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1. Úvodné slovo starostu obce        

Vážení spoluobčania. 

 

Výročná správa obce Uloža za rok 2019 predstavuje pravdivý a nestranný obraz činnosti obce 

a výsledkov práce, ktorú sme  spoločným úsilím dosiahli, obsahuje štandardné informácie 

o hospodárení obce za rok 2019. 

So skončením kalendárneho a účtovného  roka sa prirodzene žiada vykonať zhodnotenie 

ekonomickej ale aj bežnej činnosti obce. Výročná správa je nástrojom ako túto bilanciu 

zaznamenať. 

Spoločenská, ekonomická a sociálna situácia posledných rokov prináša každodenne veľa 

problémov pre organizácie, firmy a neposlednom rade aj pre ľudí. Zmierniť túto situáciu 

môžeme len ak si budeme navzájom pomáhať, samozrejme v rámci svojich možnosti a  

schopnosti, aby sme vytvorili pekné, pokojné a šťastné podmienky pre život v našej obci. 

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí našu obec reprezentujú, podieľajú sa na jej 

skrášľovaní, zveľaďovaní a prispievajú k vytváraniu dobrého mena.   

 

2. Identifika čné údaje obce 

Názov:    Obec Uloža 

Sídlo:    053 71 Uloža 76 

IČO:    00329720 

Štatutárny orgán obce: Pavol Abrahamovský, starosta obce 

Telefón:   053/4597202 

E-mail:   uloza@uloza.sk 

Webová stránka:   www.obeculoza.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:   Pavol Abrahamovský 

Zástupca starostu obce: Bc. Zdenka Kiseľová 

Prednosta obecného úradu: Obecný úrad nemá zriadenú funkciu prednostu 
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Hlavný kontrolór obce: Ing. Štefan Šefčík  

Obecné zastupiteľstvo:  5 poslancov 

Ján Marušák , Pavol Rovder,  Mgr. Rastislav Šefčík, 

Jozef Tamaši Bc. 

Komisie:    komisia na ochranu verejného poriadku,  
  

komisie podľa z. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 
 
 
Obecný úrad:   Katarína Rovderová 

 

Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, 

telefón, e-mail, webová stránka / :  

Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, 

telefón, e-mail, webová stránka /:  

Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do 

základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /:  

Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do 

základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích  právach, predmet činnosti, 

IČO, telefón, e-mail, webová stránka /:  

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: 

Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území. 

Vízie obce: 

Dobudovanie infraštruktúry, zabezpečenie čistého a zdravého prostredia, využitie potenciálu 

obce a jej okolia pre rozvoj vidieckeho turizmu. 

Ciele obce: 

Zabezpečiť a vytvárať podmienky pre spokojný, pohodlný a plnohodnotný život obyvateľov 

obce. 

 

5. Základná charakteristika obce  

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  
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5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : Obec Uloža sa nachádza v Prešovskom kraji v okrese Levoča. 

Susedné mestá a obce : Levoča, Vyšné Repaše 

Celková rozloha obce : 684 ha 

Nadmorská výška :  885 m nm 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov :  195 obyvateľov k 31.12 

Národnostná štruktúra :  100 % slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko - katolícke 

Vývoj počtu obyvateľov :  stúpajúca tendencia 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 1,4 % 

Nezamestnanosť v okrese : 7,99 % 

Vývoj nezamestnanosti :  nezamestnanosť má klesajúcu tendenciu 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce : 

Erb tvorí v červenom  štíte z modrej, zvlnenej vodnej hladiny vystupujúci strieborný, 
zlatobradý, zlato prepásaný muž (sv.Ján Krstiteľ) v striebornom habite, v pravici držiaci 
zlatý  džbán, v ľavici pre sebou zlatý kríž a zlatú palmovú ratolesť. 

