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1. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Spišské Bystré
Sídlo: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
IČO: 00326542
DIČ: 2020674975
Telefón: 052/7792197
Mail: obec@spisskebystre.sk
Webová stránka: www.spisskebystre.sk

2. Základná charakteristika Obce Spišské Bystré
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a o potreby jej obyvateľov.

2.1.Geografické údaje
Obec Spišské Bystré leží v údolí Hornádu v západnej časti chráneného územia Slovenský
raj v blízkosti horstiev Vysokých a Nízkych Tatier. Má typický charakter slovenskej podhorskej
obce (väčšinou už s novou zástavbou), ležiacej v nadmorskej výške 650 m. Najväččšiu časť
rozlohy katastra (38 km2) obce zahrňajú lesy 1200 ha a ostatná plocha 1303 ha. Osídlenie sa
vyznačuje hustou zástavbou na úzkych parcelách pozdĺž komunikácie s centrom okolo
kostola. Ďalší rozvoj územia je limitovaný v rámci podmienok existujúceho stavu. Technické
vybavenie obce obsahuje napojenie na všetky základné siete – vodovod, plyn, kanalizáciu
s čističkou, elektrinu.
Spišské Bystré na východe hraničí s chotárom obce Hranovnica, na západe s chotárom
obce Kravany, na juhu obec lemujú Nízke Tatry a na severe Kozie chrbty.

Charakteristika územia (v ha):
Rozloha katastra: 3 795
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Pôdny
fond

Poľnohospodárska pôda: 940
z toho: Orná: 540
Trvalé travné porasty: 400

Lesy: 1 200
Zastavaná plocha: 87
Ostatná plocha: 1 545

Vodná plocha:23

2.2. Demografické údaje
Celkový počet trvalo žijúcich obyvateľov obce k 31. 12. 2020 bol 2 480. V roku 2020 sa
k trvalému pobytu prihlásilo 31 obyvateľov a odhlásilo sa 43 obyvateľov. V roku 2020 obec
zaznamenala aj prirodzený prírastok, kedže počet narodených detí (32) bol vyšší ako počet
úmrtí obyvateľov (19). Obyvateľstvo je slovenskej národnosti (88 %) s 12 % rómskym
zastúpením. Väčšina obyvateľov je rímskokatolíckeho vyznania (97 %). Obec má priaznivú
vekovú štruktúru (predproduktívny 21 %, produktívny 61,42 %) s priemerným vekom 38
rokov.

Charakteristika ľudských zdrojov:
Obyvateľstvo
Počet,%

Trvalo žijúci v obci: 2 480

Muži:1 266

Ženy: 1 214

Národnosť:
Vierovyznanie:

Maďarská:
Grécko-kat.:

Rómska: 12%
Ostatní: 3%

Slovenská: 88 %
Rím.-katol.: 97%

Nezamestnanosť: 3,95 %
Vek:
Predproduktívny:
21 %

Produktívny:
61,42 %
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Vývoj počtu obyvateľov v obci od roku 2007

Počet obyvateľov
2500
2450
2400
Počet obyvateľov

2350
2300
2250

2.3 Ekonomické údaje
Najvýznamnejším podnikateľským subjektom je tu poľnohospodárske družstvo
(zamestnanosť v intervale do 50 zamestnancov). Svoje miesto má aj Urbariát - pozemkové
spoločenstvo, ktorý hospodári a spracováva miestne zdroje dreva. V obci sú ubytovacie
a stravovacie zariadenia, cukrárenská výroba, obchody s rozličným tovarom a textilom,
nákladná doprava, stolárstvo, stavebná firma a viacero iných živnostníkov.

