rozpočtovaných 350 000 EUR bol skutočný príjem 372 746,90 EUR,
plnenie 106,50 %. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z ubytovania v sume
40 316,75 EUR. Táto výška pohľadávok predstavuje pohľadávky za minulé obdobia do roku
2019. Za rok 2019 obec neeviduje žiadne nedoplatky na dani z ubytovania.
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Príjmy z ostatných daní a poplatkov:
Daň za psa z rozpočtovaných 3 200 EUR bol skutočný príjem 3 199,39 EUR, plnenie 99,98 %.
K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 612,03 EUR, z čoho 63,37 EUR
sú pohľadávky z roku 2019.
Daň za nevýherné hracie prístroje z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem
387,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 77,45 %.
Daň za predajné automaty 663,86 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 133 000 EUR bol
skutočný príjem 135 643,25 EUR, čo predstavuje plnenie 101,99 %. K 31.12.2019 obec eviduje
pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v sume 56 341,41 EUR. Pohľadávky za rok 2019
obec eviduje vo výške 21 894,86 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
245 360,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

244 030,99

99,46 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 65 038 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 58 799,14 EUR, čo
predstavuje plnenie 90,41 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend vo výške 1 138,41
EUR, prenajatých pozemkov v sume 3 830,75 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 48 653,98 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia v sume 5 176 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 101 850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 132 610,27 EUR, čo
je 130,20 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje :
- administratívne poplatky - z rozpočtovaných 20 530 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 20 309,80 EUR, čo predstavuje 98,93 % plnenie
- za porušenie predpisov 1 169,83 eur
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb – rozpočtovaných 62 320 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 99 356,49 EUR, čo predstavuje 159,43 % plnenie
- za stravné – rozpočtovaných 14 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
6 575,44 EUR, čo predstavuje 46,97 % plnenie
- poplatok za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd – rozpočtovaných 700 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 657,46 EUR, čo predstavuje 93,92 % plnenie
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia – rozpočtovaných 4 300 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2019 v sume 4 541,25 EUR, čo predstavuje 105,61 %.
Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 250 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 647,96 EUR, čo
predstavuje 259,18 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy
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Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 78 222 EUR, bol skutočný príjem v sume
51 973,62 EUR, čo predstavuje 66,44 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje :
- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – rozpočtovaných 500 EUR, bol
skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 435,05 EUR, čo predstavuje 87,01 % plnenie.
- z vratiek – 126,82 EUR.
- z dobropisov – rozpočtovaných 3 377 EUR , bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
3 409,72 EUR, čo predstavuje 100,97 % plnenie.
- iné – rozpočtovaných 74 345 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
48 002,03 EUR, čo predstavuje 64,57 % plnenie.
c) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
752 087,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

753 271,71

100,16 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov 752 087 EUR bol skutočný príjem vo výške 753 271,71 EUR,
čo predstavuje 100,16 % plnenie. Išlo o nasledovné príjmy (transfery a dotácie):

Poskytovateľ dotácie / fin. príspevku
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

Suma v EUR
Účel
473 944,00 školstvo – normatívne prostriedky
ZŠ
90,00 školstvo – príspevok na učebnice
913,00 školstvo – príspevok na učebnice
cudzieho jazyka
3 444,00 školstvo – vzdelávacie poukazy
1 375,00 školstvo – príspevok pre žiakov zo
SZP
606,00 školstvo – dopravné
3 300,00 školstvo – príspevok na lyžiarske
kurzy
2 700,00 školstvo – príspevok na školy
v prírode
4 133,00 školstvo – príspevok na výchovu
a vzdelávanie deti MŠ
9 240,00 školstvo – asistenti učiteľa ZŠ
4 540,58 Voľby prezidenta
2 763,68 Voľby do EP
1 149,06 Úsek hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov SR
54,80 Register adries – prenesený výkon
štátnej správy
5 120,46 Matrika – prenesený výkon štátnej
správy
322,65 Ochrana životného prostredia –
prenesený výkon štátnej správy
7 126,84 Stavebný úrad - prenesený výkon
štátnej správy
150,42 dotácia na prenesený výkon štátnej
správy na úseku dopravy
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Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo kultúry SR/Úrad vlády SR
Ministerstvo financií SR
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Slovenská agentúra životného
prostredia
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Úrad vlády SR
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia
Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba
Poľnohospodárske družstvo Štrba
Spojstav spol. s. r. o.
Prešovský samosprávny kraj
PPA Invest s. r. o.
Spolu:

251,16 CO skladník
20 000,00 Štrba – Šoldov – archeologický
výskum zaniknutej stredovekej
dediny Šoldov v katastri obce Štrba
13 500,00 Modernizácia obecného úradu
26 935,20 Podpora výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
232,40 Podpora výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
681,21 Prídavky na dieťa – osobitný
príjemca
43 930,25 Podpora zamestnanosti §50/J – cez
úrad práce
100 928.00 Dokončenie projektu – dodanie
kompostérov pre obyvateľov obce
5 000,00 Dotácia na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia DHZ obce
4000,00 Nákup pomôcok pre telocvičňu ZŠ
1 000,00 Knižnica – na nákup kníh
6 000,00 Folklór – na ušitie krojov
2 000,00 Deň obce Štrba 2019 / príspevok
1 500,00 Deň obce Štrba 2019 / príspevok
700,00 Malý štrbský maratón / príspevok
4 640,00 Malý štrbský maratón / dotácia
1 000,00 Organizačno-technické zabezpečenie
podujatí v roku 2019 / príspevok
753 271,71

Uvedené dotácie a finančné príspevky boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 176 312,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 183 057,32

54,36 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 176 312 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019
v sume 1 183 057,32 EUR, čo predstavuje 54,36 % plnenie. Išlo o nenaplnené príjmy najmä z
projektov spolufinancovaných z EÚ (neskoršie začatie ich realizácie). Tieto príjmy boli
presunuté do rozpočtu obce pre rok 2020.
a) Príjem z predaja pozemkov:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
3 291,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3 291,00

100,00 %
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c) Granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 173 021,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 179 070,32

54,26 %

Z rozpočtovaných 2 173 021 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 179 0770,32
EUR, čo predstavuje 54,26 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
1 000 000,00 Modernizácia Športového areálu
Štrbské Pleso a jeho materiálnotechnické vybavenie
6 000,00 Prevencia kriminality a bezpečnosť
v obci
14 126,50 Wifi pre Štrbu
28 386,00 Výstavba CIZS
130 557,82 Komunitné centrum Štrba

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 100 231,00
-

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

869 609,60
17 146,14

79,04 %
-

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 100 231 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
869 609,60 EUR, čo predstavuje 79,04 % plnenie.
V roku 2019 boli použité :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 34 336,33 EUR
- ostatné príjmové finančné operácie – obec ako prevádzkovateľ integrovaného obslužného
miesta pre príjem správnych poplatkov v sume 56 EUR
- zapojenie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v sume 116 827,41 EUR
- zapojenie rezervného fondu na pokrytie výdavkov opráv havarijného stavu v obci v sume
17 915,27 EUR
- zapojenie rezervného fondu na splátky leasing KIA v sume 7 804,00 EUR
- prijaté finančné zábezpeky v sume 5 000 EUR
- RO nevyčerpané prostriedky z roku 2018 v sume 4 548,20 EUR
- dlhodobý úver v sume 83 122,39 EUR
Vo výkaze FIN 1 – 12 nerozpočtované finančné prostriedky vrátené RO v sume 17 146,14 EUR,
neboli zahrnuté vo výkaze v príjme výkazu.
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4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
101 839,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

99 445,56

97,65 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 101 839 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
99 445,56 EUR, čo predstavuje 97,65 % plnenie.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou - z toho:
Rozpočtová
organizácia
Materská škola Štrba
Základná škola Štrba
Základná umelecká
škola Štrba

Rozpočet na rok
2019
po zmenách
23 892,00
63 737,00
14 210,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% čerpania

23 940,98
63 284,68

100,20 %
99,29 %

12 219,90

86 %

5. Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
93

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

93,25

100,27 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 93,25
EUR, čo predstavuje 100,27 % plnenie.
Základná škola 73,25 EUR zostatok prostriedkov na bankovom účte.
Materská škola 20,00 EUR zostatok prostriedkov na bankovom účte.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
2019 po poslednej zmene
4 175 906,00
2 798 803,46
67,02 %
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 175 906 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v sume 2 798 803,46 EUR, čo predstavuje 67,02 % čerpanie. Nízke čerpanie výdavkov bolo
spôsobené nízkym čerpaním výdavkov na projektoch obce spolufinancovaných z EÚ z dôvodu
neskoršieho začatia ich realizácie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
2 323 881,00 €