 

 

Vlajka obce : 

Vlajka obce Uloža pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách  bielej,  žltej, 
červenej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a  ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi 
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu 

 

Pečať obce :  

    Pečať obce tvorí erb obce Uloža s kruhopisom „ OBEC ULOŽA “. 
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5.5. Logo obce 

       obec logo nemá 

5.6. História obce  

Ide o slovenskú obec, nazývanú Olusa alebo Vlusa, ktorá sa dostala po založení súčasnej 
Levoče do jej obrovského chotára. Okolo polovice 13. storočia ju dosídlil levočský významný 
mešťan, akiste aj richtár Levoče a gróf Spoločenstva spišských Sasov Gebul, ktorý ju aj 
vlastnil. Jeho vdova sa spomína v roku 1280, čo je aj najstaršia písomná zmienka 0 obci. Vtedy 
sa uvádzala pod menom Olusa, v roku 1293 ako Olus. Akiste sa už v roku 1271 dostala do 
Spoločenstva spišských Sasov, ako obec patriaca Levoči či jej mešťanovi. V saskom privilégiu 
z roku 1317 sa uvádza pod menom Vilula Kypperserde (dedina Kypperserde). Toto jej nové 
meno, ktoré ju potom popri starom Vlose (1544), Wlosse (1553), Vlosie (1603) či už Ulosie 
(1605) sprevádzalo ako nemecké meno počas celých dejín (vo forme: Köperern - 1328, 
Kôpperröhrn - 1666 a pod.) a ktoré oficiálne prevzali aj Maďari, keď obec v roku 1906 
premenovali na Köperény, pochádza možno od nejakého jej majiteľa alebo držiteľa zo začiatku 
14. storočia menom Kypper alebo Kopper (žeby to bolo znetvorené Gebul?) a slovíčka Erde = 
zem, teda Kypperova Zem. Obec totiž sa stala už v tej dobe poddanskou obcou Levoče a ňou 
ostala až do revolúcie 1848. Ale v roku 1319 nachádzame aj dnešný názov: Ulosa alias 
Kypperserde. 

Obec mala už v stredoveku kostol i faru, z ktorej sa spravovala aj Závada. Kostol bol potom v 
roku 1754 zbúraný a na jeho základoch bol postavený dnešný kostol. Vieme o nej, že ju v 
bojoch medzi Levočou a Kežmarkom viackrát vyplienili. Tak sa stalo napr. v roku 1531 a hneď 
na to aj v roku 1532, keď jej Kežmerčania odohnali aj dobytok. Bola to vtedy malá obec. V 
roku 1553 mala 4,5 port (daňových jednotiek, akiste celých poddanských dvorov), v roku 1603 
mala 8 domov a v roku 1605 len 7 domov, vtedy bola ale celá po požiari vypálená. Krátko nato 
opäť časť z nej zhorela. V dôsledku blesku zhorelo v roku 1629 5 poddanských a 3 želiarske 
domy. To isté sa zopakovalo aj v roku 1660. Vtedy ale požiar spôsobil neúmyselne jeden 
želiar. Po požiari z obce s rodinou zutekal. V roku 1667 bolo v obci 12 poddaných a 12 
želiarov, teda asi 24 domov. Obec platila Levoči 7 zlatých ročne ako poddanskú dávku a ako 
daň ďalších 12 zlatých, dávala 24 gbolov ovsa na hostinu po voľbe levočského richtára 
dodávala 2 zajacov a 2 bažantov. V tej dobe panovala v Uloži a v okolitých obciach veľká 
bieda, takže mnohí poddaní z nej utekali. Preto Levoča v roku 1675 dosadila do obcí 
inšpektorov z členov mestskej rady. Inšpektorom Ulože sa stal mešťan Giinther. 

