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. 5 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.

14. zasadnutie OcZ, Štrba 28. júna 2021

SPRÁVA Č. 5 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 18.03.2021
Kontrolované Obdobie:
18.03.2021 – 22.06.2021
Miesto vykonania kontroly: Obec Štrba – obecný úrad
Dátum vykonania kontroly: jún 2021

Ciele kontroly:
Cieľom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté Obecným zastupiteľstvom dňa 18. 3. 2021
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 Obce Štrba konaného dňa 18. 3. 2021 - od uznesenia
č. 201/2021 po uznesenie č. 216/2021.
Záverečné konštatovanie:
Kontrolované podklady k uzneseniam obecného zastupiteľstva od uznesenia č. 201/2021 –
216/2021, boli plnené nasledovne:
Uznesenie č. 205/2021 – OZ schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Štrba pre rok 2021
na verejnoprospešné účely žiadateľom: FS Štrbianček 500,-€, ŠK Štrba 18 600,-€, ZO SZZP Štrba
350,-€, DHZ Štrba 1 300,-€, za podmienky, že uvedené dotácie budú uhrádzané žiadateľom
postupne (priebežne) podľa vývoja pandemickej situácie.
Dňa 10. 4. 2021 boli podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štrba s ŠK Štrba
a DHZ Štrba - uznesenie je splnené.

Uznesenie č. 208/2021 – OZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemkov ako prípad hodný
osobitného zreteľa a schvaľuje predaj pozemkov:
1. parc. KNC č. 1423/23 o výmere 241 m2 vedeného na LV č. 1 k.ú. Štrba pre: - Zuzana
Erdziaková, 1. mája 598/2 v podiele 1/5 –ina, - Mária Jarošíková, Uherova 2909/33 v podiele
1/10-ina, - Dušan Otčenáš, Štúrova 67/11, T. Štrba v podiele 1/10-ina, - Teréria Zubalová,
1. mája 598/2, Štrba, v podiele 1/5-ina, - Matúš Rušín a Paulín Rušinová, 1. mája 598/2
v podieloch 1/5-ina, - Ľubomír Popardovský a Anna Popardovská, 1. mája 599/4, Štrba
v podieloch 1/5-ina,
2. parc. KN-C č. 1423/22 o výmere 59 m2 vedeného na LV č, 1 k.ú. Štrba pre: - Zuzana
Erdziaková, 1. mája 598/2 v podiele ¼-ina, - Zuzana Otčenášová, 1. mája 598/2 v podiele
1/4 –ina, - Terézia Zubalová 1. mája 598/2 v podiele ¼-ina, - Matúš Rušín a Paulína Rušinová,
1. mája 598/2, v podiele ¼-ina, ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. c/
zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z.z. za kúpnu cenu 2,20 €/m2 z dôvodu majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov pod prístupovou cestou ku garážam a pri garážach.
Dňa 10.5.2021 bola podpísaná Kúpna zmluva medzi Obcou Štrba a kupujúcimi vlastníkmi
pozemkov – uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 209/2021 – OZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemkov ako prípad hodný
osobitného zreteľa a schvaľuje predaj pozemkov:
1. parc. KN-C 229/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2 v podiele 11/21-ín vedeného
na LV č. 5155 k.ú. Štrba pre:
-Jiři Doležal a Jana Doležalová, Školská 169/4 v podiele 2/21-iny. – Alena Švorcová, Školská
169/4, Štrba v podiele 2/21-iny, - Tomáš Kacian, Školská 169/4, Štrba v podiele 2/21-iny, - Ján
Marosi a Dana Marosiová, Školská 169//4, Štrba v podiele 1/21-ina, - Marek Šulák, Školská
169/4, Štrba v podiele 1/21-ina, - Mgr. Katarína Páriková, Školská 169/4 v podiele 1/21-ina, Branislav Blaško a Dagmar Blašková, P.Z. Vrbického 327/8, Štrba v podiele 1/21-ina, - Krasimir
Penev a Anna Penevová, Hlavná 232/111, Štrba v podiele 1/21-ina.
2. parc. KN-C č. 229/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2 v podiele 5/9-ín
vedeného na LV č. 5156 k.ú. Štrba pre: - Jiří Doležal a Jana Doležalová, Školská 169/4 v podiele
1/9-ina, - Alena Švorcová, Školská 169/4, Štrba v podiele 1/9-ina, - Tomáš Kacian , Školská
169/4, Štrba v podiele 1/9-ina, - Branislav Blaško a Dagmar Blašková, P.Z. Vrbického 327/8,
Štrba v podiele 1/9-ina, - Krasimír Penev a Anna Penevová, Hlavná 232/111, Štrba v podiele
1/9-ina, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/91
Z.z. o majetku obcí v z.n.p. za kúpnu cenu 2,20 €/m2 z dôvodu majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov pod garážami a pod prístupovou cestou ku garážam.
Dňa 10.5.2021 bola podpísaná Kúpna zmluva medzi Obcou Štrba a kupujúcimi vlastníkmi
pozemkov - uznesenie je splnené.

Uznesenie č. 210/2021 – OZ schvaľuje predĺženie doby výpožičky majetku obce – snežný skúter
Yamaha VK 10 na základe Zmluvy o výpožičke zo dňa 12.2.2012 pre občianske združenie
Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor, Starý Smokovec 23, na dobu do 31.12.2022.
Dodatkom č. 3 zo dňa 24.32021 k zmluve o výpožičke sa predlžuje doba výpožičky do
31.12.2022 - uznesenie je splnené.
Uznesenie č. 211/2021 – OZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemkov ako prípad hodný
osobitného zreteľa a schvaľuje predaj pozemkov vo vlastníctve obce Štrba, vedených na LV
č. 1 – Obec Štrba, k.ú. Štrba, a to:
-

Pozemok parc. KN-C č. 3447 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2237 m2

-

Pozemok parc. KN-C č. 3509/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 215 m2

-

Pozemok parc. KN-C č. 3509/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 120 m2

-

Pozemok parc. KN-C č. 3688 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1899 m2

-

Pozemok parc. KN-C č. 3720 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 642 m2

Všetky pozemky v podiele 1/1 do výlučného vlastníctva kupujúceho – právnickej osoby
OTV, s.r.o. so sídlom Hlavná 188/67, Štrba, IČO: 36454133 za kúpnu cenu 1,00 € za celý
predmet kúpy ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom zabezpečenia efektívnej
správy a údržby týchto verejných obecných komunikácií, verejnej zelene a verejných
priestranstiev v súlade s predmetom činnosti spoločnosti a za podmienky, že OTV, s.r.o.
Štrba nebude mať právo prevodu vlastníctva týchto pozemkov na tretie osoby (možný bude
len spätný prevod na Obec Štrbu),
Ďalej OZ schvaľuje zriadenie predkupného práva na prevod vyššie uvedených pozemkov
v k.ú. Štrba, a to:
-

Pozemok parc. KN-C č. 3447 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2237 m2

-

Pozemok parc. KN-C č. 3509/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 215 m2

-

Pozemok parc. KN-C č. 3509/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 120 m2

-

Pozemok parc. KN-C č. 3688 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1899 m2

-

Pozemok parc. KN-C č. 3720 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 642 m2

v prospech Obce Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO 326 615 za kúpnu cenu 1,-€.
Podpísaná Kúpna zmluva medzi Obcou Štrba a OTV s.r.o. Štrba - uznesenie je splnené

Dátum vyhotovenia správy:
Dátum prevzatia správy povinnou osobou:

22.06.2021
22.06.2021

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 2020 – Záverečný účet obce za rok 2020,
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2020
a Správa nezávislého audítora k hospodáreniu obce za rok 2020

Materiál predkladá:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Materiál pripravil:
Ing. Romana Paverová
zamestnanec OcÚ Štrba

Materiál obsahuje:
1. Záverečný účet Obce Štrba
za rok 2020
2. Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k hospodáreniu obce za rok
2020
3. Správa nezávislého audítora
k hospodáreniu obce za rok
2020

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce
za rok 2020
b) berie na vedomie správu audítora k 31. 12. 2020 za rok 2020
c) schvaľuje Záverečný účet obce Štrba za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce Štrba
za rok 2020 bez výhrad
d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Štrba za rok 2020 na
tvorbu rezervného fondu vo výške 171 304,333 eur.

14. zasadnutie OcZ, Štrba 28. júna 2021

Záverečný účet Obce Štrba
za rok 2020

Predkladá : Michal Sýkora, starosta obce
Spracovala: Ing. Romana Paverová
V Štrbe dňa 07. 06.2021
Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 11. 06.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 11. 06.2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 11. 06.2021
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Štrbe dňa 28.06.2021
uznesením č.
Záverečný účet:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Záverečný účet obce za rok 2020

OBSAH :
1.

Rozpočet obce na rok 2020

2.

Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

3.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

4.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

5.

Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

8.

Hospodárenie príspevkových organizácií

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
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Záverečný účet obce za rok 2020
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný v celkovom objeme
6 992 044 EUR. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový (so schodkom vo výške
10 708 EUR) a kapitálový rozpočet ako schodkový (so schodkom vo výške 1 649 407 EUR).
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom Štrba dňa 10. 12. 2019 uznesením
č. 100/2019.
Rozpočet bol zmenený zmenami rozpočtu:
Zmeny schválené obecným zastupiteľstvom:
- Rozpočtové opatrenie č. 1 – uznesenie OcZ č. 115 / 2020 zo dňa 03.02.2020,
- Rozpočtové opatrenie č. 3 – uznesenie OcZ č. 126 / 2020 zo dňa 18.05.2020,
- Rozpočtové opatrenie č. 7 – uznesenie OcZ č. 166 / 2020 zo dňa 16.09.2020,
- Rozpočtové opatrenie č. 9 – uznesenie OcZ č.182 / 2020 zo dňa 15.12.2020.
Zmeny schválené starostom obce:
- Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 02.03.2020,
- Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 02.06.2020,
- Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 26.06.2020,
- Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 28.08.2020,
- Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 30.09.2020,
- Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 31.12.2020.
Rozpočet obce k 31. 12. 2020

6 992 044

7 693 013

Skutočné
plnenie
príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2020
5 171 185,14

3 381 000
1 790 135
1 759 279

3 427 399
2 163 006
2 005 998

3 501 044,72
906 017,82
676 923,22

102,15
41,89
33,74

61 630

96 483

87 072,99

90,25

0

127

126,39

99,52

6 992 044

7 686 325

4 609 430,32

59,97

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

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene

%
plnenia
príjmov/
%
čerpania
výdavkov
67,22
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z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky RO
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Rozpočtové
hospodárenie obce

2 251 014
3 436 742
0
99 164

2 361 642
3 896 508
6 164
169 464

2 286 425,16
969 364,50
6 164,20
169 279,07

96,82
24,88
100
99,89

1 205 124

1 252 547

1 178 197,39

94,06

0

6 688

561 754,82

-

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
7 693 013

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

5 171 185,14

67,22 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 693 013 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
5 171 185,14 EUR, čo predstavuje 67,22 % plnenie. Výšku plnenia príjmov v roku 2020
ovplyvnila z časti aj pandémia ochorenia COVID – 19.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
3 427 399

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

3 501 044,72

102,15 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 427 399 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
3 501 044,72 EUR, čo predstavuje 102,15 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 389 962

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2 434 647,86

101,87 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 412 416 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 457 772,68 EUR, čo predstavuje
plnenie na 103,21 %. Výška výnosu dane z príjmov bola v dôsledku dopadov pandémie
ochorenia COVID – 19 znížená o 5, 23 %, čo pre obec predstavovalo čiastku 80 426 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 377 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 387 887,64 EUR, čo
je 102,89 % plnenie. Príjmy z dane pozemkov boli v sume 49 751,54 €, príjmy dane zo stavieb
boli v sume 322 189,86 €, príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli v sume
15 946,24 €.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 64 639,87 EUR.
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Príjmy z ostatných daní a poplatkov:
Daň za psa z rozpočtovaných 3 650 EUR bol skutočný príjem 3 886,72 EUR, plnenie 106,49 %.
K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 328,23 EUR.
Daň z ubytovania z rozpočtovaných 343 890 EUR bol skutočný príjem 333 493,09 EUR,
plnenie 96,98 %. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z ubytovania v sume
40 759,85 EUR.
Daň za nevýherné hracie prístroje z rozpočtovaných 332 EUR bol skutočný príjem 332 EUR,
čo predstavuje plnenie na 100 %.
Daň za predajné automaty z rozpočtovaných 664 EUR bol skutočný príjem 664 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 %.
Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 9 640 EUR bol skutočný príjem
9 640,90 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,01 %.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 180 000 EUR bol
skutočný príjem 178 600,83 EUR, čo predstavuje plnenie 99,22 %. K 31.12.2020 obec eviduje
pohľadávky na poplatku za komunálny odpad v sume 57 056,12 EUR.
Poplatok za rozvoj z rozpočtovaných 62 370 EUR bol skutočný príjem 62 370 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 %.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
258 856

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

326 819,20

126,26 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 126 018 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 59 696,40 EUR, čo
predstavuje plnenie 47,37 %. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend vo výške
813,15 EUR, prenajatých pozemkov v sume 567,42 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 54 555,83 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia v sume 3 760 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 118 553 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 263 147,50 EUR, čo
je 221,97 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje :
- administratívne poplatky - z rozpočtovaných 29 217 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 29 919,21 EUR, čo predstavuje 102,40 % plnenie.
- za porušenie predpisov z rozpočtovaných 22 301 EUR bol skutočný príjem 22 301,60 EUR,
čo predstavuje 100 % plnenie.
- za porušenie predpisov - stavebný úrad, plnenie vo výške 150 000 €.
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb – z rozpočtovaných 48 035 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 44 540,74 EUR, čo predstavuje 92,73 % plnenie.
- za stravné – z rozpočtovaných 14 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
12 520,80 EUR, čo predstavuje 89,43 % plnenie.
- za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd – z rozpočtovaných 500 EUR bol
skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0 EUR.
- za znečisťovanie ovzdušia – z rozpočtovaných 4 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 3 865,15 EUR, čo predstavuje 85,89 %.
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Úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 290 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 283,21 EUR, čo
predstavuje 97,66 % plnenie.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 13 995 EUR, bol skutočný príjem v sume
3 692,09 EUR, čo predstavuje 26,38 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje :
- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – rozpočtovaných 400 EUR, bol
skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 343,58 EUR, čo predstavuje 85,90 % plnenie.
- z vratiek – 1 210,62 EUR.
- z dobropisov – z rozpočtovaných 554 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
554,42 EUR, čo predstavuje 100,08 % plnenie.
- iné – z rozpočtovaných 11 899 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
1 583,47 EUR, čo predstavuje 13,31 % plnenie.
c) prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
778 581

