OCUSB/2021/0020/008/001
Príloha č. 2:

STAROSTA OBCE S P I Š S K É B Y S T R É
V Spišskom Bystrom, 31.05.2021

OCUSB/2021/0020/008/002

Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré, ktoré sa uskutoční dňa
23. 06. 2021 so začiatkom o 17:30 h
v zasadačke OcÚ

P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadania
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní
Ţiadosti občanov a organizácií:
5.1. Návrh na schválenie prenájmu majetku nebytového priestoru (učebne
v budove s.č. 398) TARGET Academy, nezisková organizácia,
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 50392557 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
5.2. Návrh na schválenie prenájmu majetku nebytového priestoru (učebne
v budove s.č. 398) Angličtina Best Start, nezisková organizácia,
Filická 60/32, 058 01 Gánovce, IČO: 45736014 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
5.3. Návrh na schválenie výpoţičky majetku nebytového priestoru
(telocvičňa vrátane šatní a sociálnych zariadení) ŠPORTOVÝ KLUB
MLÁDEŢE SPIŠSKÉ BYSTRÉ, Cintorínska 366/28, 059 18 Spišské
Bystré, IČO: 52368033 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.4. Návrh na schválenie výpoţičky majetku nebytového priestoru
(telocvičňa vrátane šatní a sociálnych zariadení) OFK 1934 Spišské
Bystré, Michalská 394/4, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 31949827
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.5. Návrh na schválenie výpoţičky majetku nebytového priestoru
(telocvičňa vrátane šatní a sociálnych zariadení) Stolnotenisový oddiel
Spišské Bystré, SNP 685/223, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 50048660
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.6. Návrh na schválenie predaja majetku (nehnuteľnosti) - pozemku
registra „C“ diel č. 1 o výmere 10 m2 pričlenený k novozameranému
pozemku registra „C“ s parc. č. 2/1 - Ľubomír Buday a Zuzana
Budayová, Keţmarská 993/5, Poprad-Spišská Sobota 058 01 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
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6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Návrh na schválenie VZN č. ..../2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu a školskej jedálne
Návrh na schválenie VZN č. .../2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
Zmena organizačnej štruktúry obce Spišské Bystré – informácia
Správa z vykonanej následnej kontroly – Kontrola poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Spišské Bystré za rok 2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II.
polrok 2021
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za
rok 2020
Návrh na prerokovanie Záverečného účtu Obce Spišské Bystré a rozpočtové
hospodárenie za rok 2020
Návrh na schválenie zápisov do kroniky za rok 2020
Zverenie zrealizovaných investícií do správy ZŠ s MŠ – Prístavba
a nadstavba materskej školy – zvýšenie kapacity
Koncepcia rozvoja školy na roky 2021 - 2023
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021
16.1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
16.2. Oznámenie č. 2/2021
Rôzne
Interpelácie
Záver

Mgr. Marián Luha
starosta obce
Zverejnené dňa: 18.06.2021
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Príloha č. 3:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 4
Názov materiálu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH ZASADANÍ

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce
Spracovateľ: Jana Kiktová, všeobecný administratívny pracovník

Obsah materiálu: 1. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 31.05.2021
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1. Informatívna správa o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 23.04.2021
Uznesenie č. 17/2021/4: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ţe prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to:
2-izbový byt č. II./č.2 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Druţstevná, súpisné číslo 859,
orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom
území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1,
ţiadateľovi: Darine Herákovej, Druţstevná 859/26, 059 18 Spišské Bystré na 1 rok je prípad hodný
osobitného zreteľa. Obec Spišské Bystré má vo vlastníctve 8 bytových jednotiek na ulici Druţstevnej, ktoré
boli postavené z podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky. Na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a VZN č. 4/2019 (Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišské
Bystré o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce).
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to prenájom
nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa,
2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to:
2-izbový byt č. II./č.2 na prízemí nachádzajúci sa v Spišskom Bystrom, ulica Druţstevná, súpisné číslo 859,
orientačné číslo 26 bytového domu postaveného na parcele registra „C“ parc. č. 1215/118, v katastrálnom
území Spišské Bystré a evidovaný Okresným úradom Poprad, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1
Darine Herákovej, Druţstevná 859/26, 059 18 Spišské Bystré na 1 rok a mesačný nájom vo výške 152,00
eur, prevádzkové náklady budú kalkulované samostatne v nájomnej zmluve.

Plnenie: splnené. Zmluva o nájme podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa 29.04.2021,
zverejnená na webovom sídle obce dňa 29.04.2021 a účinnosť nadobudla dňa 30.04.2021.
Uznesenie č. 17/2021/5: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
ţe prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe
nebytový priestor v súčasnosti slúţi ako skladový priestor (zmluva uzatvorená na krátkodobý nájom), súčasný
nájomca má záujem vo svojej činnosti aj naďalej pokračovať a vyuţívať miestnosť ako skladový priestor.
Nájomca pravidelne bezodplatne vypomáha pri ozvučovaní kultúrnych podujatí organizovaných obcou.
Prenajímaný nebytový priestor tak nezmení nijakým spôsobom povahu ani účel vyuţívania.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to prenájom
nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré, a to:
- miestnosť na prízemí bez vybavenia v pravej časti budovy o výmere 40 m2 v budove súpisné číslo 101 v kat.
území obce Spišské Bystré zapísanú na liste vlastníctva č. 1, na parcele č. 484/1 ako druh stavby iná budova
(budova bývalého kina) ako skladový priestor ţiadateľovi: Bc. Pavol Stašák, SNP 179/68, 059 18 Spišské
Bystré, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 40,00 €/mesačne a doba nájmu do 31.12.2021.

Plnenie: splnené. Zmluva o nájme nebytové priestoru podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa
01.05.2021, zverejnená na webovom sídle obce dňa 03.05.2021 a účinnosť nadobudla dňa
04.05.2021.
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Uznesenie č. 17/2021/6: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
ţe prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe
uvedené priestory v súčasnosti nájomca vyuţíva, a to na základe nájomnej zmluvy ešte z roku 2011. Nakoľko
doba platnosti tejto zmluvy skončí uplynutím obdobia, na ktoré bola dohodnutá (do 31.10.2021), obec vyvolala
rokovania o uzavretí novej nájomnej zmluvy a zároveň úprave výšky nájomného. Predmet nájmu nájomca vyuţíva
na umiestnenie a uţívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu
a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „Spišské Bystré“ a vzhľadom na
skutočnosť, ţe sa jedná o komplikované technologické zariadenie, prejavil záujem o predĺţenie doby nájmu.
Prevádzkovaním uvedenej technológie bude zachované internetové pokrytie a jeho kvalita pre obyvateľov obce.
B)schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to prenájom
nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2) podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré, a to:
- Priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti na ul. Michalská 398/8 v Spišskom Bystrom, ktorá je zapísaná v
katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu v Poprade, na liste vlastníctva č. 1,
okres Poprad, obec Spišské Bystré, katastrálne územie Spišské Bystré, ako školská jedáleň, súpisné číslo 398,
postavený na pozemku KNC parcelné č. 2818/4, konkrétne:
a)

nebytový priestor - nachádzajúci sa v podkroví nehnuteľnosti, o celkovej výmere 10 m2

b) ostatný priestor nachádzajúci sa na streche nehnuteľnosti, o celkovej výmere 2 m2,
nájomcovi: Slovak Telekom, a. s., so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, na dobu nájmu
od 01.11.2021 do 31.10.2026 za nájomné vo výške: 3500,- EUR (slovom: tritisícpäťsto eur) / 1 rok.