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

2 265 021,18 €

97,47 %
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Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 323 881 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v čiastke 2 265 021,18 EUR, čo predstavuje 97,47 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu obce podľa :
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Obec z rozpočtovaných 818 181 EUR skutočne čerpala k 31.12.2019 sumu 841 437,34 EUR, čo
predstavuje 102,84 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej
polície, matriky, spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, pracovníkov prijatých
v rámci projektov na podporu zamestnanosti, pracovníkov zabezpečujúcich údržbu obce
a verejné služby obce.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 300 225 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 293 229,12 EUR,
čo je 97,67 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 921 460 EUR bolo skutočné čerpaných k 31.12.2019 - 842 353,45 EUR, t. j.
91,42 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál, pohonné
hmoty, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, cestovné náhrady a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 280 025 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 282 855,56 EUR,
čo predstavuje 101,01 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z pôvodne rozpočtovaných 3 990 EUR bolo skutočne vyčerpaná k 31.12.2019 suma vo výške
5 145,71 EUR, čo predstavuje 128,97 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2019 po poslednej zmene
1 608 871,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

485 257,87

30,16 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 608 871 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019
v čiastke 485 257,87 EUR, čo predstavuje 30,16 % čerpanie.
Medzi významné výdavky kapitálového rozpočtu patrí:
Modernizácia komunitného centra
Kúpa budovy COOP Jednota s pozemkom
CIZS Štrba
Modernizácia požiarnej zbrojnice
Optická sieť
Technické zhodnotenie fontány na námestí
Detské ihrisko
Wifi pre Štrbu
Prístrešky na triedený zber KO na sídlisku Lieskovec v TŠ

- 140 778,70 EUR
- 90 000,00 EUR
- 64 828,03 EUR
- 41 092,37 EUR
- 32 281,92 EUR
- 18 020,40 EUR
- 15 166,55 EUR
- 14 870,00 EUR
9 825,49 EUR
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Prístrešky na posypový materiál
Schodolez pre komunitné centrum
Zabezpečovací systém budov na Štrbskom Plese
Stavebná úprava miestnej komunikácie
Modernizácia obecného úradu Tatr. Štrba
Modernizácia obecného úradu Štrba
Projektová dokumentácia – Chodník ČSA
Projektová dokumentácia – Chodníky MRK
Projektová dokumentácia – WC Štrbské Pleso (pri jazere)
Projektová dokumentácia – Výstavba cyklotrás v obci Štrba
Projektová dokumentácia – Nájomné byty v Tatranskej Štrbe
Projektová dokumentácia – Vnútroblok Tatranská Štrba (sídlisko)
Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia vykurovania Spoločenského domu
Projektová dokumentácia – Výstavba novej budovy MŠ (dopracovanie PD)
Projektová dokumentácia – miestna komunikácia IB Krôn (dopracovanie PD)
Výpočtová technika – server

-

7 200,00 EUR
3 190,00 EUR
2 929,03 EUR
1 980,00 EUR
1 935,25 EUR
950,32 EUR
3 016,99 EUR
11 226,99 EUR
2 000,00 EUR
4 980,00 EUR
9 250,00 EUR
3 485,83 EUR
3 400,00 EUR
790,00 EUR
240,00 EUR
1 740,00 EUR

3. Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019
243 154,00

Skutočnosť k 31.12.2019
48 524,41

% čerpania
19,96 %

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 243 154 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2019
v čiastke 48 524,41 EUR, čo predstavuje 19,96 % čerpanie.
Z čerpaných výdavkových finančných operácií predstavuje:
- Splácanie istín z úverov 31 260 EUR,
- Splácanie istiny finančného prenájmu (leasing áut) - 12 202,41 EUR
- Vrátenie finančnej zábezpeky verejného obstarávania 5 000 EUR
- Ostatné finančné operácie / IOM / 62 EUR
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
V roku 2019 rozpočtové organizácie obce hospodárili len s bežnými výdavkami.
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019
Skutočnosť k 31.12.2019
% čerpania
po zmenách
1 170 070,00
1 145 053,49
97,86 %
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 170 070 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019
v sume 1 145 053,49 EUR, čo predstavuje 97,86 % čerpanie.
Bežné rozpočtované výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Rozpočtová
organizácia
Materská škola Štrba
Základná škola Štrba

Rozpočet na rok
2019
po zmenách
229 734,00
700 610,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

% čerpania

226 677,45
680 721,04

98,67 %
97,16 %
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Základná umelecká
škola Štrba

239 726,00

237 655,00

99,14 %

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Príjmové finančné operácie nevykázané vo FIN 1 – 12
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
Vylúčenie pripísaný nespotrebovaný úver
Upravený prebytok/schodok finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
3 405 571,31
3 306 125,75
99 445,56

3 410 074,67
2 265 021,18
1 145 053,49

- 4 503,36
1 183 057,32
1 183 057,32
0,00

485 257,87
485 257,87
0,00

697 799,45
693 296,09
- 1 034 174,52
- 340 878,43
869 702,85
17 146,14
48 524,41

838 324,58
-489 962,36
348 362,22

5 475 477,62
3 943 856,95
1 531 620,67
-1 524 136,88
7 483,79

Prebytok rozpočtu v sume 693 296,09 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 1 034 170,52 EUR skončil schodkom
v sume 340 878,43 EUR.

12

Zostatok finančných operácií v sume 838 324,58 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 upravený o nevyčerpané návratné zdroje
financovania v sume 489 962,36 EUR, navrhujeme použiť na :
1. krytie schodku upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v sume 340 878,43 EUR
2. tvorbu rezervného fondu obce v sume 7 483,79 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 17 272,78 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 9 579,58 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 7 693,20 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 006 000 EUR, a to na :
- Štrbské pleso – Športový areál v sume 1 000 000,00 EUR (dotácia zo štátneho rozpočtu)
- Kamerový systém v obci v rámci prevencie kriminality a bezpečnosti v sume 6 000 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov podľa ustanovenia § 5 ods. 3
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 5 000,00 EUR,
d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od .Fondu na podporu umenia SR
podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 5 707,40 EUR,
e) 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 5 194,34 EUR, (obec, RO)

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a iných fondov
Účet rezervného fondu
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2019
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulé
obdobia
Úbytky - použitie rezervného fondu
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
67 728,98
161 156,86
142 546,68
86 339,16

Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.Z v z. n. p. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2019
Prírastky – prídel do SF vo výške 1,25 %
z objemu vyplatených miezd
Úbytky - príspevok na stravovanie zamestnancov
KZ k 31.12.2019

Suma v EUR
10 660,63
8 638,45
6 209,70
13 089,38

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

7 474 711,02

9 427 363,41

Neobežný majetok spolu

5 954 007,52

6 681 818,42

63 768,42

52 984,42

5 312 629,07

6 051 223,97

577 610,03

577 610,03

1 507 160,25

2 730 050,91

0,00

6 936,55

1 040 002,20

999 024,25

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

182 868,43

78 841,00

Finančné účty

284 289,62

1 645 249,11

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

13 543,25

15 494,08

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

Krátkodobé pohľadávky :

78 841,00 EUR

Odberatelia
Ostatné pohľadávky – dobropisy
Komunálny/separovaný odpad, služby, nájom,
energie, plyn, vodné, stočné a ostatné pohľadávky z
nedaňových príjmov
Daň z nehnuteľností, ubytovania, za psa
Pohľadávky voči zamestnancom
Iné pohľadávky

265,27 EUR
1 019,05 EUR
43 948,04 EUR
22 651,64 EUR
26,60 EUR
10 930,40 EUR
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

7 474 711,02

9 427 363,41

Vlastné imanie

1 869 980,80

2 474 819,66

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1 869 980,80

2 474 819,66

703 058,36

2 262 456,82

1 850,00

3 480,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

34 336,33

1 026 204,94

Dlhodobé záväzky

16 698,20

28 965,51

Krátkodobé záväzky

303 462,71

83 901,38

Bankové úvery a výpomoci

346 711,12

998 574,05

4 901 671,86

4 690 086,93

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku

Záväzky celkom

z toho v lehote

k 31.12.2019 v EUR

splatnosti

Záväzky voči:
-

audítorskej spoločnosti

3 480,00

3 480,00

-

dodávateľom

83 901,38

76 865,89

-

leasingovej spoločnosti

26 255,83

26 255,83

-

iné záväzky – exekúcie, preplatky na

2 427,82

2 427,82

dani
-

zamestnancom

57 491,11

57 491,11

-

poisťovniam

36 686,39

36 686,39

-

daňovému úradu

9 337,28

9 337,28
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-

štátu, VÚC

-

záväzok zo SF

-

prijaté dary

-

bankám

Záväzky spolu k 31.12.2019

1 026 204,94

1 026 204,94

13 098,02

13 098,02

5 000,00

5 000,00

998 574,05

998 574,05

2 262 456,82

2 255 421,33

Stav úverov k 31.12.2019
Veriteľ
Prima banka
Slovensko a.s.