Uloža dostala po roku 1544, kedy sa Levoča pridala k reformácii, tiež evanjelického farára. V 
roku 1668 nim bol Ján Adami, ktorý mal dom v Levoči, začiatkom 70. rokov Ján Bodrotinus. 
Kostol prevzali katolíci v roku 1673 a faru spravoval spočiatku farár z Vyšných Repáš. V roku 
1674 sa dostala do správy levočských jezuitov. Okolo roku 1700 bola obec iiliálkou Levoče 
a spravoval ju levočský kaplán. Vtedy mala Uloža spolu so Závadou 59 rímskokatolíkov, 50 
gréckokatolíkov a 145 evanjelikov. Kostol bol zasvätený Bolestnej Panne Márii. Samostatnou 
kaplankou sa Uloža stala až v roku 1787 a farou v roku 1809. 

V druhej polovici 18. storočia sa obec začala vzmáhať a rásť. V roku 1772 mala 32 gazdov, 4 
želiarov s domami a 3 želiarov bez domu. Vtedy tú žili poddaní týchto priezvisk: Uličný, 
Soldak, Motyka, Ševčík, Škvarka, Hasaj, Petra, Štofko, Sminčák, Hradiský, KuTa, Zbmášik, 
Seman, Šurc, Šimko, Krištofčík, Mazur, Sopek, Rovder, Richvaldský, Romančík, Pomikala a 
Staričko. V tej dobe - roku 1788 - si dala obec zhotoviť aj obecnú pečať. V roku 1864, kedy sa 
začala komasácia, mala obec 40 gazdov a 18 želiarov. V roku 1870 tu bolo 68 domov. Takmer 



                                                                     7

všetky mali len po jednej izbe. Farárom bol Viktor Alberth, učiteľom (č. 49) Adam Múdry 
pochádzajúci z Čepanoviec (dnes Markušovce), v obci mal dom jeden nájomca pôdy z Levoče 
Július Genersich a býval tu jeden Róm Janko Czina, kováč, spolu so zaťom Jankom Ferencom. 

Podrobné údaje o Uloži máme z roku 1880. Domov bolo 83 a presne tol'ko domácností. 
Obyvateľov 423, z nich ale bolo prítomných pri sčítaní len 384 (ostatní boli možno v Amerike). 
Väčšinou boli Slováci, len 11 boli Nemci, 1 Madar a 1 Cigán. Okrem 7 gréckokatolíkov, 3 
evanjelikov a 6 židov všetci boli rímskokatolici. Väčšina obyvateTov ešte bola negramotná. Iba 
113 vedeli čítať a písať a 8 len čítať. Samostatných sedliakov bolo 63, nájomca l, sluhov bolo 
27, robotníkov 13, nádenníkov 13, živnostníci boli len dvaja. Z žien bolo 5 slúžok, 5 nádenníc, 
ostatné pracovali v poľnohospodárstve. 

Uloža bola obcou poľnohospodárskou so značným chovom dobytka. Odbytište mali v blízkej 
Levoči. Vyrábali sa tu šindle, tkalo sa plátno a súkno. Okolité mestá si Uložanov vážili ako 
ľudí svedomitých a pracovitých. Mnohí z nich sa postupne presťahovali do miest, najmä do 
Levoče. 

5.7. Pamiatky  

5.8. Významné osobnosti obce 

5.9.  

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V obci sa nenachádza žiadne predškolské a školské zariadenie. Deti navštevujú MŠ  a ZŠ 

v Levoči. 

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci neposkytuje: 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Obec nemá sociálne zariadenie 

6.4. Kultúra a šport 

Obec  vlastní budovu, v ktorej sa nachádza spoločenská miestnosť, ktorá je    využívaná  
prevažne na náhodilé akcie.  Usporadúvajú sa tu posedenia s dôchodcami, súkromné akcie a 
kary.   