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

739 577,66

94,99 %

Z rozpočtovaných grantov a transferov 778 581 EUR bol skutočný príjem vo výške 739 577,66
EUR, čo predstavuje 94,99 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
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

Suma v EUR
Účel
530 442,00 Školstvo – normatívy ZŠ
5 832,00 Školstvo – príspevok na učebnice ZŠ
4 237,00 Školstvo – vzdelávacie poukazy ZŠ
Školstvo – príspevok pre žiakov zo SZP
1 500,00
ZŠ
780,00 Školstvo – dopravné pre ZŠ
1 373,00 Školstvo – odchodné ZŠ
Školstvo – príspevok na lyžiarske kurzy
2 700,00
pre ZŠ
Školstvo – príspevok na školy v prírode
3 200,00
pre ZŠ
Školstvo – príspevok na výchovu
4 532,00
a vzdelávanie deti MŠ
12 192,00 Školstvo – asistenti učiteľa ZŠ
Školstvo – protiepidemiologické opatrenia
1 200,00
ZŠ
3 705,58 Voľby do NR SR
1 154,67 Úsek hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR
80,40 Register adries
5 629,44 Matrika
332,40 Starostlivosť o životné prostredie
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Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR

8 011,93
151,16
279,97

Ministerstvo vnútra SR

9 557,12

Ministerstvo vnútra SR

11 980,47

Ministerstvo vnútra SR

6 315,06

Ministerstvo vnútra SR

19 588,02

Štatistický úrad SR

7 380,00

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Poprad

35 580,00

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Poprad

149,40

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Poprad
Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Poprad
Dobrovoľná požiarna ochrana
SR
Prešovský samosprávny kraj
Komunálna poisťovňa a. s.
Fond na podporu umenia

568,30 Prídavky na dieťa – osobitný príjemca
41 225,74
5 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00

Nadácia SPP

900,00

DEKABO, s. r. o.
Norte development, s. r. o.
Adove Energy – A, s. r. o.
Slavomir Harmata

500,00
500,00
300,00
200,00

SERVICE Harmata, s. r. o.

400,00

Ing. Ľubomír Adamčík
Spolu:

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy
na úseku stavebného úradu
Dotácia na prenesený výkon štátnej správy
na úseku dopravy
Správa skladu CO
Refundácia výdavkov na testovanie
COVID 19
Refundácia výdavkov I. vlna COVID 19
Výstavba novej budovy materskej školy
v Štrbe – NFP - IROP
Komunitné centrum Štrba - zlepšenie
integrovaného prístupu MRK k sociálnej
infraštruktúre
Dotácia na prenesený výkon štátnej správy
na zabezpečenie sčítania obyvateľov,
domov a bytov
Dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
Dotácia na podporu výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením

100,00
739 577,66

Finančný príspevok na podporu vytvárania
pracovných miest
Dotácia na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia DHZO
Dotácia na vydanie Monografie obce Štrba
Dotácia na vydanie Monografie obce Štrba
Dotácia na akvizíciu knižničného fondu
Finančný príspevok na projekt „Naše
Štrbské noviny“
Dar na zakúpenie kníh do obecnej knižnice
Dar na zakúpenie kníh do obecnej knižnice
Dar na zakúpenie kníh do obecnej knižnice
Dar na zakúpenie kníh do obecnej knižnice
Dar na reprezentačné účely obecného
úradu
Dar na rozvoj obce

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 163 006

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

906 017,82

41,89 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 163 006 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 906 017,82 EUR, čo predstavuje 41,89 % plnenie.
a) Príjem z predaja pozemkov:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
51 518

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

51 518,43

100,00 %

Skutočný príjem za predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce k 31.12.2020 bol v sume
51 518,43 EUR.
b) Ďalšie kapitálové príjmy:
Skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10 801 EUR predstavuje príjem za predaj prebytočného
hnuteľného majetku obce.
c) Granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 100 687

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

843 698,39

40,16 %

Z rozpočtovaných 2 100 687 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 843 698,39 EUR,
čo predstavuje 40,16 % plnenie.
Prijaté kapitálové granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Štátny fond rozvoja bývania
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zdravotníctva SR

Suma v EUR
Účel
326 080,00 Nájomné byty TŠ
6 612,00 Regenerácia vnútrobloku TŠ
Výstavba novej budovy materskej
školy v Štrbe
307 269,00 Výstavba CIZS
203 737,39
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 005 998

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

676 923,22

33,74 %

Z rozpočtovaných finančných príjmov 2 005 998 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
676 923,22 EUR, čo predstavuje 33,74 % plnenie.
V roku 2020 boli použité :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 203 164,50 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z Fondu umenia na podporu folklóru vo výške 5 707,40 EUR,
- ostatné príjmové finančné operácie – obec ako prevádzkovateľ integrovaného obslužného
miesta pre príjem správnych poplatkov v sume 40 EUR,
- zapojenie rezervného fondu na splátky úverov vo výške 75 260 EUR,
- zapojenie rezervného fondu na splátky leasingu v sume 7 802,57 EUR,
- splátka návratnej finančnej výpomoci spoločnosti OTV, s. r. o. vo výške 42 000 EUR,
- prijaté finančné zábezpeky vo výške 25 000 EUR,
- dlhodobý úver v sume 227 328,41 EUR,
- nevyčerpané prostriedky strava ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ vo výške 5 194,34 EUR a
- nevyčerpané sponzorské vo výške 5 000 EUR.
V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na
výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 v celkovej výške 80 426 EUR, ktorú obec využila
na financovanie bežných a kapitálových výdavkov v obci.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
96 483,00

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

87 072,99

90,25 %

Z rozpočtovaných bežných príjmov 96 483 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
87 072,99 EUR, čo predstavuje 90,25 % 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
2020
po zmenách
53 112,00
31 521,00
11 850,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

% čerpania

48 540,06
29 861,36

91,39 %
94,73 %

8 671,57

73,18 %
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5. Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
127

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

126,39

99,52 %

Z rozpočtovaných príjmových operácií vo výške 127 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020
v sume 126,39 EUR, čo predstavuje 99,52 % plnenie.
Základná škola - zostatok prostriedkov na bankovom účte vo výške 39,38 EUR.
Materská škola - zostatok prostriedkov na bankovom účte vo výške 87,01 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
7 686 325

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

4 609 430,32

59,97 %

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 7 686 325 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020
v sume 4 609 430,32 EUR, čo predstavuje 59,97 % plnenie.
1. Bežné výdavky obec
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
2 361 642,00 €

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

2 286 425,16 €

96,82 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 361 642 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020
v čiastke 2 286 425,16 EUR, čo predstavuje 96,82 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu obce podľa :
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Obec z rozpočtovaných 927 096 EUR skutočne čerpala k 31.12.2020 sumu 853 385,94 EUR, čo
predstavuje 92,05 % čerpanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 316 321 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 299 788,49 EUR,
čo je 94,77 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 792 783 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2020 vo výške
804 109,19 EUR, t. j. 101,43 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú
cestovné náhrady, energie, materiál, pohonné hmoty, dopravné, rutinná a štandardná údržba,
nájomné a ostatné tovary a služby.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných 319 944 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 vo výške
320 009,79 EUR, čo predstavuje 100,02 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 5 498 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 vo výške 9 131,75 EUR,
čo predstavuje 166,09 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky obec
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
3 896 508

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

969 364,50

24,88 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 896 508 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020
v čiastke 969 364,50 EUR, čo predstavuje 24,88 % čerpanie.
Medzi významné výdavky kapitálového rozpočtu v roku 2020 patrili nasledovné výdavky:
Územný plán obce – doplnky
Modernizácia športového areálu na ŠP – stroje, prístroje a technika
Modernizácia športového areálu na ŠP – dopravné prostriedky
Kamerový systém – Prevencia kriminality a bezpečnosť v obci
Dopravné prostriedky – žacia hlava kosačkového ramena
Projektová dokumentácia – Vstupná križovatka a cesta k Ovruči na ŠP
Projektová dokumentácia – Modernizácia autobusových zastávok v obci
Projektová dokumentácia – Regenerácia vnútrobloku Tatranská Štrba
Projektová dokumentácia – Výstavby cyklotrás v obci Štrba
Projektová dokumentácia – Verejné osvetlenie ul. ČSA, pri jazere ŠP
Projektová dokumentácia – Vodozádržné opatrenia v obci Štrba
Projektová dokumentácia – Nájomné byty v Tatranskej Štrbe
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Štrba
Optická sieť – dostavba v Tatranskej Štrbe
Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe
Modernizácia obecného úradu Tatranská Štrba
Modernizácia obecného úradu Štrba
Modernizácia zázemia futbalového štadióna v Štrbe

- 12 000,00 EUR
- 59 154,72 EUR
- 120 737,00 EUR
8 018,00 EUR
7 656,00 EUR
6 600,00 EUR
3 054,00 EUR
6 960,00 EUR
9 860,00 EUR
1 824,00 EUR
- 16 200,00 EUR
1 444,80 EUR
- 364 043,33 EUR
- 24 664,50 EUR
- 220 671,14 EUR
- 16 415,00 EUR
- 59 540,94 EUR
- 28 185,19 EUR

3. Výdavkové finančné operácie obec:
Rozpočet na rok 2020
169 464

Skutočnosť k 31.12.2020
169 279,07

% čerpania
99,89 %

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 169 464 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2020
v čiastke 169 279,07 EUR, čo predstavuje 99,89 % čerpanie.
Z čerpaných výdavkových finančných operácií predstavuje:
- Návratná finančná výpomoc pre spoločnosť OTV, s. r. o. 42 000 EUR,
- Splácanie istín z úverov 94 426,50 EUR,
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-

Splácanie istiny finančného prenájmu 7 802,57 EUR,
Vrátenie finančnej zábezpeky verejného obstarávania 25 000 EUR,
Ostatné finančné operácie / IOM / 50 EUR.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020
po zmenách
1 252 547

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1 178 197,39

94,06 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 252 547 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 1 178 197,39 EUR, čo predstavuje 94,06 % čerpanie.
Bežné rozpočtované výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Rozpočtová
organizácia
Materská škola Štrba
Základná škola Štrba
Základná umelecká
škola Štrba

Rozpočet na rok
2020
po zmenách
272 411,00
736 799,00
243 337,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

% čerpania

248 917,53
689 182,50

91,38 %
93,54 %

240 097,36

98,67 %

Kapitálové výdavky RO
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
6 164

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

6 164,20

100 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov Základnej školy vo výške 6 164 EUR bolo skutočné
čerpanie k 31.12.2020 v čiastke 6 164,20 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
- ZŠ rekonštrukcia plynovej prípojky vo výške 6 164,20 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
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

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
3 588 117,71
3 501 044,72
87 072,99
3 464 622,55
2 286 425,16
1 178 197,39
123 495,16
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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
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

906 017,82
906 017,82
0,00
975 528,70
969 364,50
6 164,20
- 69 510,88
53 984,28
389 892,91
- 335 908,63
677 049,61
169 279,07
507 770,54
5 171 185,14
4 609 430,32
561 754,82
389 892,91
171 861,91

Prebytok rozpočtu v sume 53 984,28 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 389 892,91 EUR skončil schodkom v sume
335 908,63 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 507 770,54 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na :
1. krytie schodku upraveného bežného a kapitálového rozpočtu v sume 335 908,63 EUR a
2. tvorbu rezervného fondu vo výške 171 861,91 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 54 127,85 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva normatív v sume 29 790 EUR,
- prenesený výkon v oblasti školstva dopravné v sume 145 EUR,
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 13 352,40 EUR,
- SOBD v sume 5 140,25 EUR,
- ÚPSVaR - projekt Pracuj, zmeň život v sume 5 700,20 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených poskytnutých finančných 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 2 400,00 EUR,
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c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od Fondu na podporu umenia
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
2 000,00 EUR,
d) 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 5 191,18 EUR (obec, RO),
e) nevyčerpané prostriedky - zostatky príjmov RO vo výške 93,88 EUR a
f) nevyčerpané prostriedky ŠFRB účelovo určené na kapitálové výdavky vo výške
326 080 EUR.
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2020 je v sume 1 750 352,43 EUR, čo predstavuje
stav bankových účtov v sume 1 746 400,51 EUR a pokladničnú hotovosť v sume
3 951,92 EUR.
Z týchto prostriedkov sa vylučujú spolu
prostriedky sociálneho fondu v sume
prostriedky rezervného fondu
prostriedky zo ŠR určené na prenesený výkon
prostriedky Fondu na podporu umenia
prostriedky školskej jedálne
prostriedky - príjmy RO
prostriedky - nevyčerpaný dar
sponzorské
prostriedky z Úradu vlády SR
prostriedky - úver pripísaný SLSP
prostriedky na SOBD od ŠÚ SR
podnikateľský účet
prostriedky ÚPSVaR – projekt Pracuj, zmeň život
prostriedky ÚPSVaR – stravovanie
prostriedky ŠFRB – Nájomné byty

1 579 048,10 EUR
9 415,71 EUR
10 439,78 EUR
29 935,00 EUR
2 000,00 EUR
5 191,18 EUR
93,88 EUR
400,00 EUR
2 000,00 EUR
820 108,28 EUR
344 258,76 EUR
5 140,25 EUR
4 932,66 EUR
5 700,20 EUR
13 352,40 EUR
326 080,00 EUR

Stav finančných prostriedkov po odpočítaní viazaných účelovo určených prostriedkov
k 31.12.2020 je v sume 171 304,33 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
171 304,33 EUR.
Rozdiel vo výške 557,58 EUR vznikol predpisom odvodu do SF za december zaplatený v januári
2020.
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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 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulé
obdobia
Úbytky - použitie rezervného fondu
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
86 339,16
7 163,19