Všeobecná úverová
banka a. s.

Slovenská
sporiteľňa a. s.

Účel
kapitálové
výdavky obce
a refundácia
nákladov na
projektovú
dokumentáciu
investičné
potreby obce,
vrátane
prípravnej
a projektovej
dokumentácie
investičné
potreby obce,
vrátane
prípravnej
a projektovej
dokumentácie

Výška
prijatého
úveru
400 000,00

Ročná splátka
istiny
za rok 2019
0,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2019
1 718,28

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2019
194 868,47 €

250 000,00

31 260,00

817,78

203 705,58 €

2026

600 000,00

0,00

424,33

600 000,00 €

2029

Rok
splatnosti
2029

Obec v roku 2019 uzatvorila novú zmluvu o úvere s Prima bankou a Slovenskou sporiteľňou.
Úver z Prima banky Slovensko, a. s.

Zmluva o úvere č. 54/008/19 zo dňa 01.10.2019
Objem poskytnutého úveru:
400 000,00 €
Čerpanie v roku 2019:
1 085,83 €
Objem splátok v roku 2019:
0,00 €
Úroková sadzba:
12M EURIBOR + úrokové rozpätie 0,50 % p. a.
Zostatok k 31.12.2019:
194 868,47 €
Úver z Všeobecnej úverovej banky, a. s.

Zmluva o termínovanom úvere č. 569/2018/UZ zo dňa 04. 07. 2018
Objem poskytnutého úveru:
250 000,00 €
Čerpanie v roku 2019:
82 317,06 €
Objem splátok v roku 2019:
31 260,00 €
Úroková sadzba:
12M EURIBOR + marža 0,39% p. a.
Zostatok k 31.12.2019:
203 705,58 €
Úver zo Slovenskej sporiteľne, a. s.
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Zmluva o úvere č. 748/CC/19 zo dňa 01. 10. 2019
Objem poskytnutého úveru:
600 000,00 €
Čerpanie v roku 2019:
600 000,00 €
Objem splátok v roku 2019:
0,00 €
Úroková sadzba:
0,38 % p. a.
Zostatok k 31.12.2019:
600 000,00 €
Leasing:

Obec v r. 2018 uzatvorila lízingovú zmluvu s ČSOB leasing na nákup osobného automobilu
Dacia Duster 1,5 diesel. Výška nesplatenej menovitej hodnoty lízingu k 31. 12. 2019 je
6 521,41 EUR. V roku 2019 bolo splatených na istine 7 941,28 EUR.
V roku 2019 obec uzatvorila lízingovú zmluvu s ČSOB leasing na nákup osobného automobilu
Kia Sportage, 1,6 T-GDi. Výška nesplatenej menovitej hodnoty lízingu k 31. 12. 2019 je
19 734,42 EUR. V roku 2019 bolo splatených na istine 8 319,29 EUR.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z leasingových spoločností
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

Suma v EUR

3 010 576,74
92 397,14
3 102 973,88
998 574,05
19 852,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 018 426,67
0,00
0,00
0,00
0,00
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Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

1 018 426,67

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

1 018 426,67

3 102 973,88

32,82 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo Fond na podporu umenia
- dotácia Slovenská agentúra životného prostredia na Obnovu dediny
- dotácia pre DHZ
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácia ÚPSVaR
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 824
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

3 010 576,74
92 397,14
3 102 973,88
458 970,40
2 000,00
5 000,00
5 000,00
21 849,,00
0,00
113 351,17
606 170,57
2 496 803,31
0,00
31 260,00
0,00
0,00
12 202,41
2 915,25
0,00
675,99
47 053,65

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

47 053,65

2 496 803,31

1,88 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
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Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2012 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na materiálno-technické
zabezpečenie
-1-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

-2-

Športový klub Štrba – materiálno-technické
zabezpečenie činnosti oddielov ŠK Štrba
Dobrovoľný hasičský zbor Štrba –
reprezentácia obce na hasičských súťažiach
(štartovné, PHM, materiálno-technické
vybavenie)
Centrum voľného času Life Academy, s. r. o.,
Centrum voľného času Mesto Svit
Centrum voľného času Kežmarok

29 800,00

29 800,00

0,00

1 300,00

1 300,00

0,00

225,00
525,00
75,00

225,00
525,00
75,00

0,00
0,00
0,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2012
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 706-7611. Predmetom podnikania je:
- čistiace a upratovacie služby,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v záhradníctve,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- reklamné a marketingové služby,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom.
V roku 2019 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové výnosy
2 485,47 EUR
Celkové náklady
2 832,76 EUR
Hospodársky výsledok - strata
347,29 EUR

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC
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V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
Základná škola
Základná umelecká škola
Materská škola
Rozpočtová organizácia
Základná škola
Základná umelecká škola
Materská škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

113 539,32
206 324,37
194 760,00
Suma vlastné
prostriedky RO

113 539,32
206 308,09
194 688,19
Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

61 825,39
11 319,90
23 590,98

57 455,39
11 319,90
22 766,64

Rozdiel - vrátenie
0,00
16,28
71,81
Rozdiel - vrátenie
4 370,00
0,00
824,34

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia
Základná škola
Materská škola

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

474 550,00
4 133,00

464 970,42
4 133,00

Rozdiel - vrátenie
9 579,58
0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Štrba v roku 2019 neposkytla dotáciu žiadnej zo svojich obchodných spoločností.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
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Poskytovateľ

-1-

Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
normatívy
BV
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
príspevok na učebnice
BV
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
vzdelávacie poukazy
BV
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
príspevok pre žiakov zo SZP
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
dopravné
BV
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
asistenti učiteľa ZŠ
BV
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
príspevok na lyžiarske kurzy
BV
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
príspevok na školy v prírode
BV
transfer na prenesený výkon
štátnej správy – školstvo –
príspevok na výchovu
a vzdelávanie deti MŠ
BV
dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku
hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov SR BV
dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku registra
adries
BV
dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku matrík
BV
dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku
starostlivosti o životné
prostredie
BV

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

473 944,00 464 464,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

9 480,00

1 003,00

1 003,00

0,00

3 444,00

3 444,00

0,00

1 375,00

1 375,00

0,00

606,00

506,42

99,58

9 240,00

9 240,00

0,00

1 753,00

1 753,00

0,00

2 700,00

2 700,00

0,00

4 133,00

4 133,00

0,00

1 149,06

1 149,06

0,00

54,80

54,80

0,00

4 464,60

4 464,60

0,00

322,65

322,65

0,00
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Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo kultúry
SR
Úrad práce
sociálnych vecí
a rodiny Poprad
Úrad práce
sociálnych vecí
a rodiny Poprad
Úrad práce
sociálnych vecí
a rodiny Poprad
Úrad vlády SR
Ministerstvo financií
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR
Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo financií
SR

Poskytovateľ

-1-

Fond na podporu
umenia
Fond na podporu
umenia

dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku
stavebného poriadku
BV

7 126,84

7 126,84

0,00

Štrba – Šoldov - archeologický
výskum a prezentácia
nehnuteľných kultúrnych
pamiatok
BV
Podpora výchovy
k stravovacím návykom
dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením
BV
Podpora výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym
vylúčením
BV
Prídavky na dieťa – osobitný
príjemca
BV

20 000,00

20 000,00

0,00

26 935,20

19 242,00

7 693,20

232,40

232,40

0,00

681,21

681,21

0,00

Nákup pomôcok pre telocvičňu
ZŠ
BV
Modernizácia Športového
areálu Štrbské Pleso a jeho
materiálno-technické
vybavenie
KV
Prevencia kriminality
a bezpečnosť v obci
KV
Wifi pre Štrbu
KV
dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku dopravy
BV