2.4 Symboly obce
Erb
Vlajka obce

Konsolidovaná výročná správa Obce Spišské Bystré za rok 2020

obce

Strana 5

Patrónom Spišského Bystrého (do roku 1948 Kubách) je svätý Michal Archanjel – patrón
bojovníkov. V kostole je zobrazená socha so symbolmi – atribútmi, držiac meč v rukách
a váhy. Meč je symbolom práva a váhy ako symbol spravodlivosti.
PEČAŤ
Zdá sa, že obec sa po spustošení husitmi pomerne rýchlo spamätala a vypracovala na úroveň
vtedajšieho mestečka. Už v roku 1525 si obec dala vyhotoviť obecnú pečať s kruhopisom S :
KUNIGES : BACH : 1525. V roku 1736 si obec objednala novú pečať s kruhopisom SIGILLUM :
PAGI KUBACH 1736 (pečať obce Kubachy). Súčasná pečať ma okrúhly tvar s priemerom
35 mm, s kruhopisom SPIŠSKÉ BYSTRÉ a uprostred je symbol obce.
ERB
V modrom štíte na striebornej čepeli vodorovne položeného meča sú zavesené váhy so
striebornými miskami. Meč bol a stále je symbolom vojaka, jeho moci a sily. Jeho sila však
môže byť dvojaká – ničivá alebo obranná, čeliaca zlu alebo zaručujúca mier a spravodlivosť.
Tak sa meč stal symbolom práva. Váhy sú symbolom spravodlivosti, presnosti a vyrovnanosti.
Zlatú farbu možno nahradiť aj žltou a striebornú bielou. Pri čierno – bielom vyjadrení farieb
sa modrá zastupuje vodorovným šrafovaním, zlatá jemným bodkovaním a strieborná ostáva
voľná.
VLAJKA
Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbe – modrej (2/7), bielej (1/7), žltej (1/7), bielej
(1/7) a modrej (2/7). Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je cípmi.
Vlajka, erb a pečať predstavujú základné symboly, od ktorých možno odvodiť ďalšie symboly.
ZÁSTAVA
Má podobnú kompozíciu ako vlajka. Pomer strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená,
že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tým, že kým vlajka predstavuje
voľný kus textilu, ktorá sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená
so žrďou alebo stožiarom. Krátka zástava má podobu obdĺžnika, dlhšou stranou pripevnená
k žrdi. Je vhodnou hlavne na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.
KORUHVA
Predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripevnený k priečnemu rahnu,
spolu s ktorým sa vyťahuje na stožiar.
ZNAKOVÁ ZÁSTAVA
Má podobu takmer štvorca, no v skutočnosti sa však (proporčne) jeho výška rovná výške
štítu a šírka šírke štítu. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.
Kombinovaná alebo tiež veľká koruhva predstavuje spojenie znakovej zástavy s koruhvou.
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ŠTANDARDA STAROSTU
Medzi ostatnými symbolmi má osobitné postavenie. Je vlajkou starostu a je jedným zo
znakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, doplnená je však lemom v obecných
farbách. Rozdiel je nielen v jej funkcii, ale aj v jej vyhotovení. Kým znaková zástava môže byť
vyhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla iba v jednom vyhotovení
a často tiež luxusnejšou technikou.

2.5 Logo obce

Pri návrhu loga pre obec Spišské Bystré vychádzal z pôvodného názvu obce, Kubachy
(z nemeckého prekladu Kuh - krava, Bach - potok ). Element vody vytváram pomocou
štylizovanej vlnky, ktorá sa v logu opakuje. Spolu so spodným prvkom, pripomínajúcim šípku
nahor vytvára symbol, podobizeň vzácnej lipy, jednej z najkrajších na Slovensku. Toto logo je
napriek svojej jednoduchosti viacvýznamové. Okrem lipy a vodstva pripomína aj vrchy,
do ktorých pozýva a smeruje prvok šípky (kmeň). Miestne vrchy ponúkajú veľa atrakcii ako
napríklad lyžovanie, bežkovanie, pešiu turistiku, cykloturizmus, lezenie po skalách,...
Neďaleké je aj prírodné bohatstvo Nízkych a Vysokých Tatier, ktoré v logu možno čítať. Logo
tak nielen rozpráva príbeh obce, ale zároveň i pozýva objavovať miestnu prírodu a jej
možnosti. Moderné minimalistické návrhy sprevádza typografia, ktorá je štylizácii grafického
prvku blízka. Kompozícia textu a symbolu je flexibilná vo variantoch vertikálnych,
horizontálnych i diagonálnych. Logo farebnosťou rešpektuje pôvodný erb. Základný motív
ráta s použitím žltej a modrej. Podobne ako farebnosť i grafický prvok vlnky (hôr), majú
potenciál vybudovať zaujímavú identitu obce a zviditeľniť ju na mape Slovenska.

2.6 História obce
Prvá zmienka o obci je v listine z roku 1294, ktorou štiavnický opát Ján uzatvoril zmluvu
so svojím šoltýsom Helbrandom zo Stoján (obec v stredoveku zanikla) o „ zákupe 120 jutár“
pôdy, mlynov a pivovarov v časti „villa Cubach“. Obec bola založená na sútoku potokov
Bystrá a Kubašok, pred ich vyústením do Hornádu, v údolí ktoré sa tiahme medzi severným
úpätím Nízkych Tatier a horami, tvoriacimi severnejšie ich výbežok oddeľujúci toto údolie od
kraja na južnom úpätí Vysokých Tatier.
Názov „Cubach“ si obec zachovala s drobnými obmenami (Kubach, Kuhbach, Kuhenbach,
Kubachy) až do začiatku 20. storočia, keď bol násilne pomaďarčený na umelý názov
Hernádfalu. Názov pochádzal z toho, že pred založením obce sa v jeho potokoch napájal
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dobytok. V obecnej pečati z roku 1525 sa obec nazýva Kuniges Bach, teda kráľovským
potokom. V roku 1948 bola obec premenovaná na Spišské Bystré.
HISTORICKÉ NÁZVY
1294 – villa Cubach, Kuhbach, Kuhenbach
1850 – Kubach, správny obvod Košický, sídlo Košice, župa Spiš, sídlo Levoča, okres Poprad
1869 – Kubach, župa Spiš, sídlo Levoča, okres Hornádska kotlina, sídlo Betlanovce
1890 – Kubach, župa Spiš, sídlo Levoča, okres Hornádska kotlina, sídlo Spišská Nová Ves
1900 – Kubach, správny obvod Pravá strany Tisy, župa Spiš, sídlo Levoča, okres Spišská
Sobota
1910 – Hernádfalu, správny obvod Pravá strana Tisy, župa Spiš, sídlo Levoča, okres Spišská
Sobota
1921 – Kubachy, župa Liptovský Mikuláš, sídlo Lipt. Mikuláš, okres Poprad
1930 – Kubachy, okres Poprad
OD 2. AUGUSTA 1948 SPIŠSKÉ BYSTRÉ
Pomenovania častí chotára svedčia, že obyvatelia obce v najstarších časoch boli Slováci
a Nemci a je takmer isté, že tých slovenských názvov je viac ako nemeckých. Pôvodným
a potom dlho najrozšírenejším zamestaním obyvateľstva bolo poľnohospodárstvo a práca
v lese (furmanstvo a povozníctvo).