83 062,57
10 439,78

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.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky – prídel do SF vo výške 1,25 %
z objemu vyplatených miezd
Úbytky - príspevok na stravovanie zamestnancov
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
13 098,02
9 552,38
12 562,65
10 087,75

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

9 427 363,41

10 489 183,36

Neobežný majetok spolu

6 681 818,42

7 663 646,07

52 984,42

55 257,42

6 051 223,97

7 030 778,61

577 610,03

577 610,04

2 730 050,91

2 810 731,91

6 936,55

7 677,07

999 024,25

964 363,23

0,00

0,00

78 841,00

86 463,42

1 645 249,11

1 752 228,19

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

15 494,08

14 805,38

Časové rozlíšenie

Krátkodobé pohľadávky :

86 463,42 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

81,25 EUR
3 009,54 EUR

48 866,86 EUR
23 502,03 EUR
73,34 EUR
10 930,40 EUR

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

9 427 363,41

10 489 183,36

Vlastné imanie

2 474 819,66

2 684 484,66

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

2 474 819,66

2 684 484,66

Záväzky

2 262 456,82

3 034 705,35

3 480,00

3 480,00

1 026 204,94

876 242,13

28 965,51

341 731,11

Krátkodobé záväzky

205 232,32

743 821,58

Bankové úvery a výpomoci

998 574,05

1 069 430,53

4 690 086,93

4 769 993,35

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku

Záväzky celkom

z toho v lehote

k 31.12.2020 v EUR

splatnosti

Záväzky voči:
-

audítorskej spoločnosti

-

3 480,00

3 480,00

ŠFRB

322 913,50

322 913,50

-

dodávateľom

616 268,96

475 159,18

-

prijaté preddavky

2 000,00

2 000,00

-

ostatné záväzky - honoráre

3 060,00

3 060,00

-

leasingovej spoločnosti

15 867,49

15 867,49

-

iné záväzky – exekúcie, preplatky na

2 803,37

2 803,37

57 708,31

57 708,31

7 492,27

7 492,27

37 617,10

37 617,10

9 377,42

9 377,42

956 668,13

956 668,13

10 087,75

10 087,75

356,52

0,00

989 004,53

989 004,53

3 034 705,35

2 893 239,05

dani,
-

zamestnancom

-

ostatné záväzky voči zamestnancom

-

poisťovniam

-

daňovému úradu

-

štátu, VÚC

-

záväzok zo SF

-

ostatné dane a poplatky

-

bankám

Záväzky spolu k 31.12.2020

Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ

Účel

Prima banka
Slovensko a. s.

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

Všeobecná úverová
banka a. s.

Slovenská
sporiteľňa a. s.

400 000,00

Ročná
splátka
istiny
za rok 2020
0,00

250 000,00

31 260,00

750,19

172 445,25

2026

600 000,00

60 000,00

2 211,50

540 000,00

2029

Výška
prijatého
úveru

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

splatnosti

1 145,09

276 559,28

2029

Rok
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Prehľad úverových zdrojov Obce Štrba k 31. 12. 2020:
Úver z Prima banky Slovensko, a. s.
V priebehu účtovného obdobia roku 2020 Obec Štrba čerpala investičný bankový úver Prima
banky Slovensko, a. s. vo výške 81 690,81 EUR. Úver bol poskytnutý na základe Zmluvy
o úvere č.32/002/16 – Univerzál vo výške 200 000 EUR so splatnosťou 25. 02. 2020 a úrokovou
sadzbou 12M EURIBOR + úrokové rozpätie 1,00 %. V roku 2019 obec uzatvorila novú zmluvu
o úvere č. 54/008/19 – Municipálny úver - Univerzál, na základe ktorej sa mení výška limitu
úveru na 400 000 EUR a úrokové rozpätie na 0,50 % p. a. Deň splatnosti úveru sa posúva na
28.09.2029. Záväzková provízia z nečerpaného úveru: 0,60 % p. a. z objemu nečerpaných
prostriedkov.
Zmluva o úvere č. 54/008/19 zo dňa 01.10.2019
Objem poskytnutého úveru:
400 000,00 EUR
Čerpanie v roku 2020:
81 690,81 EUR
Zostatok úveru na dočerpanie:
123 440,72 EUR
Objem splátok v roku 2020:
0,00 EUR
Úroková sadzba:
12M EURIBOR + úrokové rozpätie 0,50 % p. a.
Zostatok úveru na splatenie k 31.12.2020:
276 559,28 EUR
Úver z Všeobecnej úverovej banky, a. s.
V priebehu účtovného obdobia roku 2020 Obec Štrba nečerpala investičný bankový úver
Všeobecnej úverovej banky, a. s.. Úver bol poskytnutý na základe Zmluvy o úvere
č.569/2018/UZ – Zmluva o termínovanom úvere vo výške 250 000 EUR so splatnosťou
27. 12. 2026 a úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + úrokové rozpätie 0,39 %. Záväzková
provízia z nečerpaného úveru: 0,70 % p. a. z objemu nečerpaných prostriedkov.
Zmluva o termínovanom úvere č. 569/2018/UZ zo dňa 04. 07. 2018
Objem poskytnutého úveru:
250 000,00 EUR
Čerpanie v roku 2020:
0,00 EUR
Zostatok úveru na dočerpanie:
0,00 EUR
Objem splátok v roku 2020:
31 260,00 EUR
Úroková sadzba:
12M EURIBOR + marža 0,39% p. a.
Zostatok úveru na splatenie k 31.12.2020:
172 445,25 EUR
Úver zo Slovenskej sporiteľne, a. s.
V priebehu účtovného obdobia roku 2019 Obec Štrba uzatvorila zmluvu o splátkovom úvere
č. 748/CC/19 vo výške 600 000 EUR so splatnosťou do 31.12.2029. Úroková sadzba bola
stanovená ako pevná vo výške 0,38 % p. a. Nakoľko sa bude úver čerpať jednorazovo,
záväzková provízia sa nebude uplatňovať. Výška splátok je stanovená v splátkovom kalendári
a splatnosť prvej splátky je 31.01.2020.
Zmluva o úvere č. 748/CC/19 zo dňa 01. 10. 2019
Objem poskytnutého úveru:
Čerpanie v roku 2020:
Zostatok úveru na dočerpanie:
Objem splátok v roku 2020:
Úroková sadzba:
Zostatok úveru na splatenie k 31.12.2020:

600 000,00 EUR
145 637,60 EUR
344 258,76 EUR
60 000,00 EUR
0,38 % p. a.
540 000,00 EUR
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Prehľad prijatých finančných výpomocí Obce Štrba k 31. 12. 2020
Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR

Uznesením Vlády SR č. 494/2020 dňa 12.08.2020 bolo schválené poskytnutie návratných
finančných výpomocí obciam, mestám a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spôsobených pandémiou COVID-19. Pre Obec Štrba
predstavoval výpadok dane z príjmov fyzických osôb 80 426 EUR. Na základe Uznesenia
obecného zastupiteľstva č. 163/2020 zo dňa 16. 09. 2020 obec Štrba požiadala o poskytnutie
návratnej finančnej výpomoci v celkovej výške 80 426 EUR. Obec bude prijatú finančnú
výpomoc splácať postupne v 4 splátkach od roku 2024. Splatnosť finančnej výpomoci je
31.10.2027.
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/2064 zo dňa 07.10.2020
Výška poskytnutej výpomoci:
80 426 EUR
Čerpanie v roku 2020:
80 426 EUR
Objem splátok v roku 2020:
0,00 EUR
Úroková sadzba:
neúročená
Zostatok k 31.12.2020:
80 426 EUR
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. 2020 je
1 630,35 EUR. V roku 2020 bolo splatených na istine 4 058,15 EUR, finančný výnos lízingovej
spoločnosti bol v r. 2020 zaplatený v čiastke 160,19 EUR.
V roku 2019 obec uzatvorila ďalšiu lízingovú zmluvu s ČSOB leasing na nákup osobného
automobilu Kia Sportage, 1,6 T-GDi. Výška nesplatenej menovitej hodnoty lízingu
k 31. 12. 2020 je 14 227,14 EUR. V roku 2020 bolo splatených na istine 3 744,42 EUR, finančný
výnos lízingovej spoločnosti bol v r. 2020 zaplatený v čiastke 680,94 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 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov

Suma v EUR

3 306 125,75
99 445,56
3 405 571,31
989 004,53
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- 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

0,00
80 426,00
0,00
0,00
322 913,50
0,00
1 392 344,03

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

322 913,50
0,00
322 913,50
1 069 430,53

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

1 069 430,53

3 405 571,31

31,40 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z., t. j. celková suma dlhu
obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka bola
splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- účelovo určené dotácie zo ŠR
- účelovo určená dotácia z ŠU SR
- dotácia z Fondu na podporu umenia
- dotácia pre DHZ
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie ÚPSVaR
- dotácie z Eurofondov
- poplatok za rozvoj
Spolu bežné príjmy obce a RO o ktoré sa znižujú BP k 31.12.2019
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

3 306 125,75
99 445,56
3 405 571,31
587 333,55
21 537,59
7 380,00
2 000,00
5 000,00
12 900,00
0,00
77 523,44
25 903,08
62 370,00
801 947,66
2 603 623,65

0,00
91 260,00
3 166,50
0,00
5 135,81
0,00
99 562,31

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020**

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

99 562,31

2 603 623,65

3,82 %
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Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z., t. j. suma splátok
návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených
o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a prostriedky z Európskej
únie 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.
Obec v roku 2020 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. Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku
2020 taktiež ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID – 19. Dotácie boli krátené
o 14 150 EUR.
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)
Štrbianček
Zväz ZŤP
Centrum voľného času Life Academy, s. r. o.,
Centrum voľného času Mesto Svit

18 800,00

18 800,00

0,00

700,00

700,00

0,00

812,29
350,00
175,00
160,00

812,29
350,00
175,00
160,00

0,00
0,00
0,00
0,00

K 31.12.2020 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),
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- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom.
V roku 2020 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové výnosy
2 112,15 EUR
Celkové náklady
3 446,85 EUR
Hospodársky výsledok - strata
-1 334,70 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

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

103 405,08
231 487,00
208 658,00
Suma vlastné
prostriedky RO

30 797,24
8 670,00
16 521,66

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

103 381,66
231 427,36
192 926,97
Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

25 947,24
8 670,00
16 180,48

Rozdiel - vrátenie
23,42
59,64
15 731,03
Rozdiel - vrátenie
4 850,00
0,00
341,18

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

594 092,80
9 624,60

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

553 152,60
7 277,40

Rozdiel - vrátenie
40 940,20
2 347,20
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Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Obec Štrba poskytla v roku 2020 krátkodobú návratnú finančnú výpomoc svojej obchodnej
spoločnosti OTV, s. r. o. vo výške 42 000 €. Finančná výpomoc bola k 31.12.2020 v plnej výške
splatená a vrátená na účet obce.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

-1-

- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

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

školstvo – normatívy
BV
školstvo – príspevok na
učebnice
školstvo – vzdelávacie
poukazy
školstvo – príspevok pre
žiakov zo SZP
školstvo – dopravné

BV
BV
BV
BV

školstvo – odchodné
BV
školstvo – príspevok na
lyžiarske kurzy
BV
školstvo – príspevok na školy
v prírode
BV
školstvo – príspevok na
výchovu a vzdelávanie deti
MŠ
BV
školstvo – asistenti učiteľa ZŠ
BV
školstvo –
protiepidemiologické opatrenia
BV
Voľby do NR SR
BV
Úsek hlásenia pobytu občanov
a registra obyvateľov SR BV
Register adries
BV
Matrika
BV
Starostlivosť o životné
prostredie
BV

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

530 442,00 500 652,00

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

29 790,00

5 832,00

5 832,00

0,00

4 237,00

4 237,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

780,00

635,00

145,00

1 373,00

1 373,00

0,00

2 700,00

2 700,00

0,00

3 200,00

3 200,00

0,00

4 532,00

4 532,00

0,00

12 192,00

12 192,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

3 705,58

3 705,58

0,00

1 154,67

1 154,67

0,00

80,40

80,40

0,00

5 629,44

5 629,44

0,00

332,40

332,40

0,00
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Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo vnútra
SR
Štatistický úrad 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
Dobrovoľná
požiarna ochrana SR
Štátny fond rozvoja
bývania
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo vnútra
SR
Ministerstvo
zdravotníctva SR

Stavebný poriadok

BV
dotácia na prenesený výkon
štátnej správy na úseku
dopravy
BV
CO skladník
BV
Refundácia výdavkov na
testovanie COVID 19
BV
Refundácia výdavkov I. vlna
COVID 19
BV
Výstavba novej budovy
materskej školy v Štrbe
BV
Komunitné centrum
BV
Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov
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
Podpora zamestnanosti

8 011,93

8 011,93

0,00

151,16

151,16

0,00

279,97

279,97

0,00

9 557,12

9 557,12

0,00

11 980,47

11 980,47

0,00

6 315,06

6 315,06

0,00

19 588,02

19 588,02

0,00

7 380,00

2 239,75

5 140,25

30 504,00

19 498,80

11 005,20

149,40

149,40

0,00

568,30

568,30

0,00

41 232,29

35 532,05

5 700,20

5 000,00

5 000,00

0,00

326 080,00

0,00

326 080,00

6 612,00

6 612,00

0,00

203 737,39

203 737,39

0,00

307 269,00

307 269,00

0,00

BV
Dotácia na zabezpečenie
materiálno-technického
vybavenia DHZO
Nájomné byty TŠ

BV

KV
Regenerácia vnútrobloku TŠ
KV
Výstavba novej budovy
materskej školy v Štrbe
Výstavba CIZS

KV

KV
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu

-1-

- bežné výdavky - BV
- kapitálové výdavky - KV
-2-

Fond na podporu
umenia

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

2 000,00

0,00

2 000,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Vráťme sa do knižnice a
čítajme – kúpa kníh

-5-

BV

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:
prijaté finančné prostriedky
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-

Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

-

-

-

-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

poskytnuté finančné prostriedky

Obec nemala v roku 2020 finančné vzťahy s obcami.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:
VÚC

Prešovský samosprávny
kraj – Monografia obce
Štrba

Suma prijatých
finančných
prostriedkov

6 000,00

6 000,00

0,00
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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
Program 11: Prostredie pre život
Program 13: Sociálne služby
Program 14: Administratíva

Schválený
rozpočet na
rok 2020 po
poslednej
zmene

Skutočnosť
k 31.12.2020

7 686 325,00 4 609 430,32
4 141 104,00 1 224 542,99
286 145,00
286 086,21
50 995,00
54 761,45
79 813,00
74 418,74
124 296,00
134 691,84
159 077,00
146 098,47
256 755,00
220 118,68
1 265 468,00 1 190 953,59
131 383,00
132 763,30
79 722,00
78 726,25
285 328,00
230 793,10
39 381,00
38 617,85
786 858,00
796 857,85

% plnenia

59,97
29,57
99,98
107,39
93,24
108,36
91,84
85,73
94,11
101,05
98,75
80,89
98,06
101,27

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na
k Záverečnému účtu za rok 2020.

vedomie

správu

hlavného

kontrolóra

a stanovisko

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k 31.12.2020 za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Štrba za rok 2020 a celoročné
hospodárenie obce Štrba za rok 2020 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Štrba za
rok 2020 na tvorbu rezervného fondu vo výške 171 304,33 EUR.
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STANOVISKO
hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu Obce Štrba
za rok 2020
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 2020
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Štrba za rok 2020
(ďalej len stanovisko) som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného
účtu obce Štrba za rok 2020, na základe finančných a účtovných výkazov
vyhotovených obcou k 31.12.2020.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu
záverečného účtu Obce Štrba za rok 2020 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 doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle 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 ods. 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 31.12.2020 dňa 31.5.2021, kde konštatuje,
že Obec Štrba konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách a
splnila si povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.
Stanovisko k záverečnému účtu
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2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa §16 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu
v členení podľa §10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív
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 2020 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 ods. 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 ods. 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 2020
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 10.12.2019 uznesením č. 100/2019.
V priebehu roka 2020 bolo schválených 10 rozpočtových opatrení, z toho 4x Obecné
zastupiteľstvo a 6x starosta obce.
Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený
rozpočet
PRÍJMY
Z toho
Bežné príjmy

Schválený rozpočet
po zmenách

6 992 044

7 693 013

3 381 000

3 427 399

61 630

96 483

Kapitálové príjmy

1 790 135

2 163 006

Finančné príjmy

1 759 279

2 005 998

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou
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Príjmové
finančné
operácie
s právnou subjektivitou

RO

0
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VÝDAVKY CELKOM
Z toho
Bežné výdavky

6 992 044

7 686 325

2 251 014

2 361 642

Kapitálové výdaje

3 436 742

3 896 508

Finančné výdavky

99 164

169 464

1 205 124

1 252 547

Výdavky RO s právnou subjektivitou

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
7 693 013
1. Bežné príjmy:
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
3 427 399
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
2 163 006
3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
2 005 998

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

5 171 185,14

67,22 %

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

3 501 044,72

102,15 %

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

906 017,82

41,89 %

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

676 923,22

33,74 %

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2020 po
Skutočnosť k 31.12.2020
poslednej zmene
96 483,00
87 072,99

% plnenia
90,25 %

5. Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Rozpočet na rok 2020 po
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
poslednej zmene
127
126,39
99,52 %
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
7 686 325
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
2 361 642,00
2. Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
3 896 508
3. Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
169 464

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

4 609 430,32

59,97 %

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

2 286 425,16

96,82 %

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

969 364,50

24,88 %

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

169 279,07

99,89 %

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2020 po
Skutočnosť k 31.12.2020
poslednej zmene
1 252 547
1 178 197,39

% čerpania
94,06 %

Bežné rozpočtované výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Rozpočtová
Rozpočet na rok 2020
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
organizácia
MŠ Štrba
272 411,00
248 917,53
91,38 %
ZŠ Štrba

736 799,00

689 182,50

93,54 %

ZUŠ Štrba

243 337,00

240 097,36

98,67 %

Kapitálové výdavky RO
Rozpočet na rok 2020 po
poslednej zmene
6 164
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4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu

3 588 117,71

z toho : bežné príjmy obce

3 501 044,72

bežné príjmy RO

87 072,99

Bežné výdavky spolu

3 464 622,55

z toho : bežné výdavky obce

2 286 425,16

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

1 178 197,39
+123 495,16

Kapitálové príjmy spolu

906 017,82

z toho : kapitálové príjmy obce

906 017,82

kapitálové príjmy RO

6 164,20

Kapitálové výdavky spolu

975 528,70

z toho : kapitálové výdavky obce

969 364,50

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

6 164,20
- 69 510,88
53 984,28
389 892,91
- 335 908,63

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

677 049,61

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

169 279,07

Rozdiel finančných operácií

507 770,54

PRÍJMY SPOLU

5 171 185,14

VÝDAVKY SPOLU

4 609 430,32

Hospodárenie obce

561 754,82

Vylúčenie z prebytku / Úprava schodku

389 892,91

Upravené hospodárenie obce

171 861,91

Stanovisko k záverečnému účtu
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Prehľad výberu daní a poplatkov za obdobie rokov 2014 - 2020
ROK
Daň z
nehnuteľnosti
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Poplatok kom.
Odpad
SPOLU

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

295 574,00

317 249

296 901

284 128

3 370,00

2 765,00

2 846,00

2 228,00

227 156,00

242 209

321 353

305 379

343 095,90 372 746,90 333493,09

48 336,00

73 653

95 908

109 562

133 287,64 135 643,25 178600,83

574 436,00

635 876

717 008

701 297

785 067,64 810 951,14 903868,28

306 012,23 299 361,60 387 887,64
2 671,87

3 199,39

3886,72

Prehľad výberu daní a poplatkov
za obdobie 2014 – 2020
400 000,00
360 000,00
320 000,00

343 095,90
317 249,00
296 901,00
321 353,00

295 574,00

280 000,00
240 000,00
200 000,00

333493,09

305 379,00
306 012,23 299 361,60
284 128,00

242 209,00
227 156,00

178600,83

160 000,00

133 287,64

120 000,00
80 000,00

95 908,00

135 643,25

109 562,00

73 653,00
48 336,00

40 000,00
0,00

387887,64

372 746,90

3 370,00

2014

2 765,00

2015

2 846,00

2016

2 228,00

2017

2 671,87

2018

3 199,39

2019

3886,72

2020

Daň z
nehnuteľnosti
Daň za psa
Daň za
ubytovanie

5. Hospodárenie a finančné vzťahy obce vo vzťahu ku ŠR i k založeným
a zriadeným subjektom
V súlade s § 16 ods. 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,
Stanovisko k záverečnému účtu
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ako i usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom
iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. Konštatujem, že za rok 2020 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.
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 31.12.2020 činí spolu 168 688,94 €, z toho
pohľadávky v roku 2020 činia 57 488,77 (oproti roku 2019 nárast o 89 847,94 €)
z toho:
Odberatelia – 81,25 €
Ostatné pohľadávky – dobropisy – 3 009,54 €
Komunálny/separovaný odpad, služby, nájom,
energie, plyn, vodné, stočné a ostatné pohľadávky z
nedaňových príjmov – 48 866,86 €
Daň z nehnuteľností, ubytovania, za psa – 105 727,95 €
Pohľadávky voči zamestnancom - 73,34 €
Iné pohľadávky - 10 930,40 €.

250 000,00

Pohľadávky obce Štrba za obdobie
2010– 2020
211 790,00

200 000,00
150 000,00

185 949,00 183 319,00

165 450,00

168 688,94

148 588,00

100 000,00

78 841,00

50 000,00
0,00

2010
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7. Bilancia záväzkov
Obec Štrba eviduje záväzky k 31.12.2020 v celkovej sume 3 034 705,35 €. Oproti
roku 2019 došlo k navýšeniu záväzkov o 772 248,53 €. Dôvodom navýšenia je
prijatie finančnej výpomoci z MF SR v sume 80 426 € a z dôvodu financovania
investičných nákladov obce v lehote splatnosti v roku 2021. Suma navýšených
záväzkov v lehote splatnosti ku dňu spracovania tohto stanoviska činí 298 958,09 €.
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
V roku 2020 Obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych
finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku
dane z príjmov FO v roku 2020 z dôvodu pandémie COVID-19 v celkovej výške
80 426 € s využitím na financovanie bežných a kapitálových výdavkov v obci. Pri
využití návratných zdrojov financovania obec dodržala 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. Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 činí 31,40 % a
suma splátok návratných zdrojov financovania činí 3,82 %.
Zostatky nesplatených úverov k 31.12.2020
Všeobecná úverová banka a.s. 172 445,25 €
Prima banka Slovensko a. s.

276 559,28 €

Slovenská sporiteľňa a.s.

540 000,00 €

Spolu:

989 004,53 €

9. Poskytnuté záruky
V roku 2020 obec neposkytla žiadne záruky.
10. Podnikateľská činnosť
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia 706-7611. V roku 2020 obec
dosiahla v podnikateľskej činnosti Hospodársky výsledok – stratu 1 334,70 €
11. Hodnotenie programov rozpočtu
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet
na rok 2020 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
Stanovisko k záverečnému účtu
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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 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a §16
ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej
15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Riadna účtovná závierka k 31.12.2020 a rozpočtové hospodárenie obce bolo
v súlade s § 9 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 3
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené
audítorom.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
vyjadrujem súhlas s celoročným hospodárením obce a odporúčam obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Štrba za rok
2020 výrokom:
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

V Štrbe, 22.6.2021

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

Stanovisko k záverečnému účtu
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OBEC ŠTRBA
K bodu 5
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2021
rozpočtovým opatrením č. 3/2021

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Návrh na zmenu rozpočtu obce
Štrba pre rok 2021 – č. 3/2021
2. Návrh na použitie rezervného
Fondu obce

Materiál pripravil:
Ing. Romana Paverová
zamestnanec OcÚ Štrba
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
a) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 147 350,- EUR na
výdavky uvedené v prílohe č. 1 tohto uznesenia
b) návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021,
ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto uznesenia

14. zasadnutie OcZ, Štrba 28. júna 2021

Príloha č. 1
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 147 350,-EUR na
nižšie uvedený výdavky:

Modernizácia miestnych komunikácii
v Štrbe

20 600

Modernizácia miestnych komunikácii
v Tatranskej Štrbe a na Štrbskom
Plese

20 000

Stavebná úprava 2 sypancov na Ul.
ČSA

6 500

Stavebné úpravy - verejné
priestranstvo OcÚ Štrba

10 000

Modernizácia verejného osvetlenia

20 000

Nová budova MŠ - detské ihrisko

1 138

Nová budova MŠ – novostavba

15 147

Modernizácia OcÚ Tatranská Štrba

14 384

Nájomné byty Tatranská Štrba

39 581

Prekládka NN siete - Projektová dokumentácia a
realizácia samotnej prekládky NN siete na Školskej
ulici + lokálna oprava MK – drobná asfaltácia
výdavky spojené s opatreniami so zmenou v statickej
dopravy na Štrb. Plese + naviac výdavky - na zmeny
súvisiace s realizáciou projektu Regenerácia
vnútrobloku TŠ
Stavebné úpravy 2 sypancov - oprava strechy (krov
+ krytina) a zriadenie oplotenie obecného pozemku
Stavebná úprava okolia Obecného úradu a CIZS nové oplotenie, odvedenie povrchových vôd +
úprava pódia vedľa obecného úradu
Modernizácia verejného osvetlenie – 1. etapa = ul.
Hlavná - nové stĺpy a kabeláž - z dôvodu
rekonštrukcie NN-siete
Nová budova MŠ - NFP spoluúčasť - ide o výdavky,
ktoré už boli schválené OcZ a sú už v rozpočte obce
- mení sa však zdroj financovania - pôvodne to malo
byť financované z vlastných príjmov obce
Nová budova MŠ - NFP spoluúčasť - ide o výdavky,
ktoré už boli schválené OcZ a sú už v rozpočte obce
- mení sa však zdroj financovania - pôvodne to malo
byť financované z vlastných príjmov obce
Modernizácia OcÚ v Tatr. Štrbe - ide o výdavky,
ktoré už boli schválené OcZ a sú už v rozpočte obce
- mení sa však zdroj financovania - pôvodne to malo
byť financované len z vlastných príjmov obce
Nájomné byty TŠ - spolufinancovanie obce - ide o
výdavky, ktoré už boli schválené OcZ a sú už v
rozpočte obce - mení sa však zdroj financovania pôvodne to malo byť financované z vlastných
príjmov obce

Príloha č. 2
Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021 – je to
samostatný materiál

Obec Štrba
Hlavná188/67, 059 38 Štrba
Obecné zastupiteľstvo
Obce Štrba
Dňa: 28. 6. 2021
Uznesenie č.:

Návrh na zmenu rozpočtu Obce Štrba na rok 2021
rozpočtovým opatrením č. 3/2021
Predkladá:
Michal Sýkora
starosta obce
Spracovala:
Ing.Romana Paverová
ekonóm obce Štrba

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021

V súlade s 11 ods. 4 písm. b), c), d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov, predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie.
Zvýšenie príjmov na kategóriách rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 197 202 Eur.
Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 197 202 Eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 3
rozpočtová
kategória

text

311 Granty - vydanie publikácií o obci
312001 Transfery zo štátneho rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY
231 Príjem z predaja kapitálových aktív
322001 Nájomné byty Tatranská Štrba
322001 Novostavba Materskej školy Štrba

návrh na úpravu rozpočtu v Eur

dôvod na úpravu rozpočtu

6 000

dotácia z PSK na tlač monografie Štrba (II. diel)

75 593

Refundácia výdavkov na mzdy ZUŠ + 34 903 € (zo štátneho rozpočtu v rámci opatrení COVID),
refundácia výdavkov za testovanie na COVID -19 vo výške 40 690 € (zo štátneho rozpočtu)