4 000,00

4 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

14 126,50

14 126,50

0,00

150,42

150,42

0,00

13 500,00

13 500,00

0,00

Modernizácia obecného úradu
Štrba
BV

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky - BV
- kapitálové výdavky - KV
-2-

Knižnica pre všetkých –
akvizícia knižničného fondu
BV
Folklór
BV

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

1 000,00

1 000,00

0,00

6 000,00

292,60

5 707,40

-5-

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
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prijaté finančné prostriedky
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Obec Liptovská Teplička
transfer na Malý štrbský
maratón

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

700,00

Rozdiel

700,00

0,00

poskytnuté finančné prostriedky
Obec nemala v roku 2019 finančné vzťahy s obcami.
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC
Prešovský samosprávny
kraj – Malý štrbský
maratón

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

4 640,00

4 640,00

0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu

Programový rozpočet obec Štrba
Výdavky spolu:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2: Propagácia a marketing
Program 3: Interné služby
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Program 7: Komunikácie
Program 8: Vzdelávanie
Program 9: Šport
Program 10: Kultúra

Schválený
rozpočet na
rok 2019 po
poslednej
zmene

Skutočnosť
k 31.12.2019

5 345 976 3 943 856,95
1 793 078 645 385,61
236 280 237 357,36
129 088 108 721,78
76 900
75 124,41
118 860 115 462,28
215 090 201 245,70
252 220 227 756,39
1 172 617 1 148 696,09
120 305 116 503,37
111 642
97 263,57

% plnenia

69,81
35,99
100,46
84,22
97,69
97,14
93,56
93,56
97,96
96,84
87,12
23

Program 11: Prostredie pre život
Program 13: Sociálne služby
Program 14: Administratíva

311 248
34 642
774 006

307 053,07
36 570,94
626 716,38

98,65
105,57
80,97

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019
b) berie na vedomie správu audítora k Záverečnému účtu obce za rok 2019.
c) schvaľuje Záverečný účet obce Štrba za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce Štrba za
rok 2019 bez výhrad.
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STANOVISKO
Hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu Obce Štrba
za rok 2019
V zmysle § 18f odst.1 pís. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného
účtu obce Štrba za rok 2019
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Štrba za rok 2019
(ďalej len stanovisko) som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného
účtu obce Štrba za rok 2019, na základe finančných a účtovných výkazov
vyhotovených obcou k 31.12.2019.
A.VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

ODBORNÉHO

STANOVISKA

K NÁVRHU

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu Obce Štrba za rok 2019 z dvoch hľadísk:
1.Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
1.1.Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnené niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
1.2.Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s §9 odst.2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
s §16 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
1.3.Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Účtovná závierka bola overená nezávislým audítorom, ktorý spracoval správu
z auditu individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 dňa 12.5.2020, kde konštatuje,
že obec Štrba konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách a
splnila si povinnosť podľa § 16 ost. 3 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.
2.Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa §16 odst. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu
v členení podľa §10 odst. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív
Stanovisko k záverečnému účtu
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a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, zhodnotenie programov rozpočtu, údaje
o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. Prehľad o poskytnutých zárukách
neobsahuje, pretože podľa vyjadrenia spracovateľa návrhu záverečného účtu obec
v roku 2019 neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie,
ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnotení rozpočtov územnej
samosprávy.
B.ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovala podľa §16 odst. 1 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka
údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu.
V súlade s § 16 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
finančne usporiadala svoje hospodárenia vrátane finančných vzťahov k zriadeným
alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Za rok 2019
Obec usporiadala všetky finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
1.Rozpočtové hospodárenie
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 05.11.2018 uznesením č. 106/2018.
V priebehu roka 2019 bolo schválených 13 rozpočtových opatrení, z toho
Obecné zastupiteľstvo a 8 x starosta obce.
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Rozpočet obce k 31.12.2019
Schválený

Schválený
rozpočet

rozpočet

po zmenách
PRÍJMY

5 024 840,00

6 767 013,00

3 439 905,00

3 388 538,00

59 400,00

101 839,00

Kapitálové príjmy

780 035,00

2 176 312,00

Finančné príjmy

745 500,00

1 100 231,00

0

93,00

5 024 840,00

5 345 976,00

Bežné výdavky

2 376 299,00

2 323 881,00

Kapitálové výdaje

1 225 535,00

1 608 871,00

Finančné výdavky

361 350,00

243 154,00

Z toho
Bežné príjmy
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou

Príjmové
finančné
operácie
s právnou subjektivitou

RO

VÝDAVKY CELKOM
Z toho

Výdavky RO s právnou subjektivitou

1 061 656,00

1 170 070,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

6 665 081,00

5 358 792,67

80,40 %

-

17 146,14

-

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

3 306 125,75

97,57 %

1. Bežné príjmy:
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene

3 388 538,00
2. Kapitálové príjmy:
Stanovisko k záverečnému účtu
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Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2 176 312,00

1 183 057,32

54,36 %

3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

1 100 231,00

869 609,60

79,04 %

-

17 146,14

-

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

101 839,00

99 445,56

97,65 %

5. Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Rozpočet na rok 2019 po
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
poslednej zmene
93,00

93,25

100,27 %

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

4 175 906,00

2 265 021,18

67,02 %

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

1 969 678,41

97,47 %

Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

1 608 871,00

485 257,87

30,16 %

1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene
2 323 881,00
2. Kapitálové výdavky :

3. Výdavkové finančné operácie :
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Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

243 154,00

48 524,41

19,96 %

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2019 po
poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

1 170 070,00

1 145 053,49

97,86 %

Bežné rozpočtované výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Rozpočtová
organizácia

Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

MŠ Štrba

229 734,00

226 677,45

98,67 %

ZŠ Štrba

700 610,00

680 721,04

97,16 %

ZUŠ Štrba

239 726,00

237 655,00

99,14 %

4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

3 405 571,31

z toho : bežné príjmy obce

3 306 125,75
99 445,56

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

3 410 074,67

z toho : bežné výdavky obce

2 265 021,18

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
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z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO

1 183 057,32
0,00

Kapitálové výdavky spolu

485 257,87

z toho : kapitálové výdavky obce

485 257,87

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

697 799,45

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

693 296,09

Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

- 1 034 174,52
- 340 878,43
869 702,85

Príjmové finančné operácie nevykázané vo FIN 1 - 12

17 146,14

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

48 524,41

Rozdiel finančných operácií
Vylúčenie pripísaný nespotrebovaný úver
Upravený prebytok/schodok finančných operácií

838 324,58
-489 962,36
348 362,22

PRÍJMY SPOLU

5 475 477,62

VÝDAVKY SPOLU

3 943 856,95

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce
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Prehľad výberu daní a poplatkov za obdobie rokov 2013 - 2019
ROK
Daň z
nehnuteľnosti
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Poplatok kom.
Odpad
SPOLU

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

291 482,00

295 574,00

317 249

296 901

284 128

2 569,00

3 370,00

2 765,00

2 846,00

2 228,00

257 450,00

227 156,00

242 209

321 353

3 199,39
305 379 343 095,90 372 746,90

41 556,00

48 336,00

73 653

95 908

109 562

133 287,64 135 643,25

593 057,00

574 436,00

635 876

717 008

701 297

785 067,64 810 951,14

306 012,23 299 361,60
2 671,87

Prehľad výberu daní a poplatkov za
obdobie 2013 – 2019
400 000,00
360 000,00
320 000,00
280 000,00
240 000,00

343 095,90
291 482,00 295 574,00

317 249,00

321 353,00
296 901,00

257 450,00
227 156,00

200 000,00

305 379,00
284 128,00

0,00

306 012,23

133 287,64 135643,25

120 000,00
40 000,00

299 361,60

242 209,00

160 000,00
80 000,00

372746,9

41 556,00
2 569,00

2013

48 336,00
3 370,00

2014

73 653,00

2 765,00

2015

95 908,00

2 846,00

2016

109 562,00

2 228,00

2017

2 671,87

2018

3199,39

2019

5.Hospodárenie a finančné vzťahy obce vo vzťahu ku ŠR i k založeným a zriadeným
subjektom
V súlade s § 16 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec musí
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu, ako i usporiadať finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
Konštatujem, že za rok .2019 boli obcou zúčtované všetky dotácie v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom č. 523/2004 Z.z. a rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a VZN obce Štrba o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce.
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Z dôvodu, že návrh záverečného účtu obce Štrba obsahuje pomerne prehľadné a podrobné
členenie príjmov a výdavkov obce podľa jednotlivých kategórii ekonomickej a rozpočtovej
klasifikácie a moje závery z kontroly plnenia rozpočtu sú identické so závermi tohto návrhu,
nebudem ich v tejto časti bližšie špecifikovať.