2.7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obcí poskytuje Základná škola s materskou
školou, súčasťou ktorej je Školský klub detí a zariadenie školského stravovania. Škola
poskytuje všeobecné zameranie. Veľká pozornosť sa venuje rozvoju športových zručností,
kde žiaci dosahujú v okresných a krajských súťažiach výborné výsledky. Škola sa venuje aj
enviromentálnej výchove a je zapojená do rôznych súťaží.
Základnú školu k 31.12.2020 navštevovalo 305 detí, v materskej škole bolo prihlásených
79 detí a v školskom klube 87 detí. V súčasnosti vedie školu z postu riaditeľa Mgr. Štefan
Luha, ktorý bol ustanovený do svojej funkcie v roku 2019.
Kontaktné údaje:
Meno
školy:

Základná škola s materskou školou

Email
školy:

zsspbystre@gmail.com

Telefón:

riaditeľ ZŠ: +421527792125, +421911287123
školská jedáleň: +421527792196,
MŠ: +421527792160, mobil MŠ: 0901792160

Adresa
školy:

Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré

IČO:

37876031
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2.8 Zdravotníctvo
Základnú zdravotnú starostlivosť poskytuje všeobecná lekárka pre dospelých, detský
lekár a zubná lekárka. V obci je aj lekáreň - Lekáreň u sv. Michala. Odbornú zdravotnú
starostlivosť poskytuje Nemocnica s poliklinikou v Poprade.

2.9 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci sú zabezpečované prostredníctvom opatrovateľskej služby Spišská
katolícka Charita v domácnosti. V roku 2020 bola v obci zabezpečená opatrovateľská služba 7
občanom z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

2.10 Kultúra a šport
Kultúrny dom bol v roku 2020 vo výstavbe, slávnostne bol otvorený v júli 2021.
Spoločenský, kultúrny a športový život zabezpečuje:







Obecná knižnica – s pravidelným dopĺňaním knižného fondu,
Zachovanie kultúrnych tradícií , podujatia – Jánske ohne, Kubašský festival s Petrom
Stašákom,
Spolky a záujmové združenia – ZO chovateľov poštových holubov, Slovenský zväz
chovateľov,
klub
dôchodcov, ZO Slovenského červeného kríža, ZO zväzu
protifašistických bojovníkov, Dobrovoľný hasičský zbor, Klub vojenskej histórie
TATRY, ZO Slovenského zväzu včelárov
Športové kluby – futbalový OFK 1934, Stolnotenisový oddiel Spišské Bystré, Klub
Slovenských turistov Spišské Bystré,
Folklórny súbor Rovienka.

2.11 Hospodárstvo
Podnikatelia – živnostníci sa venujú najmä stavebnej činnosti, službám v lesnom
hospodárstve. Zásobovanie obyvateľstva potravinami a priemyselným tovarom zabezpečujú
v obci dve predajne COOP Jednota, Velička, predajňa KARMEN a jeden súkromný predajca.
Pohostinské služby poskytujú dve prevádzky, a to bistro Alžbetka a bar Columbiana v ktorých
sú poskytované aj stravovacie služby. Len stravovacie služby poskytuje samostatne jedna
prevádzka.
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2.12 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce:

Mgr.Marián Luha

Zástupca starostu obce:

Ing.František Teplický

Prednosta OÚ:

Mgr. Juraj Peťko

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Veronika Hoffmannová

Obecné zastupiteľstvo:
Zdenko Bukovinský
Pavol Jurčo
Václav Klust
František Knežník
Terézia Králiková
Ing. Martin Lavko
Ing. Martin Lavko ml.
Ing. Pavol Poracký
Ing. František Teplický
Komisie:
- Komisia na ochranu verejného záujmu
- Komisia financií a rozvoja obce
- Komisia kultúry, vzdelávania, športu a sociálnych vecí
- Komisia výstavby a životného prostredia