 
Obec Uloža v roku 2019  sa stala zakladajúcim členom združenia „Levočské vrchy – Krúžok, 

ktoré je založené uznesením zakladajúcej členskej schôdze zo dňa 27.06.2019. Právnu 

spôsobilosť združenie nadobudlo zápisom do registra združení  právnických osôb vedenom na 

Okresnom úrade  Prešov.  Cieľom združenia: 

-  je podpora a rozvoj športu v odvetviach bežeckého lyžovania, horskej cyklistiky 

a turistiky a obdobných športových odvetví v územnej oblasti Levoče, Levočských 

planín, lokalite Uloža, Vyšné Repaše, Závada, Krúžok 
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-  podpora a rozvoj cestovného ruchu a regionálneho rozvoja v dotknutom území 

-  vybudovanie/modernizácia, správa a prevádzka areálu bežeckého lyžovania a horskej 

cyklistiky v lokalite Krúžok s názvom LEVOČA NORDIC CENTRUM .  

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

a športové činnosti sa budú orientovať na : spoločenské,  kultúrne a športové  akcie na 

utužovanie spolunažívania všetkých občanov. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Pojazdná predajňa potravín Paciga s.r.o 

Najvýznamnejší priemysel v obci :     nie je 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Tatra – agrolev , a.s. Poprad 

- Agromet, s.r.o. Švedlár 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na : rozširovanie podnikania 

 
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2018 uznesením č. 11/2018. 
Rozpočet bol zmenený osemkrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 22.03.2019  uznesením č. 1/2019 
- druhá zmena schválená dňa  30.04.2019  rozpočtovým opatrením č. 2/2019 
- tretia zmena  schválená dňa 10.05.2019  rozpočtovým opatrením č. 3/2019 
- štvrtá zmena  schválená dňa 27.05.2019   rozpočtovým opatrením č. 4/2019. 
- piata zmena  schválená dňa 17.06.2019   uznesením č. 12/2019 
- šiesta zmena  schválená dňa  30.08.2019 uznesením č. 24/2019 
- siedma zmena  schválená dňa  30.09.2019 rozpočtovým opatrením č. 7/2019 
- ôsma zmena  schválená dňa  13.12.2019 uznesením č. 27/2019 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019  
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Schválený 
rozpočet  

 

 
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 
čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 60200 288370 286651,71 99,40 
z toho :     
Bežné príjmy 60200 82170 61201,48 100,97 
Kapitálové príjmy 0 195794 193850,82 99,01 
Finančné príjmy 0 10406 10405,81 100,00 
Príjmy RO s právnou  
subjektivitou 

0 0   

Výdavky celkom 60200 288370 278749,68 96,66 
z toho :     
Bežné výdavky 50300 76050 69574,74 91,49 
Kapitálové výdavky 9900 212320 209174,94 98,52 
Finančné výdavky 0 0 0 0 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

0 0 0 0 

Rozpočet obce      
 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   

 
 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 
 

 
Bežné  príjmy spolu 82395,08
z toho : bežné príjmy obce  82395,08

             bežné príjmy RO 0,00

Bežné výdavky spolu 69574,74
z toho : bežné výdavky  obce  69574,74

             bežné výdavky  RO 0,00

Bežný rozpočet 12820,34
Kapitálové  príjmy spolu 193850,82
z toho : kapitálové  príjmy obce  193850,82

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 209174,94
z toho : kapitálové  výdavky  obce  209174,94

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet  -15324,12
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -2503,78
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -2503,78
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  10405,81

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00

Rozdiel finančných operácií 10405,81
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PRÍJMY SPOLU   286651,71 
VÝDAVKY SPOLU 278749,68 
Hospodárenie obce  7902,03 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 

0,00 

Upravené hospodárenie obce 7902,03 
 
 

Schodok rozpočtu v sume 2503,78  EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný :  

- z  rezervného fondu 0.......... EUR  
- z ďalších peňažných fondov 0.......... EUR 
- z  návratných zdrojov financovania 0.......... EUR 
- z finančných operácií  2503,78 EUR 

 
Zostatok  finančných operácií v sume  2503,78 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume          2503,78 EUR 
 
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v sume 7902,03  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 7902,03 EUR  
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 
7902,03 EUR.  