81 593
-95 866
8 500
15 625
-71 741

Plánované vlastné príjmy, ktoré sa nenaplnia v priebehu roka 2021
Refundácia výdavkov za PD Nájomné byty (zo ŠFRB)
Refundácia výdavkov za PD Novostavba MŠ Štrba (zo štátneho rozpočtu)

454001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce

147 350

Zapojenie prostriedkov z rezervného fondu obce na nižšie uvedené investičné a ďalšie výdavky

456002 Prijaté finančné zábezpeky

40 000

Prijaté finančné zábezpeky od uchádzačov v rámci procesu verejného obstarávania na projekt EÚ (po
skončení VO budú vrátené uchádzačom)

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

FINANĆNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY SPOLU
rozpočtová
kategória

text

187 350

197 202
Rozpočtové opatrenie č. 3
návrh na úpravu rozpočtu v Eur

dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY
8.VZDELÁVANIE

8.1. Materské školy
610,620

Mzdy a odvody

30 001
30 001

Mzdy, platy, odvody, odstupné, odchodné - navýšenie z dôvodu vytvorenie novej triedy v novej budove
Materskej školy (3 nové učiteľky) od septembra 2021

10. KULTÚRA
10.2. Obecná knižnica
637004 Všeobecné služby

6 000
6 000

14. Administratíva
633006 Všeobecný materiál

51 101
7 911

637004 Všeobecné služby

43 190

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

Vydanie knihy - Monografia obce Štrba (2. diel) - z dotácie PSK

14. PODPORNÁ ČINNOSŤ

Nákup materiálu - opatrenia proti pandémii COVID 19
Výdavky na povinné testovanie COVID 19 vo výške 40 690 €, označenie obecných budov MŠ a ZŠ +
ďalšie menšie výdavky - celkovo v hodnote 2500 EUR

87 102

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

1.2. Strategické plánovanie a projekty
717 002 Modernizácia miestnych komunikáciiv Štrbe
717002

Modernizácia miestnych komunikácii v Tatranskej Štrbe a na
Štrbskom Plese

67 100
20 600
20 000

717 Stavebná úprava 2 sypancov na Ul. ČSA

6 500

717 Stavebné úpravy - verejné priestranstvo OcÚ Štrba

10 000

Prekládka NN siete - Projektová dokumentácia a realizácia samotnej prekládky NN siete na Školskej
ulici + lokálna oprava MK – drobná asfaltácia
výdavky spojené s opatreniami so zmenou v statickej dopravy na Štrb. Plese + naviac výdavky - na
zmeny súvisiace s realizáciou projektu Regenerácia vnútrobloku TŠ
Stavebné úpravy 2 sypancov - oprava strechy (krov + krytina) + zriadenie oplotenia obecného
pozemku
Stavebná úprava okolia Obecného úradu a CIZS - nové oplotenie, odvedenie povrchových vôd +
úprava pódia pri úrade
Modernizácia verejného osvetlenie - 1. etapa = ul. Hlavná - nové stĺpy a kabeláž - z dôvodu
rekonštrukcie NN-siete

717002 Modernizácia verejného osvetlenia

20 000

717001 Nová budova MŠ - detské ihrisko

1 138

Nová budova MŠ - NFP spoluúčasť - zmena kódu zdroja - Rezervný fond

717001 Nová budova MŠ - detské ihrisko

-1 138

Nová budova MŠ - NFP spoluúčasť - ide o výdavky, ktoré už boli schválené OcZ a sú už v rozpočte
obce - mení sa však zdroj financovania - pôvodne to malo byť financované z vlastných príjmov obce

717001 Nová budova MŠ - novostavba

15 147

Nová budova MŠ - NFP spoluúčasť - zmena kódu zdroja - Rezervný fond

717001 Nová budova MŠ - novostavba

-15 147

Nová budova MŠ - NFP spoluúčasť - ide o výdavky, ktoré už boli schválené OcZ a sú už v rozpočte
obce - mení sa však zdroj financovania - pôvodne to malo byť financované z vlastných príjmov obce

717002 Modernizácia OcÚ Tatranská Štrba

14 384

717002 Modernizácia OcÚ Tatranská Štrba

-14 384

717002 Modernizácia autobusových zástavok TŠ

-10 000

717003 Nájomné byty Tatranská Štrba

39 581

717003 Nájomné byty Tatranská Štrba

-39 581

Modernizácia OcÚ - zmena kódu zdroja - Rezervný fond
Modernizácia OcÚ - ide o výdavky, ktoré už boli schválené OcZ a sú už v rozpočte obce - mení sa však
zdroj financovania - pôvodne to malo byť financované z vlastných príjmov obce
dokončenie stavebnej úpravy autobusovej zastávky pod sídliskom v Tatr. Štrbe (v smere na Štr. Pleso)
sa bude realizovať v rámci modernizácia cesty 2/538 (SUC PSK) - preto sa vypúšťa z rozpočtu obce
Nájomné byty TŠ - spolufinancovanie obce - zmena kódu zdroja - bude to financované z Rezervného
fondu obce
Nájomné byty TŠ - spolufinancovanie obce - ide o výdavky, ktoré už boli schválené OcZ a sú už v
rozpočte obce - mení sa však zdroj financovania - pôvodne to malo byť financované z vlastných
príjmov obce

8.VZDELÁVANIE
8.3. Základná umelecká škola
713004 Nákup Chorálu

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

3 000
3 000

nákup učebnej pomôcky - hudobného nástroja Delicia Chorál 120 Premium

70 100

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
819002 Vrátené finančné zábezpeky

40 000

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU

40 000

VÝDAVKY SPOLU

197 202

Vrátené finančné zábezpeky prijaté pre účely VO k projektu EÚ - Zlepšenie podmienok MRK v obci
Štrba

OBEC ŠTRBA
K bodu 6
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 2/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách
a školských zariadeniach na území obce Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Návrh VZN č. 2/2021
2. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 o stanovení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach na území obce Štrba

14. zasadnutie OcZ, Štrba 28. júna 2021

Návrh VZN obce Štrba č. 2/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce
Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
na území obce Štrba

Dôvodová správa:
S účinnosťou od 1. 8. 2021 nadobudla účinnosť novela zák. č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ruší
plošné poskytovanie dotácie na stravu a zároveň sa mení výška poskytovanie dotácie na jeden
obed na sumu 1,30 € pre dieťa/žiaka nasledovne:
Dotáciu na stravu podľa tejto novely možno poskytnúť na
•
•
•

dieťa materskej školy a žiaka základnej školy, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima,
dieťa materskej školy alebo základnej školy, kde najmenej 50 % detí je z domácností,
ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
dieťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje prípravu diétneho jedla.

Podmienky poskytovania dotácie sú spracované v nasledovnej tabuľke:
Kategória stravníkov

MŠ (deti od 2 – 6
rokov)
MŠ (deti od 2 – 6
rokov), ak sú
v hmotnej
núdzi/príjem
nedosahuje
živ.minimum
ZŠ (žiaci od 6 – 11
rokov)
ZŠ (žiaci od 6 - 11
rokov), ak sú deti
v hmotnej
núdzi/príjem
nedosahuje
živ.minimum
ZŠ (žiaci od 11 – 15
rokov)
ZŠ (žiaci od 11 - 15
rokov), ak sú deti
v hmotnej
núdzi/príjem

Stravné
Výška
– 1.
dotácie* na
finančné jedno jedlo
pásmo v
v€
€
1,37
bez dotácie

Režijné
náklady

Celková výška
úhrady za
stravníka v €

-

1,37

1,37

1,30

-

0,07

1,08

bez dotácie

2 €/mesiac

1,08

1,30**

1,08 +
réžia 2€/mesiac
len réžia
2€/mesiac

1,16

bez dotácie

2 €/mesiac

1,16

1,30**

2 €/mesiac

1,16 +
réžia 2€/mesiac
len réžia
2€/mesiac

nedosahuje
živ.minimum
Stredná športová
škola
Zamestnanci školy

1,26

bez dotácie

1,26

Cudzí stravníci

2,70

Príspevok
sociálneho
fondu
bez dotácie

2 €/mesiac

1,26 +
réžia 2 €/mesiac

2,70

Všetky ostatné podmienky poskytovania a podrobnosti budú rozpracované vedúcou
školskej jedálne pri Základnej škole v Štrbe.
Súčasne sa v predkladanom VZN zjednocuje príspevok za pobyt dieťaťa v materskej
škole pre všetky 2-6 ročné deti na sumu 10 € mesačne.
Doteraz bol príspevok pre 2-ročné deti stanovený osobitne na 20 € mesačne. Novela
školského zákona č. 245/2008 Z.z. podľa § 28 ods. 5 stanovuje jednotnú sumu príspevku pre
všetky deti navštevujúce MŠ.
Vzhľadom k horeuvedenému navrhujeme Obecnému zastupiteľstvu schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 o stanovení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach na území obce Štrba.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 bol vyvesený na úradnej tabuli a na
webovom sídle obce Štrba na pripomienkovanie dňa 8. 6. 2021.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení
výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Obec Štrba na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách
a školských zariadeniach na území obce Štrba nasledovne:
Článok 1
V Čl. 2 - Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
V bode 1. sa vypúšťa písm. b).
Bod 1. sa mení na znenie:
1. Obec Štrba ako zriaďovateľ určuje výšku príspevku v Materskej škole Štrba, vrátane
elokovanej triedy MŠ v Tatranskej Štrbe takto:
za pobyt dieťaťa 2-6 ročné
jednotná suma 10 €/mesačne
Bod 2. sa dopĺňa o vetu:
Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.
Článok 5 - Zariadenia školského stravovania
sa mení súčasné znenie bodu 1., 3. a 6. nasledovne:
1. Zariadenia školského stravovania v pôsobnosti zriaďovateľa sú:
a/ Školská jedáleň pri Základnej škole Štrba
b/ Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Štrba
3. Obec Štrba ako zriaďovateľ určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií v súlade s platným 1. finančným pásmom,
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem stanovené
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Kategória stravníkov

MŠ (deti od 2 – 6 rokov)
MŠ (deti od 2 – 6
rokov), ak sú v hmotnej
núdzi/príjem nedosahuje
živ.minimum

Stravné
Výška
– 1.
dotácie* na
finančné jedno jedlo v
pásmo v
€
€
1,37
bez dotácie
1,37
1,30

Režijné
náklady

-

Celková výška
úhrady za
stravníka v €

1,37
0,07

ZŠ (žiaci od 6 – 11
rokov)
ZŠ (žiaci od 6 - 11
rokov), ak sú deti
v hmotnej núdzi/príjem
nedosahuje
živ.minimum
ZŠ (žiaci od 11 – 15
rokov)
ZŠ (žiaci od 11 - 15
rokov), ak sú deti
v hmotnej núdzi/príjem
nedosahuje
živ.minimum
Stredná športová škola

1,08

bez dotácie

2 €/mesiac

1,08 +
réžia 2€/mesiac
len réžia 2€/mesiac

1,08

1,30**

1,16

bez dotácie

2 €/mesiac

1,16

1,30**

2 €/mesiac

1,16 +
réžia 2€/mesiac
len réžia 2€/mesiac

1,26

bez dotácie

2 €/mesiac

Zamestnanci školy

1,26

1,26 +
réžia 2 €/mesiac

Príspevok
sociálneho
fondu
Cudzí stravníci
2,70
bez dotácie
2,70
*dotácia na stravu sa poskytne v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu. Za účasť na vzdelávaní sa
považuje aj individuálne vzdelávanie.
** rozdiel medzi dotáciou a stravným môže byť použitý na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla
o doplnkové jedlo (napr. desiata) alebo na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia
kultúry stravovania v zariadení školského stravovania.
6. Podmienky úhrad príspevku a ostatné podmienky stanoví vedúca Školskej jedálne
v Základnej škole Štrba.
Ostatné ustanovenia VZN č. 33/2008 zostávajú bez zmien.
Článok 2
1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe na svojom zasadnutí dňa
28. 6. 2021 uznesením č. ........................
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2021 okrem článku 5, bod 3, ktorý
nadobúda účinnosť 1. 8. 2021.

Michal S ý k o r a
starosta obce
Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:
dňa : 8. 6. 2021
pečiatka podpis: ................................. ·
Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zvesený:
dňa : 23. 6. 2021
pečiatka podpis: .................................

OBEC ŠTRBA
K bodu 7
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o výsledku výberového konania
na riaditeľa Základnej umeleckej školy v Štrbe

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Návrh Rady školy pri ZUŠ
Štrba na vymenovanie do
funkcie riaditeľa ZUŠ

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
výsledky výberového konania na riaditeľa Základnej umeleckej školy v Štrbe na funkčné
obdobie 2021 - 2026.

14. zasadnutie OcZ, Štrba 28. júna 2021

Informácia o výsledku výberového konania
na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy v Štrbe

Dôvodová správa:
Po uplynutí 5-ročného funkčného obdobia riaditeľa Základnej umeleckej školy v Štrbe
sa v júni 2021 uskutočnilo výberové konanie na riaditeľa tejto školy na ďalšie funkčné obdobie.
Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ v Štrbe sa uskutočnilo 9. júna 2021. Na základe
zverejnenia oznámenia o vyhlásení výberového konania si prihlášku do výberového konania
podal len jeden uchádzač – súčasný riaditeľ školy: Mgr. Marián Šabla, DiS. art.
Rada školy pri ZUŠ v Štrbe po preskúmaní predložených dokladov a po preskúmaní
splnenia zákonom určených kritérií v zmysle § 4 ods. 4 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov navrhla zriaďovateľovi vymenovať za riaditeľa Základnej umeleckej školy
v Štrbe, Hlavná 143/40 - na obdobie 5 rokov - od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2026
Mgr. Mariána Šablu, diS. art., bytom Kišovce 376, 059 12 Hôrka.
Na základe návrhu Rady školy pri ZUŠ v Štrbe podľa vyššie citovaného zákona
navrhnutého uchádzača do funkcie riaditeľa školy vymenúva menovacím dekrétom starosta
obce.

OBEC ŠTRBA
K bodu 8
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o plnení PHSR obce Štrba za rok 2020

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Vyhodnotenie PHSR obce Štrba
za rok 2020

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Správu o vyhodnotení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štrba za rok 2020.