Pracovníci obecného úradu:
Mgr. Jarmila Kundisová – evidencia obyvateľstva, matrika
Terézia Havašová - dane a poplatky, pokladňa
Ingrid Stachová – ekonomika, mzdy a personalistika
Jana Kiktová – všeobecný administratívny pracovník
Michal Orolin – správca majetku, vodič, koordinátor MOS
Ing. Tomáš Bruk – stavebný úrad
Konsolidovaná výročná správa Obce Spišské Bystré za rok 2020
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Mgr. Júlia Králiková – terénny sociálny pracovník
( od 10/2019 materská dovolenka)
Mgr. František Kováčik- terénny pracovník (do 31.8.2019)
- kultúra, knižnica (od 1.9.2019)
Bc. Paulína Orolínová – kultúra, knižnica
( od 6/2019 materská dovolenka)
Ján Jakubčo – pomocný robotník
Mgr. Miriam Leščinská – terénny sociálny pracovník
Bc.Viera Jurčová - terénny pracovník

Rozpočtové organizácie obce:
1. Základná škola s materskou školou, Michalská 398, Spišké Bystré združuje
- Základnú školu
- Materskú školu
- Školský klub detí
- Školskú jedáleň
Štatutárom je riaditeľ Mgr. Štefan Luha

3. Rozpočet obce na rok 2020 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet obce je
súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom
a vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:



k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce,
k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN obce, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obce:




podiely na daniach v správe štátu,
dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
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Legislatívnou normou, ktorá vymedzuje postavenie rozpočtu obce je:






zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého obec pri výkone
samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom jej finančného
hospodárenia. Obec je povinná zverejniť rozpočet pred jeho schválením najmenej na
15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce;
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zemne
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepdisov, podľa ktorého rozpočet
obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom
roku. Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku je súčasťou rozpočtu
sektora verejnej správy.
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonvo v znení neskorších predpisov, pričom návrh rozpočtu
obce musí byť pred schválením najmenej 15 dní verejne prístupný.

Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám
zriadeným obcou a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy k:



rozpočtom iných obcí,
rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí ak plnia spoločné
úlohy.

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený 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 sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet), a finančné
operácie.
Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový ako schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č.
8/2019/21. Rozpočet bol zmenený deväťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 12.02.2020 uznesením č. 10/2020/10
druhá zmena schválená dňa 03.02.2020 rozpočtovým opatrením č.2
tretia zmena schválená dňa 02.03.2020 rozpočtovým opatrením č.3
štvrtá zmena schválená dňa 24.06.2020 uznesením č. 12/2020/22
piata zmena schválená dňa 19.08.2020 uznesením č. 13/2020/5
šiesta zmena schválená dňa 28.10.2020 uznesením č. 14/2020/21
siedma zmena schválená dňa 28.10.2020 uznesením č. 14/2020/22
ôsma zmena schválená dňa 11.12.2020 uznesením č. 15/2020/18
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-

deviata zmena schválená dňa 14.12.2020 rozpočtovým opatrením č.9

Schválený rozpočet a rozpočet po zmenách v porovnaní so skutočným
plnením
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000

Schválený rozpočet

2 000 000

Rozpočet po zmenách

1 500 000

Skutočnosť

1 000 000
500 000
0
Príjmy

Výdavky

3.1 Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

2 930 777

3 774 745,67

3 938 526,91

104 %

1 993 077
887 000
50 700

2 057 208,67
50 000,00
1 555 812,00
111 725,00

2 127 776,16
274 767,19
1 415 031,99
111 858,12

103 %
549 %
91 %
100 %

2 930 777

3 767 220,77

3 704 438,64

98 %

525 653
1 129 600
77 100
1 198 424

573 604,07
1 263 253,47
575 682,23
1 354 681,00

586 676,08
1 235 504,60
575 654,14
1 306 603,82

102 %
97 %
100 %
96 %

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Rozpočet obce
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Podiel skutočného plnenia jednotlivých druhov príjmov na
celkovom príjme rozpočtu obce
25%
36%
podielové dane
5%

daňové bežné
nedaňové bežné

7%

granty a transfery
25%

kapitálové
finančné operácie

Celkové príjmy dosiahli oproti roku 2019 nárast o 1 071 250,78 € (podielové dane, granty
a transfery, kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie).
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3.2 Plnenie výdavkov za rok 2020
Bežné výdavky obce narástli oproti roku 2019 o 211 987,64 €, kapitálové výdavky obce boli
vyššie o 634 784,63 €. Bežné výdavky ZŠ s MŠ boli oproti roku 2019 vyššie o 115 808,87 €.