 
7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022      

 Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Rozpočet   
na rok 2020 

Rozpočet 
 na rok 2021 

Rozpočet 
 na rok 2022 

Príjmy celkom 286651,71 65100 67000 69000 
z toho :     
Bežné príjmy 82395,08 65100 67000 69000 
Kapitálové príjmy 193850,82 0 0 0 
Finančné príjmy 10405,81 0 0 0 
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 

0 0 0 0 

 
 Skutočnosť 

k 31.12.2019 
Rozpočet   

na rok 2020 
Rozpočet 

 na rok 2021 
Rozpočet 

 na rok 2022 
Výdavky celkom 278749,68 65100 67000 69000 
z toho :     
Bežné výdavky 69574,74 54450 55000 57050 
Kapitálové výdavky 209174,94 10650 12000 11950 
Finančné výdavky 0 0 0 0 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

0 0 0 0 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Majetok spolu 416826,23 615490,99 

Neobežný majetok spolu 405653,74 606926,68 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 378670,27 579943,21 

Dlhodobý finančný majetok 26983,47 26983,47 

Obežný majetok spolu 110996,47 8454,25 

z toho :   

Zásoby 352,18 323,33 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  212,25 98,71 

Finančné účty  10532,14 8032,21 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  75,92 110,06 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Skutočnosť 
k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 416826,23 615490,99 

Vlastné imanie  110700,97 121012,42 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  110700,97 121012,47 

Záväzky 5282,96 5079,68 

z toho :   

Rezervy  400 400 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé záväzky 92,13 110,18 

Krátkodobé záväzky 4790,83 4569,50 
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Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 300842,30 489398,89 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku  - prírastok majetku 

- predaja/kúpy/zámeny dlhodobého majetku   - neboli žiadne 

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov – neboli žiadne 

- ... 

 
8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 
 k 31.12 2018 

Zostatok  
k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   25,38 26,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   186,87 72,71 

 
8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2018 

Zostatok  
k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   4882,96 4679,68 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- významný nárast/pokles pohľadávok 

- významný nárast/pokles záväzkov 

- ... 

9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Náklady 82019,56 76902,60 

50 – Spotrebované nákupy 8810,71 9200,47 

51 – Služby 29523,87 18647,09 

52 – Osobné náklady 34647,01 38871,62 

53 – Dane a  poplatky 120,88 79,93 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

1421,74 1910,16 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

7202,07 7902 
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56 – Finančné náklady 293,10 291,33 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov 

0 0 

59 – Dane z príjmov 0,18 0 

Výnosy 88018,27 87214,05 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 178,85 163,00 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

56317,07 62033,19 

64 – Ostatné výnosy 738,08 4662,81 

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

0 0 

66 – Finančné výnosy 1,00 56,91 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

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

30783,27 20298,14 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

5998,71 10311,45 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 10311,45 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: ........................................................................................................................................ 

 



                                                                     14

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

Okresný úrad Evidencia obyvateľov 64,35       

Okresný úrad ŽP Agenda živ. prostredia 18,23 

Okresný úrad Voľby 2302,87 

Okresný úrad Register adries 19,60 

UPSVR Osobitný príjemca 965,28 

UPSVR Aktiva čné práce 3910,94 

MFSR Dotácia - DHZ 1400,00 

MFSR Dotácia - rozhlas 8100,00 
MFSR Dotácia VP 21000,00 
PSK Dotácia na prameň sv. Jána 1952,64 
Environ.fond Rekonštrukcia budovy OcU 169120,82 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- Dotácia z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu budovy obecného úradu 

a dotácia MFSR na rekonštrukciu rozhlasu a rekonštrukciu verejného priestranstva. 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN  o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce:  

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia (splátka) 

- Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva 

- Rekonštrukcia a modernizácia rozhlasu 

- Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu 

 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 
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- Výstavba kanalizácie a ČOV 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

- Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva 

 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Žiadne 

 

Vypracoval:    Rovderová Katarína                              Schválil: Abrahamovský Pavol 

 

 

V Uloži    dňa     30.10.2020. 

 

Prílohy: 
 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke – neprikladá sa 