6. Bilancia pohľadávok
Výška krátkodobých pohľadávok k 31.12.2019 činí spolu 78 841,00 € (oproti roku 2018 pokles
o 104 027,43 €) z toho:
Odberatelia - 265,27 €
Ostatné pohľadávky – dobropisy - 1 019,05 €
Komunálny/separovaný odpad, služby, nájom,
energie, plyn, vodné, stočné a ostatné pohľadávky z
nedaňových príjmov - 3 948,04 €
Daň z nehnuteľností, ubytovania, za psa - 22 651,64 €
Pohľadávky voči zamestnancom - 26,60 €
Iné pohľadávky - 10 930,40 €

Stanovisko k záverečnému účtu
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Pohľadávky obce Štrba za obdobie 2006 – 2019
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7. Bilancia záväzkov
Obec Štrba eviduje záväzky k 31.12.2019 v celkovej sume 2 262 456,82 €. Oproti roku 2018
došlo k navýšeniu záväzkov o 1 559 398,46 € z dôvodu prijatia bankových úverov.
9. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec v roku 2019 uzatvorila nové zmluvy o úvere s Prima bankou a.s. v objeme poskytnutého
úveru 400 000,00 € a so Slovenskou sporiteľňou a.s. v objeme poskytnutého úveru
600 000,00 €. Pri používaní návratných zdrojov financovania obec dodržiavala pravidlá
používania návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z .z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a tým splnila
zákonnú podmienku.
Zostatky nesplatených úverov k 31.12.2018
Všeobecná úverová banka a.s.

203 705,58 €

Prima banka Slovensko a. s.

194 868,47 €

Slovenská sporiteľňa a.s.

600 000,00 €

Spolu:

998 574,05 €

Stanovisko k záverečnému účtu
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10. Poskytnuté záruky
V roku 2019 obec neposkytla žiadne záruky.
11. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 706-7611. V roku 2019 obec dosiahla
v podnikateľskej činnosti Hospodársky výsledok – stratu 347,29 €
12. Hodnotenie programov rozpočtu
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok
2019 zostavený ako programový rozpočet. Výdavky rozpočtu obce boli rozdelené do
príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky. Každý program, ktorý
predstavuje súhrn aktivít (prác, činnosti a dodávok) má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom
zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ
sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Hodnotenie programov je na úrovni
slovného zdôvodnenia plnenia či neplnenia jednotlivých programov obce vrátane jeho prvkov.
Hodnotenie programov rozpočtu v rámci záverečného účtu je spracované dostatočne.
Záver
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti
podľa § 16 ods.. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu bol v zmysle §9 odst. 2 zákona o obecnom zriadení a §16 odst. 9
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní
spôsobom v obci obvyklým.
Potvrdzujem, že mechanizmus stanovenia výsledku hospodárenia obce je v plnom súlade
s ustanovením § 2 pís.. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
definujúcim prebytok rozpočtu ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce
a schodok rozpočtu ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Je
taktiež v súlade s § 10 odst.3 pís. a) a b) potvrdzujúcom jeho vnútorné členenie na bežné
príjmy a bežné výdavky
(bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
(kapitálový rozpočet).
Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyjadrujem súhlas s jeho celoročným
hospodárením bez výhrad.
V Štrbe, 12.6.2019

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce
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OBEC ŠTRBA
K bodu 5
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Štrba
č. 29/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Návrh VZN č. 1/2020
2. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
VZN č. 1/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 6/2019 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia na rok 2020 s účinnosťou od 4. 7. 2020.

10. zasadnutie OcZ v Štrbe – 17. júna 2020

„NÁVRH“
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 1/2020,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 6/2019 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia na rok 2020
Obec Štrba na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov, a § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.
z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie:
1. Týmto nariadením sa príloha č. 1 k VZN obce Štrba č. 6/2019 nahrádza touto novou prílohou
č. 1:
Príloha č. 1:
Dotácia z rozpočtu obce Štrba na rok 2020 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Štrba
Kategória škôl a školských zariadení
Základná umelecká škola Štrba
- individuálna forma
- skupinová forma

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka

Materská škola Štrba (vrátane ŠJ pri MŠ
Štrba)
Školský klub detí pri ZŠ Štrba
Potenciálni stravníci – ŠJ ZŠ Štrba
Centrum voľného času
(mimo obce Štrba)

3 069 €

1 720 €
552 €

531 €
292 €
Max. 75 € pre deti s trvalým pobytom v obci,
navštevujúce CVČ mimo obce na základe
samostatných žiadostí – celkom 1 300 €

2. Ostatné ustanovenia VZN obce Štrba č. 6/2019 zostávajú bez zmien.
3. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe na svojom zasadnutí dňa
17. 6. 2020 uznesením č. ........................
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 4. júla 2020.
Michal S ý k o r a
starosta obce

Dôvodová správa:
Vzhľadom k finančným dopadom pandémie COVID-19, a tým zníženiu príjmov
z podielových daní do rozpočtu obce v r. 2020, na zasadnutí OZ dňa 18. 5. 2020 boli prijaté
rozpočtové opatrenia, podľa ktorých sa upravoval aj rozpočet škôl a školských zariadení –
originálne kompetencie ( ZUŠ, MŠ a ŠJ MŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ).
Finančné prostriedky horeuvedených škôl a školských zariadení sa krátili o 5 %
z ročného rozpočtu. Na základe toho obec upravuje aj VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na rok 2020.
Uvádzaná dotácia je určená ako minimálna, ktorú by mala škola a školské zariadenie od
obce dostať. V prípade priaznivého vývoja môže obec určiť – prideliť škole aj vyššiu finančnú
dotáciu.
Prehľad výšky dotácie pred zmenou a po navrhovanom krátení:
Kategória škôl a školských
zariadení
Základná umelecká škola Štrba
- individuálna forma
- skupinová forma
Materská škola Štrba (vrátane ŠJ
pri MŠ Štrba)
Školský klub detí pri ZŠ Štrba
Potenciálni stravníci – ŠJ ZŠ Štrba
Centrum voľného času
(mimo obce Štrba)

Dotácia na mzdy a prevádzku
žiaka – doteraz platná

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka – navrhovaná
(5 %-né krátenie)

1 750 €
650 €

1 720 €
552 €

3 230 €

3 069 €

559 €
307 €
Max. 75 € pre deti s trvalým
pobytom v obci, navštevujúce
CVČ mimo obce na základe
samostatných žiadostí – celkom 1
300 €

531 €
292 €
Max. 75 € pre deti s trvalým
pobytom v obci, navštevujúce
CVČ mimo obce na základe
samostatných žiadostí – celkom 1
300 €

OBEC ŠTRBA
K bodu 6
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa mení VZN obce Štrba č. 25/2007
o určení školského obvodu pre Základnú školu v obci Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Návrh VZN č. 2/2020
2. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
VZN č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 25/2007 o určení
školského obvodu pre Základnú školu v obci Štrba s účinnosťou od 4. 7. 2020.

10. zasadnutie OcZ v Štrbe – 17. júna 2020

„NÁVRH“
Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 2/2020,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 25/2007 o určení školského
obvodu pre Základnú školu v obci Štrba

Obec Štrba na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov a podľa § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie:
1. Týmto nariadením sa mení školský obvod pre Základnú školu v Štrbe nasledovne:
V článku 1 vypúšťa sa text:
„ školský obvod pre obec Lučivná (ročníky 5. – 9.)“
a
„ c) Školský obvod základnej školy tvorí aj územie susednej obce Lučivná, ktorá nemá
zriadenú základnú školu pre 2. stupeň základnej školy (ročníky 5. – 9.), a to na základe
uzatvorenej dohody s obcou o spoločnom školskom obvode.“
2. Ostatné ustanovenia VZN obce Štrba č. 25/2007 zostávajú bez zmien.
3. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe na svojom zasadnutí dňa
17. 6. 2020 uznesením č. ........................
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 4. júla 2020.