Podiel čerpania skutočných výdavkov podľa
programového rozpočtu
Plánovanie, manažment a kontrola

Propagácia a marketing

Interné služby obce

Služby občanom

Bezpečnosť, právo a poriadok

Odpadové hospodárstvo

Pozemné komunikácie

Vzdelávanie

Kultúra

Šport

Prostredie pre život

Bývanie

Sociálne služby

Podporná činnosť

Finančné operácie
0%
0%

16%

34%
7%

3%
0% 0%
0% 0%

2%
1%
1%

35%
1%
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3.3 Plán rozpočtu na roky 2021 – 2023

Skutočnosť
k 31.12.2020

Príjmy celkom

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

na rok 2021

na rok 2022

na rok 2023

3 938 526,91

2 366 752,00

2 188 150,00

2 232 324,00

2 127 776,16

2 021 552,00

2 105 450,00

2 149 624,00

274 767,19

1 500,00

0,00

0,00

1 415 031,99

261 000,00

0,00

0,00

120 951,57

82 700,00

82 700,00

82 700,00

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2020

Výdavky celkom

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

na rok 2021

na rok 2022

na rok 2023

3 704 438,64

2 366 752,00

2 018 197,00

1 926 062,00

586 676,08

612 714,00

576 222,00

534 087,00

1 235 504,60

360 953,00

50 000,00

0,00

575 654,14

77 370,00

76 260,00

76 260,00

1 306 603,82

1 315 715,00

1 315 715,00

1 315 715,00

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Viacročný rozpočet sa zostavuje na tri roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na druhý
a tretí rok nie sú záväzné. Obec sleduje v priebehu roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu
a v prípade potreby vykonáva v ňom zmeny s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného
rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.
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4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu

2 238 376,28

z toho : bežné príjmy obce

2 127 776,16

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

110 600,12
1 813 465,35
586 676,08
1 226 789,27

Bežný rozpočet

424 910,93

Kapitálové príjmy spolu

276 025,19

z toho : kapitálové príjmy obce

274 767,19

kapitálové príjmy RO

1 258,00

Kapitálové výdavky spolu

1 310 595,54

z toho : kapitálové výdavky obce

1 235 504,60

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku

75 090,94
- 1 034 570,35
- 609 659,42
61 685,11

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

- 671 344,53

Príjmové finančné operácie
- prijaté zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky školskej jedálne
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

1 424 125,44
- 912,00
- 9 093,45
1 414 119,99

Výdavkové finančné operácie
- finančné zábezpeky školskej jedálne
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

580 377,75
- 4 723,61
575 654,14

Rozdiel finančných operácií

838 465,85

PRÍJMY SPOLU

3 928 521,46

VÝDAVKY SPOLU

3 699 715,03

Hospodárenie obce
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Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

61 685,11
167 121,32

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 609 659,42 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
bol upravený - zvýšený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov
v sume 61 685,11 EUR
Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 27 514,98 EUR
- projekt „Doplnenie špec. pracovných pozícií ZŠ“ 1 356,75 EUR
- dotácia školské stravovanie 21 348,- EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 1 185,35 EUR
c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2 992,- EUR, a to na :
- sčítanie domov, bytov v sume 2 992,- 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 918,61 EUR,
e) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov podľa ustanovenia § 5 ods. 3
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 314,20 EUR.
f) nevyčerpané prostriedky z darov od Nadácie Veólia podľa ustanovenia § 22 ods. 1
zákona č.523/2004 Z.z. o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 725,78 EUR,
g) nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v sume 4 957,12 EUR,
h) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v sume 372,32 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií v sume 838 465,85 EUR, bol použitý na:
-

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 671 344,53 EUR.
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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 167 121,32 EUR, navrhujeme použiť na :
-

tvorbu fondu prevádzky,
údržby a opráv 8-bytovej jednotky

1 912,00 EUR

(zákon č.443/2010 Z.z.)
-

tvorbu ostatného rezervného fondu vo výške 165 209,32 EUR ako príjmové finančné
operácie.

Na základe uvedených skutočností je prevod zostatku finančných operácií na účet rezervného
fondu za rok 2020 vo výške 165 209,32 EUR.
Na základe novely zákona č.583/2004 Z.z. a prijatím zákona č.67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19 boli vykonané legislatívne úpravy, ktorými sa zmenili pravidlá
používania prostriedkov rezervného fondu.
Podľa § 36 zákona č.67/2020 Z. z. obec môže až do 31.decembra 2021 na základe
rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného
fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období porušením osobitného
predpisu.