Plnenie: v plnení.
Uznesenie č. 17/2021/7: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
ţe výpoţička nebytových priestorov – Miestnosť nachádzajúca sa na prízemí v budove ako druh stavby iná budova,
so súpisným číslom 101, v ľavej časti budovy, nachádzajúca sa na parcele registra „C“ s parcelným číslom: 484/1
o výmere 585 m2, druh pozemku zastavená plocha a nádvorie o výmere 100 m2 na dobu jedného roka v prospech
Základnej organizácie Oblastné zdruţenie chovateľov poštových holubov Poprad, Spišské Bystré, IČO: 3195306902211 zastúpenej predsedom Jaroslavom Harhovským, SNP 94, 059 18 Spišské Bystré je prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, ţe sa jedná o poskytnutie priestorov pre Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, základnú
organizáciu Spišské Bystré, ktorá v minulosti sídlila v priestoroch Poţiarnej zbrojnice. Vzhľadom na skutočnosť, ţe
v súčasnosti nie sú uvedené priestory vyuţívané a uvedená organizácia vykonáva všeobecne prospešnú činnosť, ktorá
reprezentuje obec Spišské Bystré nie len v regióne, ale aj na celom Slovensku, uvedené priestory im budú prenechané
do výpoţičky.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob výpožičky vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to
výpoţička nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
výpožičku nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to výpožičku
nebytových priestorov –
Miestnosť nachádzajúca sa na prízemí v budove ako druh stavby iná budova, so súpisným číslom 101,
v ľavej časti budovy, nachádzajúca sa na parcele registra „C“ s parcelným číslom: 484/1 o výmere 585 m2,
druh pozemku zastavená plocha a nádvorie o výmere 100 m2 na dobu jedného roka v prospech Základnej
organizácie Oblastné zdruţenie chovateľov poštových holubov Poprad, Spišské Bystré, IČO: 3195306902211 zastúpenej predsedom Jaroslavom Harhovským, SNP 94, 059 18 Spišské Bystré za cenu podľa
aktuálnych Zásad prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za
prenájom nebytových priestorov, t.j. cena je stanovená pre neziskové organizácie so sídlom v obci Spišské
Bystré bezodplatne. A cena prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad
aktuálne platných v čase schvaľovania tohto nájmu. Vypoţičiavateľ je povinný uhradiť náklady
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(elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním
priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve o výpoţičke.

Plnenie: splnené. Zmluva o výpoţičke podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa 10.05.2021,
zverejnená na webovom sídle obce dňa 17.05.2021 a účinnosť nadobudla dňa 18.05.2021.
Uznesenie č. 17/2021/8: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ţe predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, ţe sa jedná o majetkovoprávne usporiadanie pozemku; a to časti pozemkov vo vlastníctve obce, na
ktorých sa nachádza pozostatok sypanca, ktorý sa historicky nachádza na uvedenom pozemku. Nakoľko
predchádzajúci vlastník majetkovo právne nevysporiadal túto nehnuteľnosť. Uvedeným predajom dôjde
k zosúladeniu právneho stavu so skutkovým.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to predaj
nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.

-

-

2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to
novozameraný diel č. 2 k parcele registra „C“ s parc. č. 619/4 o výmere 29 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 25/2020 zo dňa 26.08.2020, overený
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1- 759/20 dňa 16.09.2020 od parcely registra
„C“ s par. č. 7640/1 od celkovej výmery: 551 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské
Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
novozameraný diel č. 3 k parcele registra „C“ s parc. č. 7640/7 o výmere 45 m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 25/2020 zo dňa 26.08.2020, overený
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1- 759/20 dňa 16.09.2020 od parcely registra
„C“ s par. č. 7640/1 od celkovej výmery: 551 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské
Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
ţiadateľom: Marián Zeman, Mgr. Eva Zemanová, obaja trvale bytom: SNP 266/182A, 059 18 Spišské
Bystré za cenu 16,00 eur/m2 , spolu za cenu 1 184,--EUR.

Plnenie: splnené. Kúpna zmluva podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa 17.05.2021,
zverejnená na webovom sídle obce dňa 17.05.2021 a účinnosť nadobudla dňa 18.05.2021.
Uznesenie č. 17/2021/9: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ţe
predaj nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe sa jedná
o majetkovoprávne usporiadanie pozemku; a to časti pozemku vo vlastníctve obce, dlhodobo uţívané ţiadateľom, na
predmetných novozameraných pozemkoch sú vybudované drobné stavby – oplotenia.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to predaj
nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to
- novozameraný pozemok registra „C“ s parc. č. 7642/11 o výmere 64 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 36444499-90/2019 zo dňa 23.05.2019,
overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-449/19 dňa 05.06.2019 od parcely
registra „C“ s par. č. 7642/1 od celkovej výmery: 17 087 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.
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-

ú. Spišské Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce
Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
novozameraný pozemok registra „C“ s parc. č. 7706/39 o výmere 77 m2, druh pozemku: vodná plocha, k. ú.
Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 36444499-90/2019 zo dňa 23.05.2019, overený
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-449/19 dňa 05.06.2019 od parcely registra
„C“ s par. č. 7706/1 od celkovej výmery: 64 306 m2, druh pozemku: vodná plocha, k. ú. Spišské Bystré,
evidovanej Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré,
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
ţiadateľovi: Bc. Pavol Stašák, r. Stašák trvale bytom: SNP 179/68, 059 18 Spišské Bystré za cenu 16,00
eur/m2 , spolu za cenu 2 256,--EUR.

Plnenie: splnené. Kúpna zmluva podpísaná, zverejnená na webovom sídle obce dňa 14.06.2021
a účinnosť nadobudla dňa 15.06.2021.
Uznesenie č. 17/2021/10: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
predbeţnú zámenu pozemkov, zároveň ţiada ţiadateľa predloţiť návrh na vysporiadanie uţívaných pozemkov

Plnenie: splnené. Odpoveď zaslaná ţiadateľovi.
Uznesenie č. 17/2021/11: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Spišské Bystré

Plnenie: splnené. Zásady zverejnené na webovom sídle obce.
Uznesenie č. 17/2021/12: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021:
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
714001 – Osobný automobil
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
713004 – Chladiace zariadenie dom smútku
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
637005 – Sluţby k NFP – ZŠ
Zvýšenie kapitálových príjmov v podpoloţke rozpočtu:
233001 – Predaj pozemkov
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
223001 – Preplatky min. r.
Zníţenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
713005 – Kompostovisko spoluúčasť
Zníţenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
717002 – Stavby a ich techn. zhodnotenie

+ 10 000,- €
+

5 000,- €

+

1 110,- €

+ 2 969,- €
+

1 988,- €

-

5 000,- €

-

6 153,- €

Plnenie: splnené. Zapracované do rozpočtovníctva.
Uznesenie č. 17/2021/13: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Oznámenie pre OZ č. 1/2021
Zníţenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Dotácia MV SR matrika
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu

- 1 568,09 €
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611000 - Hrubé mzdy matrika
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
625002 – Zákonné poistenie matrika
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
633006 – Kancelárske potreby matrika
Zníţenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Dotácia MDaV SR stavebný úrad
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
611000 - Hrubé mzdy stavebný úrad
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
625002 – Zákonné poistenie stavebný úrad
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Dotácia MV SR ţivotné prostredie
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
637004 – Starostlivosť o ţivotné prostredie
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Dotácia MV SR register obyv.
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
611000 - Hrubé mzdy register obyv.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001- Dotácia MV SR vojnové hroby
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
637004 – Starostlivosť o vojnové hroby
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zníţenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Zníţenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.