Michal S ý k o r a
starosta obce

Dôvodová správa:
Obec Štrba mala vo VZN č. 25/2007 O určení školského obvodu pre Základnú školu
v obci Štrba zahrnutú v školskom obvode aj obec Lučivnú – žiakov 5. – 9. ročníka, a to na
základe uzatvorenej dohody s obcou o spoločnom školskom obvode.
Nakoľko obec Lučivná mala spoločný školský obvod súčasne aj s mestom Svit, podľa
§8 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, obec môže mať len jeden spoločný školský obvod. Obec
Lučivná sa rozhodla pre spoločný školský obvod s mestom Svit. K tomu prijala VZN obce
Lučivná č. 2/2020, ktoré nadobudlo účinnosť 30. 5. 2020.
Určenie školského obvodu má priamy súvis s nárokom na dopravné u žiakov, ktorí
dochádzajú. Tí , ktorí už sú žiakmi ZŠ Štrba, budú mať aj naďalej nárok na dopravné z Lučivnej
do Štrby a späť v zmysle prechodných ustanovení citovaného zákona , podľa §39hc tohto
znenia:
„Obce prispôsobia školské obvody základných škôl určené podľa doterajších predpisov tak,
aby od školského roka 2019/2020 zohľadňovali skutočnosti uvedené v § 8 ods. 1 v znení
účinnom od 1. januára 2019.
Príspevok na dopravu patriaci žiakovi, ktorý plní povinnú školskú dochádzku na prvom stupni
základnej školy alebo na druhom stupni základnej školy v školskom obvode určenom podľa
predpisov účinných do 31. decembra 2018, zostáva zachovaný aj v nasledujúcich ročníkoch
žiaka príslušného stupňa na tejto základnej škole“.
Noví žiaci 5. – 9. ročníka z obce Lučivná, ktorí by začali navštevovať ZŠ Štrba od
šk. roku 2020/2021, môžu chodiť do našej ZŠ, ale bez nároku na príspevok na dopravu.
Z horeuvedených dôvodov bolo potrebné zmeniť VZN obce Štrba č. 25/2007.

K bodu č. 7
Návrh pre obecné zastupiteľstvo na udelenie Ceny obce Štrba
pri príležitosti 740. výročia vzniku obce Štrba
a 140. výročia vzniku Tatranskej Štrby
Ing. Ján Šerfel - za výrazný podiel na rozvoji poľnohospodárstva v obci a za
výrazný podiel pri rozvoji obce pôsobením v orgánoch samosprávy obce
Pavol Otčenáš – za dlhoročnú aktívnu prácu pri rozvoji športu v obci, za činnosť
vo funkcii predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a Dozorného výboru Jednoty
Hurajt Pavol – za dlhoročnú činnosť pri rozvoji osvety a kultúry a výrazný
podiel na rozvoji Slovenského červeného kríža v Štrbe.
Dobrovoľný hasičský zbor Štrba – za výrazný podiel pri rozvoji obce, za rozvoj
dobrovoľného hasičstva v obci, za výrazný podiel pri zlepšovaní materiálnych
podmienok
hasičov
a za
úspechy
v hasičských
súťažiach
Folklórna skupina Štrbän – za výrazný podiel pri rozvoji obce, za prínos pri
dlhoročnom udržiavaní štrbského folklóru, za úspechy na súťažiach a za výraznú
reprezentáciu obce
-------PhDr. Peter Švorc in memoriam – za výrazný podiel pri rozvoji osvety a kultúry
v obci, za zachovávanie kultúrneho dedičstva v obci, za výraznú činnosť vo
funkcii predsedu Miestneho odboru Matice Slovenskej, za výrazný podiel pri
rozvoji obce pôsobením v orgánoch samosprávy obce
Pavel Tomko in memoriam – za výrazný podiel na rozvoji
duchovného a kultúrneho života v obci ako evanjelický kňaz, básnik, publicista
a redaktor, organizátor spolkov mládeže
PhDr. Pavel Rajniak in memoriam - za dlhoročnú učiteľskú prácu a výrazný
podiel pri rozvoji obce
-------Návrh poslancov obecného zastupiteľstva prednesený na rokovaní OZ
dňa 17. 6. 2020
Marta Pappová in memoriam – za výrazný podiel na rozvoji umeleckého
a kultúrneho života v obci

OBEC ŠTRBA

K bodu 8
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Správa o hospodárení spoločnosti OTV, s.r.o. Štrba
za rok 2019

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Ing. Dagmar Vincová
zástupkyňa starostu obce

1. Správa o hospodárení
spoločnosti OTV, s.r.o. Štrba
za rok 2019

Materiál pripravil:
Bc. Anna Kratochvílová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o hospodárení spoločnosti OTV, s.r.o. Štrba za rok 2019.

10. zasadnutie OcZ, Štrba 17. júna 2020

Správa o hospodárení spoločnosti OTV, s. r. o. Štrba za rok 2019
Spoločnosť OTV, s. r. o. Štrba bola zapísaná do obchodného registra dňa
17. 2. 1998. Obec Štrba je 100 % vlastníkom tejto spoločnosti. Predmetom činnosti
tejto spoločnosti je najmä zimná údržba ciest a chodníkov, prevádzkovanie parkovísk
a odstavných plôch pre motorové vozidlá, údržba verejnej zelene a verejných
priestranstiev, údržba verejného osvetlenia, prevádzka verejných WC, správa
športového areálu na Štrbskom Plese a ďalšie činnosti uvedené v obchodnom registri.
Stav zamestnancov spoločnosti k 31.12.2019 je 30 ľudí – z toho na pracovný
pomer je 21 osôb, dohoda o vykonaní práce – 5, dohoda o pracovnej činnosti-2,
dohoda o brigádnickej práci študentov – 2.
Celkové výnosy spoločnosti zahŕňajú najmä tržby z parkovania, tržby za
prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá, prevádzku verejných sociálnych
zariadení, za zabezpečenie zimnej údržby lyžiarskych bežeckých tratí, za služby
v prevádzke turisticko-informačného centra na Štrbskom Plese, tržby za celoročnú
údržbu chodníka okolo jazera Štrbské pleso, údržbu miestnych komunikácií,
chodníkov a verejných priestranstiev a za prevádzku verejných WC na Štrbskom
Plese.
Najväčšiu časť nákladov spoločnosti tvorí nájomné za parkoviská voči
spoločnosti VPS Vysoké Tatry, nájomné za areál verejnoprospešných služieb, mzdové
náklady a zákonné odvody, odpisy majetku, náklady na opravy a údržbu vozidiel a
nákup pohonných hmôt. V oblasti dlhodobého hmotného majetku spoločnosť OTV,
s. r. o., obstarala v mesiaci december 2019 vozidlo Merlo najmä na údržbu
komunikácií.
Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2019 po zdanení bol zisk vo výške
1 887 EUR.
Daň z príjmu právnických osôb: 536 EUR.
Hospodárenie spoločnosti prerokovala dozorná rada spoločnosti dňa 11.6.2020
(v zložení Michal Sýkora – predseda dozornej rady, Bc. Anna Kratochvílová a Ing. Anna
Hurajtová – členka dozornej rady za prítomnosti Ing. Dagmar Vincová – konateľka
spoločnosti. Uvedené hospodárenie schválilo valné zhromaždenie spoločnosti dňa
11.6.2020. S hospodárením spoločnosti bol oboznámený aj kontrolór obce : Mgr. Milan
Biskup.

Súvaha spoločnosti OTV, s .r .o. k 31.12.2019 ( v celých EUR) –
v skrátenom tvare
Ukazovatele
A

B
C

Neobežný majetok
1 Dlhodobý hmotný majetok
2 Oprávky
Obežné aktíva
Časové rozlíšenie

AKTÍVA CELKOM

K 31.12.2019
267673
628628
-360955
49127
3277

320 077

A
1
2
3
4
5
B

Vlastné imanie
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
Neuhradená strata minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Záväzky
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky
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PASÍVA CELKOM

Vypracovala: 11. 6. 2020, Anna Kratochvílová
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OBEC ŠTRBA

K bodu 9
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Správa o hospodárení spoločnosti TV Štrba, s.r.o.
za rok 2019

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Michal Sýkora
starosta obce

1. Správa o hospodárení
spoločnosti TV Štrba, s.r.o.
za rok 2019

Materiál pripravil:
Bc. Anna Kratochvílová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o hospodárení spoločnosti TV Štrba, s.r.o. za rok 2019.