5. Bilancia aktív a pasív
Rok 2019
netto
brutto
korekcia
netto
8 773 687,81 1 648 349,60 7 125 338,21 6 653 416,11

Rok 2020

Názov

AKTÍVA celkom
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok
Zásoby
Zúčt.medzi subjektami VS
Pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

6 672 327,43

1 629 516,30

5 042 811,13

4 005 298,37

24 444,34
6 302 441,57
345 441,52

24 444,34
1 605 071,96
0

0
4 497 369,61
345 441,52

0
3 659 856,85
345 441,52

2 101 015,06

18 833,30

2 082 181,76

2 648 095,74

1 318,17
816 778,28
11 682,89
1 252 402,42

1 278,88
753 045,72
12 521,46
1 881 249,68

345,32

22,00

1 318,17
816 778,28
30 516,19
1 252 402,42

18 833,30

345,32

PASÍVA celkom
Vlastné imanie
Výsledok hospodárenia

Záväzky
Rezervy
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Zúčt.medzi subjektami VS
Záväzky dlhodobé
Záväzky krátkodobé
Bankové úvery

Časové rozlíšenie

53 277,85
393 257,45
86 161,23
554 160,00

36 226,90
414 856,92
78 448,59
517 746,23

1 521 279,22

1 337 527,15

6. Vývoj pohľadávok a záväzkov
6.1 Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Stav 31.12.2020

Stav k 31.12.2019

2 090,72
28 425,47

4 739,25
22 406,51

Vysoký podiel pohľadávok po lehote splatnosti predstavujú nedoplatky na daniach a
poplatkoch za komunálny odpad.

6.2 Záväzky
Záväzky

Stav 31.12.2020

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Stav k 31.12.2019

1 087 636,53
0

1 048 078,64
0

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:
-

voči bankám
voči štátnemu rozpočtu
voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
voči dodávateľom
voči zamestnancom
voči poisťovniam a daňovému úradu

504 160,00 EUR
50 000,00 EUR
181 745,68 EUR
19 288,59 EUR
10 423,38 EUR
9 518,43 EUR

V roku 2020 obec prijala dlhodobý splátkový bankový úver zo Slovenskej sporiteľne,
a.s. s celkovým úverovým rámcom vo výške 550 000,- EUR, so splatnosťou 8 rokov a úverová
sadzba je 12M EURIBOR + marža 0,61% p. a., výsledná variabilná 0,61 % p. a. na základe
uznesenia zastupiteľstva č.11/2020/8 zo dňa 24.04.2020, na refinancovanie úverov
financovaných Slovenskou sporiteľňou, a.s.. Týka sa úverových zmlúv č. 293/AU/15 zo dňa
11.08.2015, č. 221/AU/15 zo dňa 17.06.2015 a č.890/CC/17 zo dňa 08.12.2017, celková
mimoriadna splátka úverov bola vo výške 494 682,23 EUR a čerpanie zostatku limitu na
investičné akcie obce.
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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 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 50 000,- €. Návratná
finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.
Výška poskytnutých úverov a ich splátky sú v súlade s ustanoveniami §17 ods. 6 zákona č.
583/2004 Z.z.

Poskytovateľ
úveru

SLSP

Účel

Investičný –

Výška
prijatého
úveru

Výška
úroku
%

Zabezpečenie
úveru

550 000,00

0,61

Blanco zmenka

Zostatok
k 31.12.2020

Splatnosť

504 160,00

r. 2028

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

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

1 969 787,72
77 526,24
2 047 313,96

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov

504 160,00

- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
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- 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

181 585,80

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z leasingu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020

735 745,80

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

181 585,80

- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z leasingu
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

181 585,80

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

554 160,00

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

554 160,00

2 047 313,96

27,1 %

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

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019

1 969 787,72
77 526,24
2 047 313,96

Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy

850 788,05

- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
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- účelovo určené peňažné dary

4 251,00

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019

855 039,05

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019

1 192 274,91

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005

68 904,00

- 821007

7 686,47

- 821009
- 651002

3 778,22

- 651003
- 651004

1 883,41

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020

82 252,10

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020

Skutočné upravené bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. b)

82 252,10

1 192 274,91

6,9 %

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

7. Výsledok hospodárenia
Názov

Náklady
50 – spotrebované nákupy
51 – služby
52 – osobné náklady
53 - dane a poplatky
54 – ost.nákl. na prev.činn.
55 – odpisy,rezervy a OP
56 – finančné náklady
57 – mimoriadne náklady

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2019

1 062 665,89

970 329,43

55 144,21
190 063,64
250 506,30
417,20
16 869,96
134 431,37
10 799,96
0

52 580,07
151 382,04
220 589,71
474,96
14 970,65
133 635,42
10 658,59
0
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58 – náklady na transfery
59 - zrážková daň

404 433,25
0

386 037,99
0

1 311 278,03

1 264 606,84

60 – tržby za vlast.výkony a tovar
63 – daň. a col. výnosy,poplatky
64 - ostat.výnosy z prev.činnosti
65 - zúčt.rezerv a OP
66 – finančné výnosy
67 – mimoriadne výnosy
69 – výnosy z transf.a rozpočt.prij.