- 1 354,16 €
-

511,00 €

+ 297,07 €

-

397,01 €

- 295,00 €
- 101,89 €

+

9,80 €

+

9,80€

+

11,17 €

+

11,17 €

+

84,30 €

+

84,30 €

+

9 440,-€ /vzdelávacie poukazy/

+

9 440,-€

+

2 000,-€ /špecifiká pandémia/

+

2 000,-€

-

75 125,-€ /normatív/

-

75 125,-€

+

8 850,-€ /SZP/

+

8 850,-€

+ 18 288,-€ /asistenti učiteľa/
+

18 288,-€

+

1 214,-€ /dopravné/

+

1 214,-€
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Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre MŠ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 MŠ- prenes. kompet.

+

1 000,-€ /projekt Múdre hranie/

+

1 000,-€

+

2 537,-€

+

2 537,-€

Plnenie: splnené. Zapracované do rozpočtovníctva.
Uznesenie č. 17/2021/14: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
podmienky súťaţe na predaj hnuteľného majetku obce – automobilu Škoda Fabia PP 656 BS.

Plnenie: splnené. Súťaţ zverejnená na webovom sídle obce.
15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 11.12.2020
Uznesenie č. 15/2020/9: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na I. polrok 2021
B) poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly

Plnenie: splnené. Na 23.06.2021 predloţená správa z kontroly a plán na II. polrok 2021.
14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 28.10.2020
Uznesenie č. 14/2020/6: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ţe výpoţička nebytových priestorov – telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte
základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od
01.11.2020 do 31.03.2021 v stredu od 17:30 h do 19:00 h a v sobotu od 15:00 h do 19:00 h pre nájomcu
OFK 1934 Spišské Bystré, IČO: 31949827, Michalská 394/4, 059 18 Spišské Bystré je prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, ţe obec chce poskytnúť a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky
na udrţiavanie a rozvoj telesnej kondície v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý ţivotný štýl
svojich obyvateľov, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí a mládeţe.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob výpožičky vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to
výpoţička nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
výpožičku nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to výpožičku nebytových priestorov telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo
KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 01.11.2020 do 31.03.2021 pre nájomcu OFK 1934
Spišské Bystré, Michalská 394/4, Spišské Bystré, IČO: 31949827 za cenu podľa aktuálnych Zásad
prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových
priestorov, t.j. cena je stanovená pre neziskové organizácie so sídlom v obci Spišské Bystré bezodplatne.
A cena prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad aktuálne platných
v čase schvaľovania tohto nájmu. Vypoţičiavateľ je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné,
stočné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním priestoru, ktoré budú
dohodnuté individuálne v zmluve o výpoţičke.
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Plnenie: návrh na zrušenie uznesenia, nedošlo k naplneniu uznesenia v danom termíne
z dôvodu pozastavenia činnosti zloţky vzhľadom na pandemickú situáciu.
Uznesenie č. 14/2020/7: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ţe prenájom nebytových priestorov – telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte
základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od
01.11.2020 do 31.03.2021 v stredu od 16:00 h do 17:30 h a v sobotu od 13:00 h do 15:00 h pre nájomcu
Obecný futbalový klub Kravany, Kravany 282, 059 18 Kravany IČO: 42037301je prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, ţe obec chce poskytnúť a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky na
udrţiavanie a rozvoj telesnej kondície v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý ţivotný štýl
svojich obyvateľov, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí a mládeţe.
V druţstve prípravka hrajú futbal aj chlapci z našej obce.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to
výpoţička nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to prenájom nebytových priestorov telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo
KN „C“ 2818/5, k. ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 01.11.2020 do 31.03.2021 pre nájomcu Obecný
futbalový klub Kravany, Kravany 282, 059 18 Kravany IČO: 42037301 za cenu podľa aktuálnych Zásad
prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových
priestorov, t.j. cena je stanovená za telocvičňu pre ostatných ţiadateľov na 9,00 €/hodina. A cena
prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad aktuálne platných v čase
schvaľovania tohto nájmu. Nájomca je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz
a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne
v zmluve o nájme.

Plnenie: návrh na zrušenie uznesenia, nedošlo k naplneniu uznesenia v danom termíne
z dôvodu pozastavenia činnosti zloţky vzhľadom na pandemickú situáciu.
12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré zo dňa 24.06.2020
Uznesenie č. 12/2020/10: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ţe výpoţička nebytových priestorov – telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte
základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od
01.11.2020 do 01.05.2021 v pondelok a piatok od 16:00 h do 17:00 h a v sobotu od 10:00 h do 12:00 h pre
nájomcu ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŢE SPIŠSKÉ BYSTRÉ, občianske zdruţenie, IČO: 52368033,
Cintorínska 366/28, 059 18 Spišské Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe obec chce
poskytnúť a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky na udrţiavanie a rozvoj telesnej kondície
v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý ţivotný štýl svojich obyvateľov, zároveň poskytnúť priestor
pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí a mládeţe.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob výpožičky vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to
výpoţička nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
výpožičku nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to výpožičku nebytových priestorov telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo
KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 01.11.2020 do 01.05.2021 pre nájomcu ŠPORTOVÝ
KLUB MLÁDEŢE SPIŠSKÉ BYSTRÉ, občianske zdruţenie, IČO: 52368033, Cintorínska 366/28, 059 18
Spišské Bystré za cenu podľa aktuálnych Zásad prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, t.j. cena je stanovená pre neziskové organizácie so
sídlom v obci Spišské Bystré bezodplatne. A cena prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie
uvedených zásad aktuálne platných v čase schvaľovania tohto nájmu. Vypoţičiavateľ je povinný uhradiť
náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené
s uţívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve o výpoţičke.
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Plnenie: návrh na zrušenie uznesenia, nedošlo k naplneniu uznesenia v danom termíne
z dôvodu pozastavenia činnosti zloţky vzhľadom na pandemickú situáciu.
Uznesenie č. 12/2020/11: Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ţe výpoţička nebytových priestorov – telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte
základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od
01.09.2020 do 01.09.2021 vo štvrtok od 16:30 h do 18:30 h a v nedeľu od 16:00 h do 18:00 h pre nájomcu
Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré, IČO: 37789341,je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe
obec chce poskytnúť a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky na udrţiavanie a rozvoj telesnej
kondície v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý ţivotný štýl svojich obyvateľov, zároveň
poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí a mládeţe.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob výpožičky vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, a to
výpoţička nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
výpožičku nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to výpožičku
nebytových priestorov telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo
KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 01.09.2020 do 01.09.2021 pre nájomcu
Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré, IČO: 37789341 za cenu podľa aktuálnych Zásad prenájmu
a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, t.j.
cena je stanovená pre neziskové organizácie so sídlom v obci Spišské Bystré bezodplatne. A cena
prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad aktuálne platných v čase
schvaľovania tohto nájmu. Vypoţičiavateľ je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné,
odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté
individuálne v zmluve o výpoţičke.