14. zasadnutie OcZ, Štrba 28. júna 2021

Informácia o plnení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štrba za rok 2020

Dôvodová správa:

V zmysle zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
neskorších predpisov Obec Štrba monitoruje a predkladá príslušnému vyššiemu územného
celku – Prešovskému samosprávnemu kraju - správu o plnení Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Štrba za predchádzajúci rok. Hodnotiaca správa bola dňa 24. 5. 2021, t.j. do
stanoveného termínu (31. 5. 2020) zaslaná na PSK.
Na základe horeuvedeného predkladáme obecnému zastupiteľstvu v zmysle Realizačnej
časti PHSR obce Štrba informáciu o plnení PHSR obce Štrbe na r. 2015 - 2023 podľa
jednotlivých stanovených špecifických cieľov. Plnenie PHSR je uvedené v prílohe tohto
materiálu.

OBEC ŠTRBA
K bodu 9
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Žiadosť spoločnosti Martek Restaurant, s.r.o. Štrba
o odpustenie nájomného za užívanie nebytových priestorov
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce

1. Dôvodová správa
2. Žiadosť Martek
Restaurant, s.r.o. Štrba

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje:
na základe žiadosti nájomcu - spoločnosti Martek Restaurant, s.r.o. Štrba, sídlo: A. Sládkoviča
444/3, 059 38 Štrba, IČO: 46 606 327 zo dňa 26. 5. 2021
a) odpustenie pohľadávky obce na nájomnom za rok 2020 vo výške 3 500 € (za 6 mesiacov
uzatvorenia prevádzky)
b) zníženie ročného nájomného pre r. 2021 na sumu 3 500 € ročne (na polovicu ročného
nájomného) za prenájom nebytových priestorov v rámci zmluvy o nájme nebytových
priestorov zo dňa 29. 3. 2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20. 1. 2020.
za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:
1./ uhradiť dlžné nájomné v celkovej výške 5 815,40 € (za rok 2019 vo výške 4 068,40 € a za
rok 2020 vo výške 1 747 €) v pravidelných mesačných splátkach vo výške 550,- € až do
zaplatenia dlžnej sumy s možnosťou vzájomného započítania pohľadávok žiadateľa a obce
2./ uhradiť ročné nájomné za rok 2021 (v celkovej výške 3500 €) v pravidelných mesačných
splátkach vo výške 583 € od 1.7.2021
3./ v prípade nedodržania vyššie uvedených dvoch podmienok vzniká žiadateľovi povinnosť
uhradiť ročné nájomné za rok 2021 v pôvodnej výške 7 000 € a doplatiť odpustené nájomné za
rok 2020 vo výše 3500 €.

14. zasadnutie OcZ, Štrba 28. júna 2021

Žiadosť spoločnosti Martek restaurant, s.r.o. Štrba
o odpustenie nájomného za užívanie nebytových priestorov

Dôvodová správa:
Spoločnosť Martek Restaurant, s.r.o. A. Sládkoviča 444/3, Štrba dňa 26. 5. 2021
písomne požiadala o odpustenie nájmu za rok 2020 a alikvotne aj za r. 2021, súčasne o úpravu
výšky nájmu na rok 2021.
Dôvody, ktorými žiadateľ zdôvodňuje odpustenie a zníženie nájomného, sú uvedené
v priloženej žiadosti:
- opatrenia proti COVID-19 od 16.3.2020, ktoré obmedzovali užívanie priestorov,
organizovanie a usporadúvanie hromadných podujatí kultúrnej či spoločenskej povahy –
z týchto dôvodov spoločnosť prišla o značnú časť svojich tržieb,
- úplné uzatvorenie prevádzky (november 2020 – január 2021) z dôvodu vážneho ochorenia na
Covid-19 samotného konateľa spoločnosti,
- technický stav priestorov prevádzky - nespôsobilosť podlahy v reštaurácii na užívanie na
dohodnutý účel (nemožnosť organizovať svadby, plesy, oslavy a pod.)
Ročné nájomné podľa platnej zmluvy o nájme predstavuje sumu 7 000 €. K 15. 6. 2021
je stav pohľadávok na nájomnom spoločnosti Martek Restaurant, s.r.o. Štrba voči obci ako
prenajímateľovi priestorov reštaurácie nasledovný:
Rok
2019
2020
2021
Spolu:

Zostatok úhrady nájomného k 15. 6. 2021
4 068,40 €
5 247,- €
3 500,- € (1. polrok)
12 815,40 €

Na základe predloženej žiadosti a po zvážení objektívnych príčin nedoplatkov na
nájomnom, navrhujeme Obecnému zastupiteľstvu v Štrbe schváliť:
- odpustenie časti nájomného za rok 2020 vo výške 3 500 € z dôvodu dopadov COVID 19 (uzatvorenie prevádzky počas 6 mesiacov) a povinnosť uhradiť zvyšné dlžné
nájomné za rok 2020 vo výške 1 747 EUR
- zníženie ročného nájomného za rok 2021 na sumu 3 500 € a jeho úhrada v mesačných
splátkach 583 € od 1. 7. 2021
- úhrada dlžného nájomného za roku 2019 v zmysle uzavretej dohody o splátkach zo dňa
9. 12. 2019 vo výške 550 € mesačne s možnosťou započítania s inými pohľadávkami
žiadateľa voči obci napr. za stravu (podujatia, príležitostné akcie a pod.) až do splatenia
dlhu.

OBEC ŠTRBA
K bodu 10
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o hospodárení obecnej spoločnosti
OTV, s.r.o. Štrba za rok 2020

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Informatívna správa
o hospodárení obecnej
spoločnosti OTV, s.r.o.
Štrba za rok 2020

Materiál pripravil:
Bc. Anna Kratochvílová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o hospodárení obecnej spoločnosti OTV, s.r.o. Štrba za rok 2020.

14. zasadnutie OcZ, Štrba 28. júna 2021

Informatívna správa o hospodárení obecnej spoločnosti
OTV, s.r.o. Štrba za rok 2020
Spoločnosť OTV, s. r. o., Štrba bola zapísaná do obchodného registra dňa 17. 2. 1998.
Obec Štrba je 100 % vlastníkom tejto spoločnosti.
Predmetom činnosti spoločnosti je najmä zimná údržba, prevádzkovanie odstavných plôch pre
motorové vozidlá, zberňa šatstva, výkopové a zemné práce, prenájom majetku, ubytovacie služby
v ubytovacích zariadeniach, inžinierska činnosť, informačná činnosť a ďalšie činnosti uvedené
v obchodnom registri.
Stav zamestnancov spoločnosti k 31. 12. 2020 je nasledovný: celkom - 30 ľudí – z toho
22 ľudí je na hlavný pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce – 3, dohoda o pracovnej činnosti - 2,
dohoda o brigádnickej práci študentov – 2, konateľ - 1.
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 na Štrbskom Plese, tržby z ubytovania, tržby z prevádzky
čistiarne, tržby za prenájom buniek v Športovom areáli na Štrbskom Plese, tržby za opravu cyklotrasy
Štrba – Tatranská Štrba – Štrbské Pleso, tržby za opravu premostenia bežeckých tratí, tržby za údržbu
archeologického náleziska Šoldov.
Najväčšiu časť nákladov spoločnosti tvorí nájomné za parkoviská voči spoločnosti VPS Vysoké
Tatry, nájomné za areál verejnoprospešných služieb, mzdové náklady, zákonné sociálne náklady, odpisy
majetku, náklady na opravy a údržbu vozidiel a na nákup pohonných hmôt.
Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2020 po zdanení bol vo výške 1 880 EUR.
Daň z príjmu právnických osôb bola uhradená vo výške 553 EUR.

Súvaha spoločnosti OTV, s .r .o. k 31.12.2020 ( v celých EUR) – v skrátenom tvare
Ukazovatele
K 31.12.2020
A
B
C

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

AKTÍVA CELKOM
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

1
2
3
4 Bankové úvery

PASÍVA CELKOM

229 354
650 279
-420 925
158 686
465

388 505
140 604
26 555
2764
0
109 405
1880
247 901
185 058
7845
341

54 657
388 505

Vypracovala: 11. 6. 2021, Anna Kratochvílová, ekonóm OTV s.r.o. Štrba

OBEC ŠTRBA
K bodu 11
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o hospodárení obecnej spoločnosti
TV Štrba, s.r.o. za rok 2020

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Informatívna správa
o hospodárení obecnej
spoločnosti TV Štrba, s.r.o.

Materiál pripravil:
Bc. Anna Kratochvílová
zamestnanec obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o hospodárení obecnej spoločnosti TV Štrba, s.r.o. za rok 2020.

14. zasadnutie OcZ, Štrba 28. júna 2021

Informatívna správa o hospodárení obecnej spoločnosti
TV ŠTRBA, s.r.o. za rok 2020
Spoločnosť TV Štrba, s. r. o. je 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.
Ponuka káblového distribučného systému obsahuje 66 programov, z toho 27 je v HD
kvalite. Celkový ročný poplatok za používanie služieb obecnej televízie je 70 eur. Z celkového
počtu prípojok je u 103 prípojok poskytnutá 50 % - na zľava (35 eur ročne). Analógová ponuka
obsahuje 8 programov.
V celkových tržbách spoločnosti sú zahrnuté predovšetkým tržby za televízne vysielanie.
Najväčšiu časť nákladov tvorili licenčné poplatky za retransmisiu televíznych
programov (takmer 18 540 eur) a prevádzkové náklady spojené so zabezpečením televízneho
vysielania (najmä servis a údržba).
Spoločnosť má k 31.12.2020 - 1 zamestnanca na hlavný pracovný pomer (kameraman) a
1 na dohodu o pracovnej činnosti.
Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2020 bola účtovná strata vo výške 274 eur.
Napriek tomu spoločnosti vznikla daňová povinnosť uhradiť 14 eur kvôli pripočítateľnej
položke za členské príspevky v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
SÚVAHA TV Štrba, s. r. o. k 31.12.2020 (v celých EUR) v skrátenom tvare:

B

C

Ukazovatele
Neobežný majetok
1 Dlhodobý hmotný majetok
2 Oprávky
Obežné aktíva
Časové rozlíšenie
3 Náklady budúcich období

AKTÍVA CELKOM
A
1
2
3
4
5
B

1
2
3
4

K 31.12.2020
8 144
37 753
-29 609
8 996

0
17 140

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
Krátkodobé finančné výpomoci

-5839
6639
585
-23 097
10 308
-274

PASÍVA CELKOM

17 140

22 979
16 102
604
273
6 000

Vypracovala: 11. 6. 2021, Anna Kratochvílová, ekonóm spoločnosti

OBEC ŠTRBA
K bodu 12
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o hospodárení spoločnosti
Domovina Tatry, s.r.o. Tatranská Štrba za rok 2020

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa
2. Informatívna správa o
hospodárskych výsledkoch
spoločnosti Domovina Tatry,
s.r.o. za rok 2020

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
správu o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Domovina Tatry, s.r.o. Tatranská Štrba za rok
2020
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Správa o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Domovina Tatry, s.r.o. za rok 2020

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 vzhľadom ku covidovým opatreniam formou per rollam
- dňa 10. 3. 2021 (DR) a 14. 4. 2021 (VZ) hospodárske výsledky spoločnosti Domovina
Tatry, s.r.o. Tatranská Štrba za rok 2020 a plán činnosti na rok 2021.
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.

OBEC ŠTRBA
K bodu 13

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Správa kontrolóra obce z vykonaných kontrol

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Správa č. 3 hlavného kontrolóra
2. Správa č. 4 hlavného kontrolóra

Materiál pripravil:
Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
berie na vedomie
Správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol.
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SPRÁVA Č. 3 HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Z KONTROLY NA MIESTE
Hlavný kontrolór:
Kontrolovaný subjekt:
Predmet kontroly:
Kontrolované Obdobie:
Miesto vykonania kontroly:
Dátum vykonania kontroly:

Mgr. Milan Biskup
Obec Štrba
Kontrola pokladničných dokladov
rok 2020
Obec Štrba – Obecný úrad
marec – máj 2021

Vyjadrenie k výsledku kontroly
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba
na I. polrok 2021 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 preveriť úplnosť, správnosť a preukázateľnosť účtovných dokladov –
príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za rok 2020 pokladne Obec Štrba
a pokladne Tatranská Štrba v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a audite.
Právny základ kontroly:
Pri výkone kontroly som vychádzal predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
• zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p.
• zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v z.n.p.
Kontrolované doklady:
- Príjmové a výdavkové pokladničné doklady rok 2020
Záverečné konštatovanie:
Kontrolou bola preverená úplnosť, preukázateľnosť, vecná a formálna správnosť pokladničných
dokladov s dodržaním finančnej kontroly. .
Kontrolované pokladničné doklady - pokladňa Obecný úrad Štrba:
Príjmové a výdavkové pokladničné doklady v roku 2020 od poradového čísla 1. po číslo 2651.
Kontrolované pokladničné doklady – pokladňa Tatranská Štrba:
Príjmové a výdavkové pokladničné doklady v roku 2020 od poradového čísla 1 po číslo 639.

Kontrolované príjmové a výdavkové pokladničné doklady sú úplné, preukázateľné, vecne
a formálne správne. Vo všetkých pokladničných dokladoch bola vykonaná základná finančná
kontrola a rozpočtová klasifikácia s účelom platby. Evidencia pokladničných dokladov je
vedená podľa dátumu vyhotovenia s priradením poradového čísla pokladničného dokladu. Ku
koncu každého mesiaca je spracovaný inventúrny súpis pokladničnej hotovosti podľa
pokladničnej knihy.

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:

19.05.2021
19.05.2021

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

Michal Sýkora, starosta obce:

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

Mgr. Milan Biskup, hlavný kontrolór obce: ..............................