10. zasadnutie OcZ, Štrba 17. júna 2020

Správa o hospodárení spoločnosti TV Štrba s. r. o. za rok 2019
Spoločnosť TV Štrba, s. r. o. bola zapísaná do obchodného registra dňa 15. 11. 2001.
Obec Štrba je 100 % vlastníkom tejto spoločnosti. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je
lokálne televízne vysielanie, lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby pre
obyvateľov obce Štrba.
K 31.12.2019 počet všetkých prípojok káblového distribučného systému je 811.
Z celkového počtu je u 101 prípojok poskytnutá 50 %-ná zľava (31,50 eur). Ponuka káblového
distribučného systému obsahuje 69 programov, z toho 26 je v HD kvalite. Celkový ročný
poplatok za používanie služieb obecnej TV je 63 eur. Analógová ponuka obsahuje
8 programov. V priebehu roka boli spoplatnené televízne programy TA3 a ŠLÁGR TV, čo
spôsobilo nárast nákladov na prevádzku vysielania. V celkových tržbách spoločnosti sú
zahrnuté predovšetkým tržby za televízne vysielanie. Najväčšiu časť nákladov tvorili licenčné
poplatky za retransmisiu televíznych programov (takmer 18000 EUR) a prevádzkové náklady
spojené so zabezpečením televízneho vysielania (najmä servis a údržba).
Spoločnosť má k 31.12.2019 - 1 zamestnanca na hlavný pracovný pomer
(kameraman), 1 na dohodu o vykonaní práce a 1 na dohodu o pracovnej činnosti.
Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2019 bola účtovná strata vo výške 12 061,84 Eur,
z čoho vyplýva, že náklady na prevádzku obecnej TV sú vyššie ako poplatky, ktoré platia
užívatelia TV. V roku 2019 zásadným spôsobom narástli poplatky za programy, a preto na
základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva sa od roku 2020 zvýšili poplatky za užívanie TV,
čo by malo zabezpečiť kladné hospodárenie spoločnosti v roku 2020.
Hospodárenie spoločnosti dňa 11.6.2020 prerokovala dozorná rada spoločnosti
(v zložení Ing. Dagmar Vincová – predseda dozornej rady, Jana Šuláková a Mária Pavelová,
členka dozornej rady) za prítomnosti konateľa spoločnosti Michala Sýkoru a toto hospodárenie
schválilo valné zhromaždenie spoločnosti dňa 11.6.2020. S hospodárením spoločnosti bol
oboznámený aj kontrolór obce (Mgr. Milan Biskup).
SÚVAHA TV Štrba, s.r.o. k 31.12.2019 (v celých EUR) v skrátenom tvare:
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PASÍVA CELKOM

Vypracovala: 11. 6. 2020, Anna Kratochvílová, ekonóm spoločnosti
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OBEC ŠTRBA

K bodu 10
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Správa o hospodárení spoločnosti Domovina – Tatry, s.r.o.
Tatranská Štrba za rok 2019

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Príloha – Informatívna
správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Správu o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Domovina - Tatry, s.r.o. Tatranská Štrba za
rok 2019.

10. zasadnutie OcZ, Štrba 17. júna 2020

Správa o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Domovina - Tatry, s.r.o. za rok 2019

Dôvodová správa:
Valné zhromaždenie spoločnosti (Michal Sýkora, starosta obce a konateľ spoločnosti
Marián Štefanka) a dozorná rada v zložení: Ing. Anna Hurajtová, predseda, Ing. Dagmar
Vincová a Anna Janeková prerokovali dňa 11. 6. 2020 hospodárske výsledky spoločnosti
Domovina-Tatry, s.r.o. Tatranská Štrba za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020.
Informatívna správa o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Domovina Tatry, s.r.o.
Tatranská Štrba, v ktorej obec má 60 %-ný podiel, je predkladaná aj na zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Štrbe.

Príloha:
Informatívna správa o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Domovina Tatry, s.r.o. za rok
2019

OBEC ŠTRBA

K bodu 11
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Správa o vyhodnotení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Štrba za rok 2019

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Príloha – Vyhodnotenie PHSR
obce Štrba za rok 2019

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Správu o vyhodnotení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štrba za rok 2019.

10. zasadnutie OcZ, Štrba 17. júna 2020

Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štrba za rok 2019
Dôvodová správa:
V zmysle zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
zákona č. 309/2014 Z.z, ktorým sa tento zákon mení a dopĺňa, § 12, písm. b), Obec Štrba
monitoruje a predkladá príslušnému vyššiemu územného celku - PSK Prešov - správu o jeho
plnení za predchádzajúci rok. Hodnotiaca správa bola dňa 25. 5. 2020, t.j. do stanoveného
termínu (31. 5. 2020) zaslaná na PSK.
Na základe horeuvedeného predkladáme Obecnému zastupiteľstvu
v zmysle
Realizačnej časti PHSR obce Štrba vyhodnotenie PHSR na r. 2015 - 2023 a aktuálneho akčného
plánu na roky 2017-2019 podľa jednotlivých stanovených špecifických cieľov.
Plnenie je uvedené v prehľadnej tabuľke.

Príloha:
Vyhodnotenie PHSR obce Štrba za rok 2019

Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štrba za rok 2019
V zmysle zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
zákona č. 309/2014 Z.z, ktorým sa tento zákon mení a dopĺňa, § 12, písm. b), Obec Štrba
predkladá príslušnému vyššiemu územného celku - PSK Prešov - správu o jeho plnení za
predchádzajúci rok.
Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Štrba 2015 – 2023 bol schválený
ako aktualizácia PHSR na roky 2007-2013 uznesením Obecného zastupiteľstva v Štrbe
č. 24/2016 zo dňa 30. 3. 2016.
Na základe toho obec postupovala v jeho napĺňaní v rámci určených oblastí a
špecifických cieľov.
V roku 2019 obec zrealizovala tieto zámery podľa PHSR:
Č. Oblasť – špecifické ciele
Miesto
Splnená Priebežne sa
plní
1. Technická infraštruktúra –
doprava a mobilita:
Tatr. Štrba
x
- úprava podjazdu pod
Štrba
x
železničnou traťou
- odvodnenie IBV, za ul. J.
Gejdoša
2. Cestovný ruch:
– modernizácia športového areálu Štrbské Pleso
x
- dobudovanie archeologického
náleziska Šoldov
Štrba
x
3.

4.

5.
6.

Otvorená a efektívna
samospráva:
- dokončenie projektu FTTH optická sieť
- príprava zmien a doplnkov
ÚPN
Sociálne služby, verejné služby
a zdravotníctvo:
- realizácia stavby CIZS Štrba
- realizácia výstavby novej MŠ
- zrealizované Komunitné centrum
v kultúrnom dome
- Príprava výstavby nových
obecných nájomných bytov (cez
ŠFRB)
Bezpečnosť:
- príprava rozšírenia
kamerového systému v obci
Voľný čas a šport:
modernizácia športového
ihriska pri ZŠ, dovybavenie
telocvične
oplotenie detského ihriska

Tatr. Štrba
Štrba, Tatr. Štrba,
Štrbské Pleso

x
x

Štrba
Štrba

x
x
x

Štrba
Tatranská Štrba

x

Štrba

x

Štrba
Štrba

x
x

7.

8.
-

Energetická efektívnosť
objektov, efektívne nakladanie
s odpadmi:
- modernizácia hasičskej
zbrojnice
- modernizácia obecného úradu
- kompostéry (biologicko
rozložiteľný odpad)
Adaptácia obce na zmenu klímy,
zeleň:
-regenerácia vnútrobloku na
sídlisku v Tatranskej Štrbe
-oprava fontány – centrum obce

Štrba

x

Štrba
Štrba, Tatranská
Štrba, Štrbské Pleso

x
x

Tatranská Štrba
Štrba

x
x

Život a potreby samosprávy priniesli v roku 2019 aj množstvo ďalších aktivít, ktoré
realizovala obec nad rámec schváleného PHSR.
Finančné prostriedky na investičné aktivity boli čerpané najmä z rozpočtu obce,
štátneho rozpočtu (dotácie ministerstiev), IROP- EÚ, Úradu vlády SR, príp. realizované v rámci
združenia OOCR Región Tatry.

V Štrbe 11. júna 2020
Spracovala: Ing. Anna Hurajtová

OBEC ŠTRBA
K bodu 12
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Správa o vyhodnotení plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb
obce Štrba za rok 2019

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Zuzana Šefčíková
zamestnanec OcÚ Štrba

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb obce Štrba za rok 2019.