Plnenie: v plnení.

32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 25.04.2018
Uznesenie č. 32/2018/13: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
výkup pozemkov – jednotlivých dielov podľa Geometrického plánu na oddelenie pozemkov p. č. 7643/7, 253/4,
4911/144-218 číslo 50124781-2/17 vypracovaného Martinou Jarošovou autorizačne overeného Ing. Petrom Grigerom
dňa 28.02.2017 a úradne overeného dňa 15.03.2017 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom za účelom
plánovanej výstavby technickej infraštruktúry – miestnej komunikácie a inţinierskych sietí na ulici Vodárenská
v Spišskom Bystrom.

Plnenie: v plnení.

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré zo dňa 03.02.2017
Uznesenie č. 21/2017/15: Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Bystrom
schvaľuje
- kúpu pozemku reg. KN – E parc. č. 4003 k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o celkovej
výmere 419 m2 od vlastníkov zapísaných na LV č. 226 do vlastníctva Obce Spišské Bystré za cenu podľa znaleckého
posudku vypracovaného odborne spôsobilou osobou
a pozemku reg. KN – E parc. č. 3795/2 v k.ú. Spišské Bystré, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 286 m2 od
vlastníkov zapísaných na LV č. 2804 do vlastníctva Obce Spišské Bystré za cenu podľa znaleckého posudku
vypracovaného odborne spôsobilou osobou
za účelom prepojenia miestnych komunikácií na ul. Partizánska a ul. Školská v Spišskom Bystrom.

Plnenie: v plnení.
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2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Spišské Bystré
B) ruší
1. uznesenie č. 14/2020/6 zo dňa 28.10.2020
2. uznesenie č. 14/2020/7 zo dňa 28.10.2020
3. uznesenie č. 12/2020/10 zo dňa 24.06.2020
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Príloha č. 4:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŢIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.1. NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRENÁJMU MAJETKU NEBYTOVÉHO
PRIESTORU (UČEBNE V BUDOVE S.Č. 398) TARGET ACADEMY,
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA, KARPATSKÁ 3256/15, 058 01
POPRAD, IČO: 50392557 Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO
ZRETEĽA
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová, všeobecne administratívny pracovník

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 09.06.2021
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1. Dôvodová správa:
Zámer prenájmu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od
07.06.2021.
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré, Michalská 398, 059 18 Spišské Bystré
ako správca majetku obce Spišské Bystré poţiadala o prerokovanie ţiadosti - nájom učební na
školský rok 2021/2022 v objekte základnej školy na parcele KN „C“ 2818/3,
k. ú. Spišské Bystré pre nájomcu: TARGET Academy, nezisková organizácia, Karpatská 3256/15,
058 01 Poprad, IČO: 50392557. Prenajaté priestory bude nájomca vyuţívať na výučbu –
anglického jazyka, na dobu určitú od 04.10.2021 do 10.06.2022 v pondelok v počte 3 vyučovacie
hodiny v dĺţke 45 minút týţdenne, v časoch po vyučovaní.
Jazyková vzdelanosť je v súčasnosti povaţovaná za jednu z najdôleţitejších zručností,
ktorou deti a mládeţ môţu disponovať a ktorá je nevyhnutnou podmienkou ich ďalšieho uplatnenia
na trhu práce nie len doma, ale aj v zahraničí. Práve vďaka vytvoreniu priaznivých podmienok pre
dosiahnutie jazykovej úrovne, ktorú by deti a mládeţ vedeli efektívne vyuţívať v beţnej
komunikácii ako aj v odbornej rovine dôjde k naplneniu tohto cieľa. Zámerom je odbúrať stres či
uţ z rozprávania, zdokonaliť sa v komunikačných zručnostiach a poskytnúť jednoduchým, ale
zrozumiteľným spôsobom základy gramatiky anglického jazyka. Ovládnuť majstrovstvo jazykov je
v dnešnej dobe veľmi cenným duševným majetkom, ktorý nám otvára snáď všetky dvere do sveta.
Obec a Základná škola s materskou školou chcú poskytnúť a vytvárať deťom v obci
dostatočné podmienky na udrţiavanie a rozvoj jazykovej zdatnosti a v rámci jazykových kurzov
tým zabezpečiť vzdelanie detí a mládeţe, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie
voľného času detí a mládeţe.
Do doby zasielania materiálov bez stanoviska komisií.
V zmysle zásad prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za
prenájom nebytových priestorov je cena stanovená za učebňu pre mimoškolskú činnosť detí ZŠ
s MŠ v Spišskom Bystrom organizovanú externým subjektom 50,00 €/skupina/rok a cena
prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad aktuálne platných
v čase schvaľovania tohto nájmu.
Vzhľadom na uvedené, navrhujeme schváliť nájom nebytových priestorov ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená podľa aktuálnych Zásad prenájmu a výpoţičky
nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, ţe prenájom nebytových priestorov – učebne
v objekte
Základnej školy s materskou školou so sídlom Michalská 398 na parcele číslo KN „C“
2818/3, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 04.10.2021 do 10.06.2022 v pondelok
v počte 3 vyučovacie hodiny v dĺţke 45 minút týţdenne, v časoch po vyučovaní
pre
nájomcu TARGET Academy, nezisková organizácia, IČO: 50392557, Karpatská 3256/15,
058 01 Poprad je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe obec a škola chcú
poskytnúť a vytvárať deťom v obci dostatočné podmienky na udrţiavanie a rozvoj
jazykovej zdatnosti a v rámci jazykových kurzov tým zabezpečiť vzdelanie detí a mládeţe,
zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeţe.
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B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Obce Spišské Bystré, a to nájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
nájom
nebytových priestorov – učebne v objekte Základnej školy s materskou
školou so sídlom Michalská 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/3, k. ú. Spišské Bystré na
dobu určitú od 04.10.2021 do 10.06.2022 v pondelok v počte 3 vyučovacie hodiny
v dĺţke 45 minút týţdenne, v časoch po vyučovaní pre nájomcu TARGET Academy,
nezisková organizácia, IČO: 50392557, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad za cenu
podľa platných Zásad prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, za učebňu pre mimoškolskú
činnosť detí ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom organizovanú externým subjektom je
50,00€/skupina/rok a cena prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie
uvedených zásad aktuálne platných v čase schvaľovania tohto nájmu.
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Príloha č. 5:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŢIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.2. NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRENÁJMU MAJETKU NEBYTOVÉHO
PRIESTORU (UČEBNE V BUDOVE S.Č. 398) ANGLIČTINA BEST
START, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA, FILICKÁ60/32, 058 01
GÁNOVCE, IČO: 45736014 Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO
ZRETEĽA
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová, všeobecne administratívny pracovník