SPRÁVA Č. 4
HLAVNÉHO KONTROLÓRA Z KONTROLY NA MIESTE
Hlavný kontrolór:
Kontrolovaný subjekt:
Predmet kontroly:
Kontrolované obdobie:
Miesto vykonania kontroly:
Dátum vykonania kontroly:

Mgr. Milan Biskup
Obec Štrba
Kontrola vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce Štrba
rok 2020
Obec Štrba – Obecný úrad
apríl – máj 2021

Vyjadrenie k výsledku kontroly
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba
na I. polrok 2021 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 preveriť, či poskytnuté dotácie z rozpočtu obce Štrba sú použité v súlade
s právnymi predpismi, všeobecne záväzným nariadením Obce Štrba a v súlade so zmluvami
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Štrba za rok 2020.
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. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov,
• zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov
• VZN č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Zoznam kontrolovaných dokladov:
- Faktúry, pokladničné doklady
-

Výpisy z účtu

-

Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

-

Dodatky k zmluvám o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce

-

Doklady preukazujúce oprávnenosť jednotlivých výdavkov v súlade s účelom použitia
dotácie.

Záverečné konštatovanie:
Obec Štrba poskytla dotácie z rozpočtu obce občianskym združeniam na rok 2020 na základe
schválených uznesení obecným zastupiteľstvom a následne podpísaných Zmlúv a dodatkov
k zmluvám o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce nasledovne:
Športový klub Štrba – výška dotácie 18 800,00 €, schválená uznesením č. 126/2020 zo dňa
18. 5. 2020. Podpísaná Zmluva č. 1 o poskytnutí dotácie dňa 14. 2. 2020 a Dodatok k zmluve
zo dňa 20. 10. 2020. Športový klub použil poskytnutú dotáciu podľa jednotlivých oddielov –
Futbalový oddiel 12 350,00 €, Lyžiarsky oddiel 5 000,00 €, Volejbalový oddiel 275,00 €,
Kulturistický oddiel 200,00 €, Tenisový oddiel 100,00 €, Stolnotenisový oddiel 100,00 €,
Turistický oddiel 400,00 € a prenájom telocvične ŠK 375,00 €.
Dobrovoľný hasičský zbor Štrba – výška dotácie 700,00 €, schválená uznesením č. 126/2020 zo
dňa 18. 5. 2020. Podpísaná Zmluva č. 2/2020 o poskytnutí dotácie dňa 14. 2. 2020 a Dodatok
č. 1 k zmluve zo dňa 20. 10. 2020.
Základná organizácia SZZP – výška dotácie 350,00 €, schválená uznesením č. 116/2020 zo dňa
3. 2. 2020. Podpísaná Zmluva č. 3 o poskytnutí dotácie dňa 14. 2. 2020.
Folklórne združenie Štrbianček – výška dotácie 650,00 €, schválená uznesením č. 116/2020 zo
dňa 3. 2. 2020. Podpísaná Zmluva č. 4 o poskytnutí dotácie dňa 14. 2. 2020.
Zúčtovanie dotácií a všetky predložené doklady sú v súlade so zákonom o finančnej kontrole,
s právnymi predpismi, Všeobecne záväzným nariadením obce, so Zmluvami o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce Štrba a v súlade s Dodatkami k zmluvám o poskytnutí dotácie. Dotácie
boli použité na určený verejnoprospešný účel, v stanovenej lehote a boli vyčerpané v plnej
výške poskytnutej dotácie. Všetky výdavky boli posúdené ako oprávnené. Zmluvy o poskytnutí
dotácii a Dodatky k zmluvám boli riadne zverejnené na webovej stránke Obce Štrba.
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 odoslania správy povinnej osobe /prevzatia správy:

25.05.2021
25.05.2021

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

Michal Sýkora, starosta obce:

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

Mgr. Milan Biskup, hlavný kontrolór obce:

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

OBEC ŠTRBA
K bodu 14
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi
Nadáciou PSK na podporu rodiny a obcou Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Memorandum o partnerstve
a spolupráci

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje:
a) Memorandum o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu rodiny s obcou Štrba na
riešenie dôsledkov mimoriadnych udalostí
b) ročný príspevok obce Štrba do nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie
krízových situácií vo výške 0,10 Eur na obyvateľa prepočítaného na počet obyvateľov obce
zisteného na základe údajov Štatistického úradu SR (ktoré tvoria podklad pre určenie výšky
podielových daní pre konkrétnu obec/mesto na príslušný kalendárny rok).
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Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi
Nadáciou PSK na podporu rodiny a obcou Štrba

Dôvodová správa:
V posledných rokoch sa stále častejšie stretávame s výskytom mimoriadnych udalostí v podobe
prírodných pohrôm a katastrof na území nášho kraja. Povodne, prívalové dažde, veterné smršte,
či požiare spôsobujú veľké škody na verejnom i súkromnom majetku. Spolupatričnosť a
solidarita obyvateľov Prešovského kraja pri účinnom odstraňovaní ich následkov je preto
mimoriadne dôležitá. Na základe uvedených skutočností bol dňa 25. 2. 2021 na svojom
7. zasadnutí, Správnou radou Nadácie Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny
zriadený Nadačný fond tejto Nadácie PSK na riešenie krízových situácií v zmysle § 13 zákona
NR SR č. 34/2020 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „fond“), ktorý má
byť rýchlym, efektívnym a plne adresným nástrojom, ktorým Prešovský samosprávny kraj
spolu s obcami a mestami na území kraja bude pomáhať obyvateľom nášho kraja pri
prekonávaní a odstraňovaní následkov prírodných katastrof, či nepredvídateľných
mimoriadnych udalostí. Obsahom memoranda, ktorého podpis a prihlásenie sa k nemu je pre
miestne samosprávy dobrovoľný, je jasné zadefinovanie účelu, spôsobu a termínu napĺňania
fondu, ako aj určenie spôsobu výpočtu a výšky vyplateného príspevku pre občana postihnutého
mimoriadnou udalosťou.
V prípade podpísania tohto memoranda jednotlivé mestá a obce prispejú do uvedeného fondu
pre rok 2021 a v nasledujúcich rokoch sumou 0,10 Eur na 1 obyvateľa prepočítanou na počet
obyvateľov určených na základe údajov Štatistického úradu SR.
Návrh memoranda je v prílohe tomto materiálu.

OBEC ŠTRBA
K bodu 15
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce
na 2. polrok 2021

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

1. Plán činnosti HK na 2. polrok 2021

Materiál pripravil:
Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021.
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OBEC ŠTRBA, HLAVNÝ KONTROLÓR

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba
na II. polrok 2021
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 2021.
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

1

Kontrola pokladničných dokladov – OTV s.r.o. Štrba

rok 2020

2

Kontrola pokladničných dokladov – Základná škola Štrba

rok 2020

3

Kontrola vybavovania sťažnosti a petícii Obcou Štrba
prijatých v roku 2020.

rok 2020

4

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

II.polrok2021

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

3

Spracovanie a predloženie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie.

Zverejnené na úradnej tabuli od 09.06.2021

OBEC ŠTRBA, HLAVNÝ KONTROLÓR

4

Spracovanie odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu obce Štrba na roky 2022-2024

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 28.6.2021.

V Štrbe, dňa 09.06.2021

Mgr. Milan Biskup
hlavný kontrolór obce Štrba

Zverejnené na úradnej tabuli od 09.06.2021

OBEC ŠTRBA
K bodu Rôzne 16A
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Riešenie statickej dopravy na Štrbskom Plese
pre letnú turistickú sezónu 2021

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
riešenie statickej dopravy pre Štrbské Pleso na letnú turistickú sezónu 2021 (navrhované
riešenie tvorí prílohu tohto uznesenia)
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Riešenie statickej dopravy na Štrbskom Plese pre letnú turistickú sezónu
2021
(materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 28. jún 2021)
Obec Štrba už od jesene minulého roka pripravuje koncepčné riešenie dopravy na Štrbskom
Plese. V spolupráci so Žilinskou univerzitou pripravuje vypracovanie Dopravnej štúdie
Štrbského Plesa. Zároveň v posledných týždňoch sa začali práce na príprave ďalšieho
nevyhnutného dokumentu : Krajinno-ekologického plánu pre Štrbské Pleso. Okrem toho však
obec rovnako pracuje na príprave ďalších nevyhnutných riešení, ktoré je možné zrealizovať
popri príprave vyššie uvedených dokumentov. V spolupráci so Železnicami SR obec
pripravuje zámer na vybudovanie parkovacieho domu (P+R) v Tatranskej Štrbe. V spolupráci
s Prešovským samosprávnym krajom, Správou a údržbou ciest PSK a so Slovenskou správou
ciest sa pripravuje zámer prestavby súčasnej hlavnej križovatky v Tatranskej Štrbe ciest 1/18,
II/537 a III/3060 na kruhovú križovatku (v réžii PSK).
Ale okrem týchto dlho dobejších riešení, je nevyhnutné prijať rýchle a účinné opatrenia na
riešenie dopravy a parkovania na Štrbskom Plese pred letnou turistickou sezónou. Po zvážení
všetkých okolností, ktoré nastali počas posledných mesiacov, sa obec navrhla po diskusii
s relevantnými subjektami pre nasledovné riešenie:
1./ Parkovanie na Štrbskom Plese bude možné len na to určených miestach. Počnúc touto
sezónou sa už nebude parkovať na bežeckých tratiach v športovom areály. Z tohto dôvodu sa
na Štrbskom Plese stratí až 500 parkovacích miest, ktoré určite budú chýbať, ale bola to
požiadavka najmä verejnosti, ako aj niektorých inštitúcii.
2./ Verejnosť nebude parkovať ani na parkovisku pri hoteli FIS na Štrbskom Plese, nakoľko
toto parkovanie je určené len pre dopravnú obsluhy športového areálu, lyžiarskeho strediska
a hotela FIS a podnikateľských prevádzok.
3./ Centrálne parkovisko na Štrbskom Plese naďalej bude podľa platnej nájomnej zmluvy
s VPS Vysoké Tatry prevádzkovať OTV s.r.o. Štrba do konca roka 2022. Od tohto leta už na
ňom však nebudú parkovať autobusy a karavány, aby sa uvoľnil priestor na parkovanie
ďalších osobných áut. Súkromné autobusy (neverejná doprava) budú parkovať pri
križovatke „na Rovni“ - na odstavnej asfaltovej ploche pri ceste II/537. V praxi to bude
fungovať tak, že autobus turistov privezie na centrálne parkovisko, po vystúpení odíde
zaparkovať na uvedenú odstavnú plochu a následne sa vráti pre cestujúcich – turistov na
centrálne parkovisko. Karavány budú parkovať na ceste na Popradské Pleso, kde budú pre
tieto vozidlá vyznačené parkovacie miesta. Parkovné na Štrbskom Plese zostáva nezmenené –
5,50 EUR/auto/na deň.
4./ Po zaplnení parkovacích miest na Štrbskom Plese (určených na verejné parkovanie) sa
prístupová cesta na Štrbské Pleso od križovatky s cestou II/537 dopravne dočasne uzavrie.
V tomto čase vjazd na Štrbské Pleso bude povolený len dopravnej obsluhe. To znamená, že
v danom čase vstup na ŠP budú mať len ubytovaní hostia, zamestnanci pracujúci na Štrbskom
Plese, obyvatelia s trvalým pobytom na Štrbskom Plese, vlastníci nehnuteľností a príp. ďalšie
osoby. Uvedené dočasné dopravné uzavretie Štrbského Plesa sa vykoná dočasným dopravným
značením a zároveň fyzicky hliadkou obecnej polície, resp. iným poverenými oprávnenými
osobami, ktoré na danom mieste budú usmerňovať dopravu. V praxi to bude znamenať, že sa
otočia preklápacie zvislé dopravné značky a vodiči budú nasmerovaní na dočasnú odstavnú

plochu do Tatranskej Štrby. Usmernené budú všetky vozidlá prichádzajúce na Štrbské Pleso
zo všetkých smerov, tak aby už nemuseli zachádzať hore na Štrbské Pleso, ale budú rovno
nasmerované na záchytnú odstavnú plochu od diaľnice D1, od cesty I/18, ako aj od cesty
II/537. Organizáciu dopravy a usmernenie parkovania na dočasnej odstavnej ploche budú
zabezpečovať na to vyhradené osoby – parkovčíci. Po uvoľnení parkovacích miest na
Štrbskom Plese sa preklápacie dopravné značky späť otočia (t.j. zatvoria sa) a premávka sa
obnoví do bežnej prevádzky. K takémuto riešenie sa však pristúpi len vtedy, ak sa na
Štrbskom Plese obsadia všetky verejné parkovacie miesta a nebude už kde parkovať. O
takejto dopravnej situácii zároveň budú bezodkladne informované dostupné dopravné
infoservisy a infokanály.
5./ Z uvedeného dôvodu obec pripravuje zriadenie dočasnej odstavnej plochy na parkovanie
osobných áut v Tatranskej Štrbe na ploche oproti prevádzky KUNAJA. Ide o pozemok, ktorý
si obec dočasne zmluvne prenajme od Pozemkového spoločenstvá Urbár Štrba (výmera – 3,6
ha za ročné nájomné 0,50 EUR za 1 m2 na dobu 20 rokov) pre prípad, že by bolo parkovanie
na Štrbskom Plese obsadené a musela by sa doprava odkloniť do Tatranskej Štrby. Táto
odstavná plocha bude bez stavebnej úpravy jej povrchu – zostave trávnatou plochou - dôjde
len k jej prerovnaniu valcovaním. Parkovanie na tejto odstavnej ploche budú usmerňovať
parkovčíci a parkovanie bude bezplatné.
6./ Z tejto záchytnej odstavnej plochy bude premávať autobusová doprava na Štrbské Pleso
(na centrálne parkovisko) a späť. Pri tejto odstavnej ploche budú zriadené dve nové
autobusové zastávky v oboch smeroch. Z tohto miesta budú premávať autobusy SAD Poprad
(verejná doprava) v rámci svojich nových pravidelných liniek (označených ako TATRA
EXPRESS), a v prípade potreby aj ďalšie autobusy.
7./ Okrem toho budú premávať zo železničnej stanice aj autobusy v rámci náhradnej dopravy
počas výluky zubačky. Ozubnicová železnica („Zubačka“) na trati Tatr. Štrba – Štrbské Pleso
by mala opäť začať premávať až v priebehu septembra 2021. Dovtedy bude dopravu
zabezpečovať náhradná doprava v max. počte 7-8 autobusov, ktoré zabezpečuje Železničná
spoločnosť Slovensko. Tieto autobusy budú naďalej odchádzať zo železničnej stanice.
8./ SAD Poprad v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom v priebehu júla zavedie pre
región Vysokých Tatier tri nové autobusové linky verejnej autobusovej dopravy
v pravidelnom hodinovom takte. To znamená, že vždy v rovnakom čase každú hodinu pôjde
autobus na danej linke. Tieto tri linky majú byť časovo previazané a budú premávať :
- medzi Popradom a Lysou Poľanou (Ždiar)
- medzi Štrbským Plesom a T. Kotlinou (Lendakom)
- medzi Popradom a Štrbským Plesom (cez Tatranskú Štrbu).
Podľa vyjadrenia SAD Poprad na týchto linkách budú premávať úplne nové autobusy
s cieľom zvýši komfort a záujme o toto cestovanie. Na podnet obce Štrba jedna z týchto liniek
bude premávať na trase Poprad – Tatranská Štrba - Štrbské Pleso (hoci pôjde nemala ísť cez
Tatr. Štrbu). Autobus na tejto linke bude mať svoju zastávku aj pri dočasnej odstavnej ploche
v Tatranskej Štrbe.
Organizáciu uvedenej statickej dopravy (teda parkovanie) zabezpečuje pre obec (tak ako
doposiaľ) obecná spoločnosť OTV s.r.o. Štrba.
Odklonenie statickej dopravy zo Štrbského Plesa do podhoria (do Tatr. Štrby) je v súlade aj
s dlhodobou víziou riešenia dopravy vo Vysokých Tatrách. V našom prípade to znamená, že