739,18
1 097 643,88
55 831,10
720,00
520,40
0
155 823,47

2 651,32
1 079 622,2450
50 658,65
800,00
728,56
0
130 146,07

Výsledok hospodárenia

248 612,14

294 277,41

Výnosy

Kladný výsledok hospodárenia v sume 248 612,14 € bol zúčtovaný na účet 428 – hospodársky
výsledok r. 2020 (Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov).

8. Ostatné dôležité informácie
8.1 Prijaté granty
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

KŠÚ
KŠÚ
MVSR
KSÚ
KÚŽP
MVSR
KÚCDaPK
OÚ PP
ÚPSVaR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
DPO SR

Prenesené kompetencie - ZŠ
Prenesené kompetencie - MŠ
Matrika
Stavebný úrad
Úsek životného prostredia
Evidencia obyvateľstva
Cestná doprava a pozem. komunikácie
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Strava ŠJ, školské pomôcky HN
Rodinné prídavky-osobitný príjemca
Dávka v HN – osobitný príjemca
DHZO

IA MPSVR SR

Terénna sociálna práca

MV SR

Starostlivosť o vojnové hroby

Fond na podporu Projekt Monografia dejiny
umenia
GrantyŠportové podujatia, opravy
dobrov.príspevky
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Suma prijatých
prostriedkov
804 464,00
3 782,00
8 851,30
3 718,37
241,96
892,11
110,03
6 123,86
49 846,80
4 009,89
4 313,40
5 000,00
11 783,78
50,00
1 000,00
1 339,00
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MŠVVaŠ

Pomáhajúce profesie v edukácii detí
a žiakov ZŠ
Ministerstvo ŽP Zateplenie požiarneho domu- bežné
SR
výdavky
Kapitálové granty a transfery:

2 310,98

Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
investícií,region.
rozvoja
Ministerstvo
životného
prostredia SR

50 000,00

1 657,75

Havarijná situácia plynových zariadení ZŠ
Prístavba a nadstavba MŠ – zvýšenie kapacity

207 076,68

Zateplenie požiarneho domu

13 043,51

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ

Suma v EUR

Účel

Ministerstvo vnútra SR

4 042,54

COVID-19 testovanie

Ministerstvo vnútra SR

4 154,46

COVID-19 1.vlna ochr. materiál

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

8.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky na úhradu nákladov spojených s činnosťou
OFK 1934 Spišské Bystré
Folklórny súbor Rovienka Sp. Bystré

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

6 500,00 EUR
390,08 EUR

SČK miestny spolok Sp. Bystré

55,30 EUR

ZO SZ včelárov Sp. Bystré

75,00 EUR

SZ protifašist. bojovníkov Sp. Bystré

Konsolidovaná výročná správa Obce Spišské Bystré za rok 2020

250,00 EUR

Strana 25

Stolnotenisový klub Sp. Bystré
DHZ Sp. Bystré

625,00 EUR
1 632,96 EUR

SZ chovateľov Spišské Bystré

85,10 EUR

ŠK Mládeže

725,71 EUR

KVH Tatry

250,00 EUR

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID- 19.

8.3 Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejsie investičné akcie realizované v roku 2020:
- Stavba Kultúrny dom (dokončená v r.2021) v sume 734 792,14 EUR
- Kultúrny dom – interiérové vybavenie (prebieha aj v r.2021) v sume 59 963,12 EUR
- Prístavba a nadstavba MŠ - zvýšenie kapacity v sume 304 370,60 EUR, z toho 207 076,68 EUR bolo
financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v zastúpení IROP
- Detské ihrisko v sume 14 715,-EUR, z toho 8 000,- EUR bolo financovaných prostredníctvom Úradu
vlády SR
- Chodník ul. Michalská v sume 44 013,60 EUR.

8.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciami /ul.Vodárenská/
Realizácia kultúrneho domu
Prístavba budovy MŠ
Výstavba chodníkov
Rekonštrukcia a výstavba obecného rozhlasu
Zateplenie budovy ZŚ

8.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky bola dňa 12.3.2020 na území Slovenskej
republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2. Na základe rozhodnutia vlády boli od 16.3.2020 zatvorené
všetky školské zariadenia a rôzne prevádzky. Pandémia koronavírusu bude mať negatívny
vplyv na ekonomiku a verejné financie, čo bude mať vplyv na výšku podielových daní, od
ktorých je obec závislá. Odhady výnosu podielových daní sú indikatívne. Kancelária Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 8,5
mld. eur
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9. Konsolidovaný celok
9.1 Konsolidované účtovné jednotky
-

OBEC Spišské Bystré - zriaďovateľ
Základná škola s materskou školou

9.2 Bilancia aktív a pasív konsolidácie (€ netto)
Názov

OBEC

AKTÍVA celkom

7 125 338,21 965 866,82 7 274 426,75 6 748 261,71

Neobežný majetok
Dlhodobý hmot.majetok
Dlhodobý finanč.majetok

Obežný majetok
Zásoby
Zúčt.medzi subjekt.VS
Pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA celkom
Vlastné imanie
Výsledok hospodárenia