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 09.06.2021
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1. Dôvodová správa:
Zámer prenájmu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od
07.06.2021.
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré, Michalská 398, 059 18 Spišské Bystré
ako správca majetku obce Spišské Bystré poţiadala o prerokovanie ţiadosti - nájom učební na
školský rok 2021/2022 v objekte základnej školy na parcele registra „C“ 2818/3,
k. ú. Spišské Bystré pre nájomcu: Angličtina Best Start, nezisková organizácia, Filická 60/32, 058
01 Gánovce, IČO: 45736014. Prenajaté priestory bude nájomca vyuţívať na výučbu – anglického
jazyka, na dobu určitú od 02.09.2021 do 30.06.2022 v dňoch štvrtok a piatok v poobedňajších
hodinách.
Jazyková vzdelanosť je v súčasnosti povaţovaná za jednu z najdôleţitejších zručností,
ktorou deti a mládeţ môţu disponovať a ktorá je nevyhnutnou podmienkou ich ďalšieho uplatnenia
na trhu práce nie len doma, ale aj v zahraničí. Práve vďaka vytvoreniu priaznivých podmienok pre
dosiahnutie jazykovej úrovne, ktorú by deti a mládeţ vedeli efektívne vyuţívať v beţnej
komunikácii ako aj v odbornej rovine dôjde k naplneniu tohto cieľa. Zámerom je odbúrať stres, či
uţ z rozprávania, zdokonaliť sa v komunikačných zručnostiach a poskytnúť jednoduchým, ale
zrozumiteľným spôsobom základy gramatiky anglického jazyka. Ovládnuť majstrovstvo jazykov je
v dnešnej dobe veľmi cenným duševným majetkom, ktorý nám otvára snáď všetky dvere do sveta.
Obec a Základná škola s materskou školou chcú poskytnúť a vytvárať deťom v obci
dostatočné podmienky na udrţiavanie a rozvoj jazykovej zdatnosti a v rámci jazykových kurzov
tým zabezpečiť vzdelanie detí a mládeţe, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie
voľného času detí a mládeţe.
Do doby zasielania materiálov bez stanoviska komisií.
V zmysle zásad prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien
za prenájom nebytových priestorov je cena stanovená za učebňu pre mimoškolskú činnosť detí ZŠ
s MŠ v Spišskom Bystrom organizovanú externým subjektom 50,00 €/skupina/rok a cena
prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad aktuálne platných v čase
schvaľovania tohto nájmu.
Vzhľadom na uvedené, navrhujeme schváliť nájom nebytových priestorov ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Cena je stanovená podľa aktuálnych Zásad prenájmu a výpoţičky
nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, ţe prenájom nebytových priestorov – učebne v objekte
Základnej školy s materskou školou so sídlom Michalská 398 na parcele číslo KN „C“
2818/3, k.ú. Spišské Bystré na dobu určitú od 02.09.2021 do 30.06.2022 v dňoch pondelok
štvrtok a piatok v poobedňajších hodinách pre nájomcu Angličtina Best Start, nezisková
organizácia, IČO: 45736014, Filická 60/32, 058 01 Gánovce je prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, ţe obec a škola chcú poskytnúť a vytvárať deťom v obci dostatočné
podmienky na udrţiavanie a rozvoj jazykovej zdatnosti a v rámci jazykových kurzov tým
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zabezpečiť vzdelanie detí a mládeţe, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie
voľného času detí a mládeţe.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prenájmu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Obce Spišské Bystré, a to nájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
nájom
nebytových priestorov – učebne v objekte Základnej školy s materskou školou
so sídlom Michalská 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/3, k. ú. Spišské Bystré na dobu
určitú od 02.09.2021 do 30.06.2022 v dňoch štvrtok a piatok v poobedňajších hodinách
pre nájomcu Angličtina Best Start, nezisková organizácia, IČO: 45736014, Filická
60/32, 058 01 Gánovce za cenu podľa platných Zásad prenájmu a výpoţičky nebytových
priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, za učebňu
pre mimoškolskú činnosť detí ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom organizovanú externým
subjektom je 50,00 €/skupina/rok a cena prevádzkových nákladov bude stanovená
v zmysle vyššie uvedených zásad aktuálne platných v čase schvaľovania tohto nájmu.
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Príloha č. 6:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŢIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.3. NÁVRH NA SCHVÁLENIE VÝPOŢIČKY MAJETKU
NEBYTOVÉHO PRIESTORU (TELOCVIČŇA VRÁTANE ŠATNÍ
A SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ) ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŢE
SPIŠSKÉ BYSTRÉ, CINTORÍNSKA 366/28, 059 18 SPIŠSKÉ
BYSTRÉ, IČO: 52368033 Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO
ZRETEĽA
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová, všeobecne administratívny pracovník