po zaplnení verejných parkovacích miest na Štrbskom Plese sa autá odklonia na zaparkovanie
do Tatranskej Štrby a odtiaľ sa verejnou hromadnou dopravou (zubačka, autobus) dostanú na
Štrbské Pleso. Táto zmena v systéme statickej dopravy na Štrbskom Plese nie je ideálnym
riešením. Ide o provizórium, ktoré určite zo sebou prinesie aj určité ďalšie otázky a problémy
najmä v celkovej logistike dopravy, ale je určite krokom dopredu a obec už nechce ani
nemôže čakať na to, že to niekto všetko naraz ideálne vyrieši k spokojnosti všetkých. Týmto
spôsobom sa zároveň bude postupne presadzovať aj zmena myslenia ľudí, že ak nemusia, aby
necestovali na Štrbské Pleso individuálnou dopravou (osobnými autami), ale naopak verejnou
ekologickou (nízkouhlíkovou) dopravou. Uvedená zmena dopravy sa bude postupe
a priebežne doladzovať. Po letnej turistickej sezóne sa táto zmena v statickej doprave
vyhodnotí a navrhnú sa prípadné ďalšie opatrenia.

V Štrbe dňa 22.6.2021
Spracoval JUDr. Štefan Bieľak, Obecný úrad v Štrbe

OBEC ŠTRBA
K bodu Rôzne 16B
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Návrh na udelenie Ceny obce Štrba

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

Michal Sýkora
starosta obce

1. Návrh na udelenie Ceny obce
- zoznam fyzických osôb

Materiál pripravil:
Michal Sýkora
starosta obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
schvaľuje
udelenie Ceny obce Štrba týmto fyzických osobám: .........................
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Udelenie Ceny obce za celoživotný prínos pre rozvoj obce Štrba
časť Štrba:
Baláž, Ján – in memoriam + - učiteľ, folklorista, športovec
Bartoš, Ján – in memoriam + - dlhoročný predseda MNV
Dusík, Pavol – in memoriam + - dlhoročný predseda MNV
Gejdoš, Ján – in memoriam + - dlhoročný predseda MNV
Garaj, Peter – folklorista, remeselník
Gavalierová, Anna – kultúrna pracovníčka a dlhoročná knihovníčka
Janiš, Jozef – in memoriam + - dlhoročný učiteľ, družba FO
s Mojmírovcami
Kubisová, Jolana – učiteľka, aktívna členka spol. organizácií
Macková, Zuzana – in memoriam + - učiteľka, aktívna členka
spol. organizácií
Michalko, Ján – remeselník, aktívny člen spol. organizácií,
dlhoročný predseda Pozemkového spoločenstva
Urbár Štrba
Omasta, Pavol, Ing. – dlhoročný člen rady a poslanec
Pastucha, Ján – učiteľ, aktívny člen spol. organizácií
Pastuchová, Mária – matrikárka – pracovníčka obce,
aktívna členka spol. organizácií
Rajniaková, Mária – dlhoročná pracovníčka obce a drobnej
prevádzkarne
Rusnáková, Angela – in memoriam + - dlhoročná knihovníčka,
aktívna členka spol. organizácií
Sýkorová, Anna – dlhoročná predsedníčka ČSČK, aktívna
členka spol. organizácií
Špendelová, Zuzana – dlhoročná matrikárka – pracovníčka obce
Tomko, Ján – in memoriam + - dlhoročný športový činovník
časť Tatranská Štrba:
Beláková, Danuša – dlhoročná poslankyňa a zástupkyňa starostu
Figliar, Milan – dlhoročný poslanec
Srebala, Michal – in memoriam + - dlhoročný poslanec
Szanto, Rajmund – dlhoročný poslanec, podpredseda a člen
Občianskeho výboru

Štolc, Štefan – in memoriam + - podpredseda MNV a dlhoročný člen
Občianskeho výboru
Veselá, Anna – in memoriam + - dlhoročná poslankyňa a zástupkyňa
starostu
časť Štrbské Pleso:
Fabián, Július – športovec, dlhoročný pracovník v cestovnom ruchu
Petáková, Elena – učiteľka
Treskoňová, Anastázia, MUDr. – dlhoročná lekárka
Spolu: 27 osôb
z toho: 11 osôb in memoriam +

OBEC ŠTRBA
K bodu Rôzne 16C
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA
Informácia o probléme s opakovaným nadmerným zvyšovaním
vodnej hladiny jazera Štrbské pleso
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
vyzýva Štátne lesy TANAP-u v Tatranskej Lomnici ako správcu jazera Štrbské pleso
o bezodkladné prijatie účinných opatrení na riešenie problému opakovaného nadmerného
zvyšovania vodnej hladiny v jazere Štrbské pleso
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Zdôvodnenie :
V poslednom období opakovane zaznamenávame situáciu, kedy po silnejších dažďoch
sa zvyšuje hladina jazera Štrbského plesa až do takej miery, že sa voda vylieva z jazera a
dochádza k zaplaveniu okolitých pozemkov, chodníkov, spevnených plôch a verejných
priestranstiev.
Obec Štrba zvolala k riešeniu tejto situácie pracovné stretnutie už 23.10.2020, na ktorom
sa zástupcovia obce, zástupcovia okolitých hotelov a správca vodnej plochy Štátnych lesov
TANAP-u zhodli na určitom ďalšom.
Dňa 17.12.2020 Obec Štrba požiadala Štátne lesy TANAP-u ako správcu jazera, ktorý
je zodpovedný za technický stav jazera, aby riešili tento nežiadúci stav, nakoľko podľa zákona
obec nemôže investovať do majetku, ktorý nie je vo vlastníctve obce a prijímať opatrenie
ohľadne jazera, ktoré nie je v majetku ani v správe obce Štrba.
V priebehu mája 2021 došlo opätovne k nadmernému zvýšeniu hladiny jazera a
k zaplaveniu okolitých pozemkov, chodníkov a priestranstiev. Začiatkom júla 2021 má obec
zvolané pracovné stretnutie za účasti všetkých zainteresovaných subjektov k tejto veci.
Vzhľadom na uvedené Obec Štrba vyzýva Štátne lesy TANAP-u ako správcu majetku
štátu – vodnej plochy - jazera Štrbské pleso nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN-C č. 3573
k. ú. Štrba, aby bezodkladne riešili opakujúcu sa situáciu s nadmerne zvýšenou hladinou vody
v jazere, ktorá ohrozuje životy, zdravie a majetok ľudí a aby prijali nevyhnutné a účinné
opatrenia.

OBEC ŠTRBA
K bodu Rôzne 16 D
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTRBA

Návrh na úpravu zámeny pozemkov vo vlastníctve
Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Štrba s Obcou Štrba
za účelom vysporiadania vodného toku v obci

Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:

JUDr. Štefan Bieľak
poradca starostu obce

1. Dôvodová správa

Materiál pripravil:
Ing. Anna Hurajtová
zamestnanec obce

Návrh na uznesenie:
V texte ...
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Obecné zastupiteľstvo v Štrbe
ruší uznesenia č. 136/20 v časti textu pod písm. b)

Obecné zastupiteľstvo v Štrba
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu vzájomného majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemkom zámenu
pozemkov medzi Obcou Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO: 00 326 615
a Rímskokatolíckou cirkvou – farnosťou Štrba, Hlavná 103/1, 059 38 Štrba, IČO: 31999948
na základe GP č. 110/2019 zo dňa 30.4.2020 vypracovaného Ing. Pavlom Basaríkom Geoplan,
Poprad, úradne overeného Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod č. G1-346/20
zo dňa 21. 5. 2020, na základe ktorej:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štrba nadobudne od Obce Štrba
a)
časť pozemku parc. KN-E č. 3030/1- vodná plocha o celkovej výmere 567 m2,
vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba v podiele 1/1, čo predstavuje novovytvorený pozemok parc.
KN-C č. 1591/14 – ostatná plocha o výmere 152 m2 (diel 3),
b)
časť pozemku parc. KN-E č. 184/1 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 75
m2, vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba v podiele 1/1, ktorá je súčasťou novovytvoreného pozemku
parc. KN- C č. 437/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2 (diel 12)
c)
časť pozemku parc.KN-E č. 184/2 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 64
m2, vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba v podiele 1/1, ktorá je súčasťou novovytvoreného pozemku
parc. KN- C č. 437/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 (diel 10)
d)
časť pozemku parc. KN-C č. 447/2 – vodná plocha o celkovej výmere 385 m2, vedeného
na LV č. 1, k. ú. Štrba v podiele 1/1-ina, čo predstavuje novovytvorený pozemok parc. KN-C
č. 447/18 - ostatná plocha 12 m2,
e)
časť pozemku parc. KN-C č. 1/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 984
m2, vedeného na LV č. 1, k. ú. Štrba v podiele 1/1-ina, čo predstavuje novovytvorený pozemok
parc. KN-C č. 1/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2
o celkovej výmere spolu: 202 m2
a
Obec Štrba nadobudne od Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Štrba
a)
časť pozemku parc. KN-C č. 477/1 - orná pôda o celkovej výmere 1044 m2, vedeného
na LV č. 2659, k. ú. Štrba ako novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 447/11 – orná pôda
o výmere 255 m2, v podiele 1/1-ina
b)
časť pozemku parc. KN-C č. 477/1- orná pôda o celkovej výmere 1044 m2, vedeného
na LV č. 2659, k. ú. Štrba, čo predstavuje novovytvorený pozemnok parc. KN-C č. 447/9 –
orná pôda o výmere 349 m2, v podiele 1/1-ina
c)
časť pozemku parc. KN-C č. 477/1- orná pôda o celkovej výmere 1044 m2, vedeného
na LV č. 2659, k. ú. Štrba, čo predstavuje novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 447/10 –
orná pôda o výmere 48 m2, v podiele 1/1-ina

d)
časť pozemku parc. KN-C č. 477/3 – ostatná plocha o celkovej výmere 736 m2,
vedeného na LV č. 2659, k. ú. Štrba, čo predstavuje novovytvorený pozemok parc. KN-C č.
447/13 – ostatná plocha o výmere 389 m2, v podiele 1/1-ina
e)
časť pozemku parc. KN-C č. 477/3 – ostatná plocha o celkovej výmere 736 m2,
vedeného na LV č. 2659, k. ú. Štrba, čo predstavuje novovytvorený pozemok parc. KN-C č.
447/14 – ostatná plocha o výmere 3 m2 v podiele 1/1-ina
o celkovej výmere spolu 1044 m2,
za podmienky, že za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov, ktorý predstavuje 842 m2
(1044 m2 - 202 m2), Obec Štrba uhradí Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Štrba sumu 4 210,-€
(t.j. 5 €/m2).

Návrh na úpravu zámeny pozemkov vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi,
farnosť Štrba s Obcou Štrba za účelom vysporiadania vodného toku v obci
Dôvodová správa:
Obecné zastupiteľstvo v Štrbe na svojom zasadnutí dňa 18. 5. 2020 uznesením
č. 136/2020 schválilo vzájomné majetko-právne vysporiadanie pozemkov (zámenu pozemkov)
medzi Obcou Štrba a Rímsko-katolíckou cirkvou – farnosť Štrba pod miestnym potokom
a v jeho okolí. Nakoľko rímsko-katolícka cirkev v procese vypracovania kúpnej zmluvy
zvážila, že pozemky, v ktorých je obec podielovým spoluvlastníkom – nie výlučným, a to:
časť pozemku parc. KN-E č. 184/4 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
555 m2, vedeného na LV č. 3425, k. ú. Štrba v podiele 2/3-iny, čo podľa GP 110/2019 zo dňa
30. 4. 2020 vypracovaného Ing. Pavlom Basaríkom Geoplan, Poprad, predstavuje
novovytvorenú parc. KN-C č. 438/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 (diel 9)
a novovytvorenú parc. KN-C č. 437/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2 (diel 17)
nebudú predmetom prevodu, nastal nesúlad medzi prijatým uznesením a obsahom kúpnej
zmluvy.
Z dôvodu úpravy predmetu zmluvy bola upravená aj konečná cena, ktorou sa riešilo
finančné vyrovnanie zámeny pozemkov a ktorú obec uhradila na účet RKC. Pôvodná výmera
rozdielu zamieňaných nehnuteľností bola 838 m2 a suma 4 190 €, po úprave je 842 m2 a suma
predstavuje čiastku 4 210 €.
V tejto súvislosti je potrebné v rámci prerušeného vkladu na kataster doložiť upravené
unesenie obecného zastupiteľstva podľa skutočného obsahu kúpnej zmluvy.