Záväzky
Rezervy
Zúčt.medzi sub.VS
Záväzky
Bankové úvery

Časové rozlíšenie

ZŠ s MŠ

Konsolidácia
r. 2020

Konsolidácia r.
2019

5 042 811,13

867 436,97

5 910 248,10

4 759 049,66

4 697 369,61
345 441,52

867 436,97

5 564 806,58
345 441,52

4 413 608,14
345 441,52

2 082 181,76

96 297,51

1 361 700,99

1 984 549,85

1 318,17
816 778,28
11 682,89
1 252 402,42

181,98
0
2 821,53
93 294,00

1 500,15
0
14 504,42
1 345 696,42

3 401,24
0
12 758,37
1 968 390,22

345,32

2 132,34

2 477,66

4 662,20

7 125 338,21 965 866,82 7 274 426,75 6 748 261,71
4 516 422,46

- 45 006,76

4 471 415,70

4 223 909,78

4 516 422,46

- 45 006,76

4 471 415,70

4 223 909,78

1 087 636,53

956 740,87

1 227 599,12

1 184 264,70

780,00
53 277,85
479 418,68
554 160,00

44 877,62
816 778,28
95 084,97
0

45 657,62
53 277,85
574 503,65
554 160,00

45 806,62
36 226,90
584 484,95
517 746,23

1 521 279,22

54 132,71

1 575 411,93

1 340 087,23

9.3 Výsledok hospodárenia konsolidácie
Názov

OBEC

NÁKLADY

1 062 665,89

ZŠ s MŠ

Konsolid.
Konsolid.
r. 2020
r. 2019
1 305 926,20 1 946 482,59 1 790 425,18
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50 – spotreb.nákupy
51 – služby
52 - osobné náklady
53 – dane a poplatky
54 – ostat.nákl.na prev.čin.
55–odpisy,rezervy a OP
56 – finančné náklady
57 – mimoriadne nákl.
58 – nákl.na transfery

55 144,21
190 063,64
250 506,30
417,20
16 869,96
134 431,37
10 799,96
0
404 433,25

151 012,21
29 501,87
1 042 436,52
1 248,00
1 458,92
30 648,58
1 375,80
0
48 244,30

206 156,42
219 565,51
1 292 942,82
1 665,20
18 328,88
165 079,95
12 175,76
0
30 568,05

177 843,88
179 123,37
1 174 637,65
474,96
18 554,24
202 703,54
12 651,85
0
24 435,69

VÝNOSY
60 – tržby za vlast.výkony
a služby
63 – daň.a col.výnosy popl.
64 – ost.výnosy z prev.činn.
65 – zúčt.rezerv a OP
66 – finančné výnosy
67 – mimoriadne výnosy
69 – výnosy z transferov
Výsledok hospodárenia

1 311 278,03

1 304 819,98

2 193 988,51

2 043 080,02

739,18

45 627,86
0
580,32
129,00
0
0
1 258 482,80
-1 106,22

46 367,04
1 097 643,88
56 411,42
849,00
520,40
0
992 196,77
247 505,92

46 992,81
1 079 622,24
58 372,30
1 156,86
728,56
0
856 207,25
252 654,84

1 097 643,88

55 831,10
720,00
520,40
0
155 823,47
248 612,14

Povinnosť konsolidácie obci vyplynula v zmysle zákona č. 431/202 Z.z o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, opatrenia Ministerstva financií SR zo 17. decembra 2008 č.
MF/27526/2008-31 a Metodického usmernenia č. MF/10231/2014-31, kde bola po navzájom
vylúčených bežných a kapitálových transferov uskutočnená konsolidácia bez dopadu na
účtovný výsledok r.2020, ako aj výsledku hospodárenia minulých rokov.

9.4 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
a) Základná škola s materskou školou vedie súdny spor s bývalou zamestnankyňou o určenie
neplatnosti skončenia pracovného pomeru v ZŠ.
b) V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil
mnoho krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na
firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne
vplyvy majú v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom,
na základe ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu
s následným obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj
zhoršenie ukazovateľov zadĺženosti. V priebehu roka 2020 účtovná jednotka využila
možnosť uzatvorenia Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola poskytnutá
Ministerstvom financií SR na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností
nehospodárskeho charakteru z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v celkovom objeme 50 000,00 Eur so
splatnosťou najneskôr do 31.10.2027. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej
jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu
súčasnej situácie na účtovnú jednotku.
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Vypracovala: Ingrid Stachová

Predkladá: Mgr.Marián Luha, v.r.
starosta

V Spišskom Bystrom dňa 10.11.2021
Prílohy: (k nahliadnutiu na Obecnom úrade)
- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky – Obce
- ZŠ s MŠ
- Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
- Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná súvaha, Konsolidovaný výkaz ziskov a
strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
- Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke

Konsolidovaná výročná správa Obce Spišské Bystré za rok 2020

Strana 29