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 09.06.2021
- 19 -

1. Dôvodová správa:
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré, Michalská 398, 059 18 Spišské Bystré
ako správca majetku obce Spišské Bystré poţiadala dňa 07.06.2021 o prerokovanie ţiadosti o
výpoţičku telocvične na školský rok 2021/2022 v objekte základnej školy na parcele KN „C“
2818/5, k.ú. Spišské Bystré pre nájomcu: ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŢE SPIŠSKÉ BYSTRÉ,
IČO: 52368033, Cintorínska 366/28, 059 18 Spišské Bystré. Vypoţičané priestory bude nájomca
vyuţívať za účelom pohybovej aktivity mládeţe na dobu určitú od 01.11.2021 do 01.04.2022
v pondelok, piatok od 16:00 h do 17:00 h a sobota od 09:00 h do 12:00 h.
Obec chce poskytnúť a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky na udrţiavanie
a rozvoj telesnej kondície v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý ţivotný štýl svojich
obyvateľov, mládeţe a detí.
Do doby zasielania materiálov bez stanoviska komisií.
Vzhľadom na uvedené, navrhujeme schváliť výpoţičku nebytových priestorov ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Cena je stanovená podľa aktuálnych Zásad prenájmu a výpoţičky
nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, ktoré
nadobudli platnosť a účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom obce Spišské Bystré.
V zmysle zásad prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych
cien za prenájom nebytových priestorov je cena stanovená pre neziskové organizácie so sídlom
v obci Spišské Bystré bezodplatne. A cena prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle
vyššie uvedených zásad aktuálne platných v čase schvaľovania tejto výpoţičky. Vypoţičiavateľ je
povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie,
a pod.) spojené s uţívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve o výpoţičke.
Zámer výpoţičky bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od 07.06.2021.
2. Návrh na uznesenie:
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ţe výpoţička nebytových priestorov – telocvične vrátane šatní a sociálnych
zariadení v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské
Bystré na dobu určitú od 01.11.2021 do 01.04.2022 v pondelok a piatok od 16:00 h do 17:00 h
a v sobotu od 09:00 h do 12:00 h pre nájomcu ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŢE SPIŠSKÉ
BYSTRÉ, občianske zdruţenie, IČO: 52368033, Cintorínska 366/28, 059 18 Spišské Bystré je
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe obec chce poskytnúť a vytvárať všetkým občanom
dostatočné podmienky na udrţiavanie a rozvoj telesnej kondície v rámci športových aktivít a tým
zabezpečiť zdravý ţivotný štýl svojich obyvateľov, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné
trávenie voľných chvíľ detí a mládeţe.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob výpoţičky vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Obce Spišské Bystré, a to výpoţička nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov výpoţičku nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
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výpožičku
nebytových priestorov - telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení
v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské
Bystré na dobu určitú od 01.11.2021 do 01.04.2022 pre nájomcu ŠPORTOVÝ KLUB
MLÁDEŢE SPIŠSKÉ BYSTRÉ, občianske zdruţenie, IČO: 52368033, Cintorínska
366/28, 059 18 Spišské Bystré za cenu podľa aktuálnych Zásad prenájmu a výpoţičky
nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových
priestorov, t.j. cena je stanovená pre neziskové organizácie so sídlom v obci Spišské
Bystré bezodplatne. A cena prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie
uvedených zásad aktuálne platných v čase schvaľovania tejto výpoţičky. Vypoţičiavateľ
je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu,
upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne
v zmluve o výpoţičke.
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Príloha č. 7:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŢIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.4. NÁVRH NA SCHVÁLENIE VÝPOŢIČKY MAJETKU
NEBYTOVÉHO PRIESTORU ( TELOCVIČŇA VRÁTANE
ŠATNÍ A SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ) OFK 1934 SPIŠSKÉ
BYSTRÉ, MICHALSKÁ 394/4, 059 18 SPIŠSKÉ BYSTRÉ, IČO:
31949827 Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová, všeobecne administratívny pracovník
Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 09.06.2021
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1. Dôvodová správa:
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré, so sídlom: Michalská 398/8, 059 18
Spišské Bystré, ako správca majetku obce Spišské Bystré, poţiadala dňa 07.06.2021 o prerokovanie
ţiadosti o výpoţičku telocvične na školský rok 2021/2022, ktorá sa nachádza v objekte základnej
školy na parcelách registra „C“ s parc. č. 2818/5, k. ú. Spišské Bystré, pre ţiadateľa OFK 1934
Spišské Bystré, so sídlom: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 31 949 827. Vypoţičané
priestory bude vypoţičiavateľ vyuţívať na športovú činnosť – futbal, tréningy športovcov
a kondičnú prípravu, a to na dobu určitú: od 01.11.2021 do 30.03.2022, v stredu od 16:00 hod. do
19:00 hod. a v sobotu od 13:00 hod. do 19:00 hod..
Nakoľko obec má dlhodobo záujem vytvárať všetkým občanom našej obce priaznivé
podmienky na udrţiavanie a rozvoj ich telesnej kondície v rámci športových aktivít a tým
zabezpečiť zdravý ţivotný štýl, túto aktivitu ţiadateľa víta.
Do doby zasielania materiálov bez stanoviska komisií.
Vzhľadom na uvedené, navrhujeme schváliť výpoţičku nebytových priestorov ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Cena je stanovená podľa aktuálnych Zásad prenájmu a výpoţičky nebytových
priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, ktoré nadobudli
platnosť a účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom obce Spišské Bystré.
V zmysle zásad prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien
za prenájom nebytových priestorov je cena stanovená pre neziskové organizácie so sídlom v obci
Spišské Bystré bezodplatne. A cena prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle vyššie
uvedených zásad aktuálne platných v čase schvaľovania tejto výpoţičky. Vypoţičiavateľ je povinný
uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidáciu odpadu, upratovanie, a pod.)
spojené s uţívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve o výpoţičke.
Zámer výpoţičky bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 07.06.2021.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ţe výpoţička nebytových priestorov – telocvične vrátane šatní a sociálnych
zariadení v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské
Bystré na dobu určitú od 01.11.2021 do 30.03.2022 v stredu od 16:00 h do 19:00 h a v sobotu od
13:00 h do 19:00 h pre nájomcu Obecný futbalový klub 1934 Spišské Bystré, IČO: 31949827,
Michalská 394/4, 059 18 Spišské Bystré je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe obec
chce poskytnúť a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky na udrţiavanie a rozvoj
telesnej kondície v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý ţivotný štýl svojich
obyvateľov, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí a mládeţe.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob výpoţičky vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Obce Spišské Bystré, a to výpoţička nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
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2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov výpoţičku nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
výpožičku nebytových priestorov - telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení
v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k.ú. Spišské
Bystré na dobu určitú od 01.11.2021 do 30.03.2022 pre nájomcu Obecný futbalový klub
1934 Spišské Bystré, Michalská 394/4, Spišské Bystré, IČO: 31949827 za cenu podľa
aktuálnych Zásad prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych
cien za prenájom nebytových priestorov, t.j. cena je stanovená pre neziskové organizácie
so sídlom v obci Spišské Bystré bezodplatne. A cena prevádzkových nákladov bude
stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad aktuálne platných v čase schvaľovania tejto
výpoţičky. Vypoţičiavateľ je povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné,
odvoz a likvidáciu odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním priestoru, ktoré budú
dohodnuté individuálne v zmluve o výpoţičke.
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Príloha č. 8:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo:

5

Názov materiálu: ŢIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.5. NÁVRH NA SCHVÁLENIE VÝPOŢIČKY MAJETKU NEBYTOVÉHO
PRIESTORU (TELOCVIČŇA VRÁTANE ŠATNÍ A SOCIÁLNYCH
ZARIADENÍ) STOLNOTENISOVÝ ODDIEL SPIŠSKÉ BYSTRÉ, SNP
685/223, 059 18 SPIŠSKÉ BYSTRÉ, IČO: 50048660 Z DÔVODU
HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová, všeobecne administratívny pracovník