10. zasadnutie OcZ v Štrbe – 17. júna 2020

Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Štrba za rok 2019

Dôvodová správa:
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 83 má každá obec povinnosť
vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb. Obecné zastupiteľstvo v Štrbe dňa 11. 12. 2017
schválilo uznesením č. 86/2017 Komunitný plán sociálnych služieb Obce Štrba na roky
2018 – 2023. Podľa bodu 2.2 tohto dokumentu je potrebné jedenkrát ročne predložiť správu o
plnení Komunitného plánu sociálnych služieb obecnému zastupiteľstvu. Monitorovaním
sociálnej situácie v obci boli vyhodnotené ciele a priority Komunitného plánu sociálnych
služieb Obce Štrba za rok 2019 nasledovne:
Priorita č. 1 Rozvoj ambulantných, terénnych a pobytových sociálnych služieb
Plnenie:
• Opatrovateľská služba terénna
Cieľom je zabezpečenie sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie
v domácom prostredí. Aktivity opatrovateľskej služby smerujú k skvalitneniu životnej
úrovne, k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj
cieľovej skupiny a na zlepšenie medziľudských vzťahov.
Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi opatrovateľkou priamo v jeho
domácnosti, ak je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy,
starostlivosti o svoju domácnosť, pri základných sociálnych aktivitách a potrebe
dohľadu. V rámci tejto služby obec vykonáva administratívu pri posudzovaní
odkázanosti klienta a uzatvorení zmluvy o výkone činnosti opatrovateľskej služby.
Obec v roku 2019 zamestnávala dve opatrovateľky, ktoré poskytovali na základe
zmluvy túto službu trom našim občanom.
•

Pobytové služby
Na sociálnom referáte bolo v roku 2019 vypracovaných 14 posudkov o odkázanosti na
sociálnu službu. Z toho 4 posudky boli pre klientov do zariadenia pre seniorov. Troch
sme umiestnili v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe a jedného v zariadení pre seniorov
v Košiciach.
Klientom Domu seniorov v Tatranskej Štrbe obec prispieva sumou 100 € mesačne na
úhradu nákladov spojených s poskytovaním sociálnych služieb v zmysle zákona
č. 488/2008 Z.z. K dnešnému dňu je tam umiestnených 7 občanov, teda prispievame
sumou 700 € mesačne.

•

Ambulantné služby
10 posudkov odkázanosti bolo vypracovaných pre občanov obce, ktorí sa v roku 2019
stali klientami denného stacionára v Tatranskej Štrbe.

•

Stravovanie starších a odkázaných osôb

V obci je záujem o donášku obedov dôchodcom a zdravotne odkázaným občanom. Túto
službu v miestnej časti Štrba zabezpečovala v roku 2019 opatrovateľka v priemere
šiestim občanom a v miestnej časti Tatranská Štrba siedmim občanom denne. Stravu je
možné odoberať z jedálne materskej a základnej školy a z Reštaurácie MARTEK.

Priorita č. 2 Zvýšiť informovanosť a zapojenie verejnosti
Plnenie:
• Mesačník Štrbské noviny, OTV, webová stránka obce – poskytovanie informácií
• Kluby dôchodcov, Kluby ZŤP – organizovanie výročných schôdzí, výletov, besied
• Komunitné centrum - v roku 2019 sa stavebne upravili priestory v kultúrnom dome na
tento účel a v roku 2020 sa spustí jeho prevádzka – využívaním priestorov podporíme
aktivizáciu seniorov voľnočasovými aktivitami (práca s PC, spoločenské hry, besedy...)
Priorita č. 3 –
Zlepšovanie kvality sociálnych služieb
Plnenie:
• Školenie RVC o sociálnych službách v obci v zmysle platnej legislatívy (12.3.2019)
Komunitný plán sociálnych služieb je otvorený dokument, ktorý môže obec podľa potrieb
obyvateľov obce aktualizovať.

OBEC ŠTRBA

K bodu 13a
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na
2. polrok 2020

Materiál pripravil:
Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
Plán práce hlavného kontrolóra obce Štrba na 2. polrok 2020.

10. zasadnutie OcZ, Štrba 17. júna 2020

OBEC ŠTRBA, HLAVNÝ KONTROLÓR

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba
na II. polrok 2020
V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Štrba návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2020.
Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
Pri vykonávaní finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia
základnými pravidlami finančnej kontroly v súlade so zákonom 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh plánu kontrolnej činnosti:
I.
p.č.

Kontrolná činnosť
Predmet kontroly

Kontrolované
obdobie

Kontrola zverejňovania zmlúv - Zákon č. 211/2000 Z.z
o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p - Základná škola
Štrba
Kontrola zverejňovania zmlúv - Zákon č. 211/2000 Z.z
o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p - OTV s.r.o.
Štrba
Ochrana osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

1

2

3
4

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

rok 2019

rok 2019

rok 2019
II.polrok 2020

Ostatné kontroly
1

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa
hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti

2

Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva.
II.

Ostatná činnosť

1

Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva.

2

Spracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontrol pre obecné zastupiteľstvo

Zverejnené na úradnej tabuli od 02.06.2020

OBEC ŠTRBA, HLAVNÝ KONTROLÓR
3

Spracovanie a predloženie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie.

4

Spracovanie odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu obce Štrba na roky 2021-2023

5

Metodická pomoc pri príprave nariadení a interných smerníc.

6

Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci so štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.
III.

1

Vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti

Zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly na odborných seminároch a školeniach
organizovaných vzdelávacími inštitúciami.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schválený obecným zastupiteľstvom je
v zmysle § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverením na vykonanie
následnej finančnej kontroly.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade s ustanovením § 18 ods.1 písm b) zákona
č. 369/1990 o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce, predložený na rokovanie
obecného zastupiteľstva v Štrbe a schválený uznesením na jeho zasadnutí dňa 17.6.2020.

V Štrbe, dňa 02.06.2020

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce Štrba

Zverejnené na úradnej tabuli od 02.06.2020

OBEC ŠTRBA
K bodu 13b
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Správa č. 5 hlavného kontrolóra z
kontroly na mieste

Materiál pripravil:
Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly.
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SPRÁVA Č. 5 HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ŠTRBA
Z KONTROLY NA MIESTE

Hlavný kontrolór:
Kontrolovaný subjekt:
Predmet kontroly:
Kontrolované Obdobie:
Miesto vykonania kontroly:
Dátum vykonania kontroly:

Mgr. Milan Biskup
Základná umelecká škola Štrba
Kontrola zverejňovania zmlúv – ZUŠ Štrba
rok 2019
ZUŠ Štrba
máj 2020

Vyjadrenie k výsledku kontroly
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Štrba
na I. polrok 2020 a v súlade s § 18d a 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ciele kontroly:
Cieľom kontroly bolo skontrolovať dodržiavanie zverejňovania zmlúv a dodatkov k zmluvám
na webovej stránke Základnej umeleckej školy Štrba v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení zákona č. 546/2010 Z.z.
Právny základ kontroly:
Pri výkone kontroly som vychádzal predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
• zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zákona č. 546/2010 Z.z.
• zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
Zoznam kontrolovaných dokladov:
- Zmluvy a dodatky k zmluvám podpísané v roku 2019
-

Webová stránka ZUŠ Štrba

Záverečné konštatovanie:
Kontrolou bolo preveriť, či podpísané zmluvy a dodatky k zmluvám podpísané Základnou
umeleckou školou Štrba v roku 2019, ktoré podliehajú povinnému zverejňovaniu, boli
zverejnené na webovej stránke ZUŠ Štrba v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení zákona č. 546/2010 Z.z.

Kontrolované zmluvy a dodatky k zmluvám podpísané ZUŠ Štrba v roku 2019 od poradového
čísla 1 až po č. 8, ktoré podliehajú zákonnému zverejňovaniu, boli zverejnené na webovej
stránke Základnej umeleckej školy Štrba v súlade so zákonom č. 211/2010 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení zákona č. 546/2010 Z.z. a zároveň všetky kontrolované zmluvy
a dodatky k zmluvám sú účinné.
Základná umelecká škola Štrba si riadne plní zákonnú povinnosť zverejňovania zmlúv a
dodatkov k zmluvám na svojej webovej stránke.
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, preto v zmysle § 22 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite v z.n.p. bola kontrola ukončená správou.

Dátum vyhotovenia správy:
Dátum prevzatia správy:

Meno, priezvisko a podpis štatutára, u ktorej bola vykonaná kontrola na mieste:

Mgr. Marián Šabľa, DiS.art., riaditeľ ZUŠ Štrba: ....................................

Mgr. Milan Biskup, hlavný kontrolór Obce Štrba: ..................................