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 09.06.2021
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1. Dôvodová správa:
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré, Michalská 398, 059 18 Spišské Bystré
ako správca majetku obce Spišské Bystré poţiadala o prerokovanie ţiadosti o výpoţičku telocvične
na školský rok 2021/2022 v objekte základnej školy na parcele KN „C“ 2818/5,
k. ú. Spišské Bystré pre nájomcu: Stolnotenisový oddiel Spišské Bystré, IČO: 50048660, SNP
685/223, 059 18 Spišské Bystré. Vypoţičané priestory bude nájomca vyuţívať na športovú činnosť
– stolný tenis, tréningy športovcov a kondičnú prípravu na dobu určitú od 01.09.2021 do 30.06.2022
v utorok, piatok od 17:00 h do 19:00 h a nedeľa od 10:00 h do 14:00 h (podľa rozpisu zápasov).
Obec chce poskytnúť a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky na udrţiavanie
a rozvoj telesnej kondície v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý ţivotný štýl svojich
obyvateľov.
Do doby zasielania materiálov bez stanoviska komisií.
Vzhľadom na uvedené, navrhujeme schváliť výpoţičku nebytových priestorov ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Cena je stanovená podľa aktuálnych Zásad prenájmu a výpoţičky
nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, ktoré
nadobudli platnosť a účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom obce Spišské Bystré.
V zmysle zásad prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov a stanovenie minimálnych
cien za prenájom nebytových priestorov je cena stanovená pre neziskové organizácie so sídlom
v obci Spišské Bystré bezodplatne. A cena prevádzkových nákladov bude stanovená v zmysle
vyššie uvedených zásad aktuálne platných v čase schvaľovania tejto výpoţičky. Vypoţičiavateľ je
povinný uhradiť náklady (elektrickú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidáciu odpadu,
upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve
o výpoţičke.
Zámer výpoţičky bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od
07.06.2021.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ţe výpoţička nebytových priestorov – telocvične vrátane šatní a sociálnych
zariadení v objekte základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k. ú. Spišské
Bystré na dobu určitú od 01.09.2021 do 30.06.2022 v utorok a piatok od 17:00 h do 19:00 h
a v nedeľu od 10:00 h do 14:00 h pre nájomcu Stolnotenisový oddiel Spišské Bystré, občianske
zdruţenie, IČO: 50048660, SNP 685/223, 059 18 Spišské Bystré je prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, ţe obec chce poskytnúť a vytvárať všetkým občanom dostatočné podmienky na
udrţiavanie a rozvoj telesnej kondície v rámci športových aktivít a tým zabezpečiť zdravý ţivotný
štýl svojich obyvateľov, zároveň poskytnúť priestor pre zmysluplné trávenie voľných chvíľ detí
a mládeţe.
B) schvaľuje
1. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob výpoţičky vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Obce Spišské Bystré, a to výpoţička nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
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2. podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov výpoţičku nehnuteľností v katastrálnom území Spišské Bystré a to
výpožičku nebytových priestorov - telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení v objekte
základnej školy súpisné číslo 398 na parcele číslo KN „C“ 2818/5, k. ú. Spišské Bystré na
dobu určitú od 01.09.2021 do 30.06.2022 pre vypoţičiavateľa Stolnotenisový oddiel
Spišské Bystré, občianske zdruţenie, IČO: 50048660, SNP 685/223, 059 18 Spišské
Bystré za cenu podľa aktuálnych Zásad prenájmu a výpoţičky nebytových priestorov
a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, t.j. cena je stanovená pre
neziskové organizácie so sídlom v obci Spišské Bystré bezodplatne. A cena prevádzkových
nákladov bude stanovená v zmysle vyššie uvedených zásad aktuálne platných v čase
schvaľovania tejto výpoţičky. Vypoţičiavateľ je povinný uhradiť náklady (elektrickú
energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, a pod.) spojené s uţívaním
priestoru, ktoré budú dohodnuté individuálne v zmluve o výpoţičke.
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Príloha č. 9:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 5
Názov materiálu: ŢIADOSTI OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ
5.6. NÁVRH NA SCHVÁLENIE PREDAJA MAJETKU
(NEHNUTEĽNOSTI) – POZEMKU REGISTRA „C“ DIEL Č. 1
O VÝMERE 10 M2 PRIČLENENÝ K NOVOZAMERANÉMU POZEMKU
REGISTRA „C“ S PARC. Č. 2/1 – ĽUBOMÍR BUDAY A ZUZANA
BUDAYOVÁ, KEŢMARSKÁ 993/5, POPRAD-SPIŠSKÁ SOBOTA 058 01
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Jana Kiktová, všeobecný administratívny pracovník

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 09.06.2021
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1. Dôvodová správa:
Dňa 24.08.2020 bola do podateľne obecného úradu doručená ţiadosť o odkúpenie pozemku.
Následne bola dňa 26.08.2020 postúpená e-mailom komisiám na prerokovanie v komisiách. Dňa
07.09.2020 bolo zaslané ţiadateľom oznámenie o postúpení predmetnej ţiadosti komisiám.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.10.2020, schválilo predbeţne ţiadosť
o odkúpenie pozemku a odporučilo doručiť geometrický plán úradne overený Okresným úradom
Poprad, katastrálnym odborom a znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku.
Geometrický plán č. 22/2021 spracovaný vyhotoviteľom Ing. Eva Schurge- JOCHMANN, MPČĽ
3053/21, 058 01 Poprad, IČO: 11946318, úradne overený dňa 29.03.2021 Okresným úradom
Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1-266/2021 a znalecký posudok číslo 48/2021
vyhotovený znalcom Ing. Pavel Gejdoš boli doručené dňa 18.05.2021 do podateľne obecného
úradu. Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku vypracovaného Ing. Pavlom
Gejdošom zo dňa 23.04.2021 bola stanovená na sumu zaokrúhlene VŠH 210,00 eur (t.j.20,80
€/m2). Následne bol znalecký posudok a geometrický plán dňa 02.06.2021 postúpený komisiám
obecného zastupiteľstva na prerokovanie ceny v komisiách.
Zámer predaja pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
07.06.2021.
Jedná sa o:
- Novozameraný diel č. 1 o výmere 10 m2 pričlenený k novozameranému pozemku registra
„C“ s parc. č. 2/1 o celkovej výmere 61 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k.
ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 22/2021 zo dňa 11.03.2021, overený
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1- 266/2021 dňa 29.03.2021
od parcely registra „C“ s par. č. 7635/1 od celkovej výmery: 15 148 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, evidovanej Okresným úradom Poprad,
katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18
Spišské Bystré
Ţiadateľom v podiele 1/1: Ľubomír Buday, r. Buday a Zuzana Budayová, r. Jurčová trvale
bytom: Keţmarská 993/5, Poprad-Spišská Sobota 058 01.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Ţiadatelia nadobudli priľahlú nehnuteľnosť v roku 2020 a pri realizácii samotnej kúpy bolo zistené,
ţe časť nehnuteľnosti, respektíve jej prístavba, sa nachádza na obecnom pozemku. Vzhľadom na
túto skutočnosť nás ţiadatelia poţiadali o predaj časti uvedeného pozemku pod prístavbou, čím by
došlo k zosúladeniu právneho stavu so skutkovým stavom.
Do doby zasielania materiálov bez stanoviska komisií.
Týmto navrhujeme obecnému zastupiteľstvu, aby v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo predaj
predmetného pozemku za cenu 210,00 € .
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2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ţe predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré je prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe sa jedná o majetkovoprávne usporiadanie pozemku;
ţiadatelia nadobudli priľahlú nehnuteľnosť v roku 2020 a pri realizácii samotnej kúpy bolo
zistené, ţe časť nehnuteľnosti, respektíve jej prístavba, sa nachádza na obecnom pozemku.
Vzhľadom na túto skutočnosť ţiadatelia poţiadali o predaj časti uvedeného pozemku pod
prístavbou, čím dôjde k zosúladeniu právneho stavu so skutkovým stavom.
B) schvaľuje
1) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce
Spišské Bystré, a to predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
2) podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Spišské Bystré a to
novozameraný diel č. 1 o výmere 10 m2 pričlenený k novozameranému pozemku registra
„C“ s parc. č. 2/1 o celkovej výmere 61 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
k. ú. Spišské Bystré, odčlenený geometrickým plánom č. 22/2021 zo dňa 11.03.2021,
overený Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pod číslom G1- 266/2021 dňa
29.03.2021 od parcely registra „C“ s par. č. 7635/1 od celkovej výmery: 15 148 m 2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, evidovanej Okresným úradom
Poprad, katastrálny odbor na LV č. 1, vo vlastníctve Obce Spišské Bystré, Michalská 394,
059 18 Spišské Bystré za cenu 210,00 € ţiadateľom v podiele 1/1: Ľubomír Buday, r. Buday
a Zuzana Budayová, r. Jurčová trvale bytom: Keţmarská 993/5, Poprad-Spišská Sobota
058 01
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Príloha č. 10:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo:

6

Názov materiálu: NÁVRH NA SCHVÁLENIE VZN Č. .../2021 O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA
POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE, VÝŠKE PRÍSPEVKU NA
ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU
A ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu
Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha : Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2021 o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne

V Spišskom Bystrom dňa 09.06.2021
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1. Dôvodová správa:
Vzhľadom na skutočnosť, ţe od 01.08.2021 vstúpi do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z.
z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.
417/2020 Z. z., ktorou sa zuţuje okruh detí, na ktoré moţno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa, musela obec Spišské Bystré na túto právnu úpravu reagovať preniesť ju aj
do svojho VZN.
Kým v súčasnosti štát sumou 1,20 eura dotuje kaţdý obed pre dieťa navštevujúce posledný ročník
materskej školy alebo základnú školu, od začiatku augusta sa budú na týchto školách dotovať len obedy pre
deti v hmotnej núdzi. Štátna dotácia na jeden obed sa pritom zvýši o 10 centov na 1,30 eura. Dotovaná
suma má pokryť najvyššie finančné pásmo na nákup potravín na druhom stupni vyučovania v základných
školách, ktoré je vo výške 1,30 eura za jeden obed.
Ďalšia zmena, ktorá vyplynula z poţiadavky Základnej školy s materskou školou je úprava
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu, ktorý sa mení z troch (3)
EUR na päť (5) EUR.
Z dôvodu väčšej prehľadnosti všeobecne záväzných nariadení obce sme pristúpili
k vypracovaniu nového VZN.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa: 07.06.2021. V zákonnej
lehote neboli doručené ţiadne pripomienky. Na schválenie VZN je potrebná 3/5 väčšina prítomných
poslancov.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a školskej jedálne

3. Príloha:

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. ... /2021
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu a školskej jedálne

Obecné zastupiteľstvo v obci Spišské Bystré v zmysle § 6 a § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o obecnom zriadení“), §
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6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o správe v školstve“)
a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„Školský zákon“)
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“), ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu a školskej jedálne a výška príspevku na reţijné náklady.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Obec Spišské Bystré je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, so sídlom:
Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré, ktorej súčasťou sú materská škola, školský klub,
školská jedáleň a výdajňa školskej jedálne.
Článok 2
Predmet úpravy

1.

Toto VZN určuje:
a) výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s pobytom
dieťaťa v materskej škole,
b) výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s
pobytom ţiaka v školskom klube,
c) výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy (ďalej ako „MŠ“), alebo ţiaka
základnej školy (ďalej ako „ZŠ“) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Článok 3
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1.
2.

3.

4.

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom
jedného (1) dieťaťa v materskej škole mesačne sumou: 15,- EUR.
Príspevok podľa Článku 3, bod 1. tohto VZN sa uhrádza mesačne, najneskôr do 15. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca, bezhotovostne bankovým prevodom na účet školy, alebo
poštovou poukáţkou. Príspevok na mesiac december príslušného kalendárneho roka sa uhrádza
spolu s príspevkom na mesiac november, a to najneskôr do 15. novembra príslušného
kalendárneho roka. Vzniknuté preplatky budú zúčtované do 31.12. a 31.08. príslušného
školského roka a vrátené bezhotovostným prevodom na účet zákonného zástupcu dieťaťa.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole sa
neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloţí zástupkyni pre materskú školu doklad o tom, ţe je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole sa
neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30, po sebe nasledujúcich,
kalendárnych dní z dôvodu choroby (preukazuje sa lekárskym potvrdením) alebo z
rodinných dôvodov, ktoré sú preukázateľné dôveryhodné
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo v čase, kedy bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závaţnými
dôvodmi.
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Článok 4
Príspevok na činnosť školského klubu detí
1.
2.

3.
4.

Zákonný zástupca ţiaka ZŠ prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu mesačne na jedného (1) ţiaka sumou: 5,- EUR.
Príspevok podľa Článku 4, bod 1. tohto VZN sa uhrádza za obdobie september aţ december
príslušného školského roka najneskôr do 15.10. príslušného školského roka a za obdobie od
januára do júna príslušného školského roka najneskôr do 15.02. príslušného školského roka, a
to bezhotovostne bankovým prevodom na účet školy, alebo poštovou poukáţkou. V osobitných
prípadoch na základe písomnej ţiadosti, po jej schválení riaditeľom školy, v hotovosti do
pokladne školy. Vzniknuté preplatky budú zúčtované do 31.07. príslušného školského roka a
vrátené bezhotovostným prevodom na účet zákonného zástupcu ţiaka.
Príspevok podľa Článku 4, bod 1. tohto VZN sa neuhrádza za ţiaka ZŠ v prípade prerušenia
prevádzky školského klubu detí zapríčinenú zriaďovateľom alebo inými závaţnými dôvodmi.
Zriaďovateľ môţe rozhodnúť o zníţení, alebo odpustení príspevku podľa Článku 4, bod 1.
tohto VZN, ak o to zákonný zástupca ţiaka písomne poţiada školu a zároveň predloţí doklad o
tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1.

2.

3.

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom MŠ a ţiakom ZŠ za úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výţivové dávky.
Finančné pásma sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, určujú náklady na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a
príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a ţiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Obec
Spišské Bystré stanovuje 1. finančné pásmo s účinnosťou odo dňa účinnosti tohto VZN.
Obec Spišské Bystré určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a
jedlo, v čase jeho pobytu v škole alebo školskom zariadení, nasledovne:
1. finančné pásmo
Olovrant

Úhrada
zákonného
zástupcu /
dospelého
stravníka

Obed

Dotácia na
podporu k
stravovacím
návykom

Desiata

Nákup
potravín

stravník MŠ

0,34 €

0,80 €

0,23€

1,37 €

0,- €

1,37 €

stravník MŠ, ktorému sú
poskytované dotácie na
podporu stravovania

0,34 €

0,80 €

0,23€

1,37 €

1,30 €

0,07 €

stravník ZŠ - I. stupeň

-

1,08 €

-

1,08 €

0,- €

1,08 €

stravník ZŠ - I. stupeň
(s desiatou)

0,46 €

1,08 €

-

1,54 €

0,- €

1,54 €

Veková skupina stravníkov
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stravník ZŠ - I. stupeň,
ktorému sú poskytované
dotácie na podporu
stravovania

-

1,08 €

-

1,08 €

1,30 €

-

stravník ZŠ - I. stupeň s
desiatou, ktorému sú
poskytované dotácie na
podporu stravovania

0,46 €

1,08 €

-

1,54 €

1,30 €

0,24 €

stravník ZŠ - II. stupeň

-

1,16 €

-

1,16 €

0,- €

-

0,50 €

1,16 €

-

1,66 €

0,- €

1,66 €

-

1,16 €

-

1,16 €

1,30 €

-

0,50 €

1,16 €

-

1,66 €

1,30 €

0,36 €

-

1,26 €

-

1,26 €

0,- €

1,26 €

stravník ZŠ - II. stupeň(s
desiatou)
stravník ZŠ - II. stupeň,
ktorému sú poskytované
dotácie na podporu
stravovania
stravník ZŠ - II. stupeň s
desiatou, ktorému sú
poskytované dotácie na
podporu stravovania
stravník SŠ a dospelý stravník

4.

5.

6.

7.

8.

Zákonný zástupca dieťaťa MŠ alebo ţiaka ZŠ a zamestnanci uhrádzajú výšku finančného
príspevku na stravovanie určenú týmto VZN podľa príslušných vekových kategórií stravníkov
určenú v Článku 5, bod 3. tohto VZN.
Hodnota jedla pre dospelých stravníkov zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného
finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov
na potraviny a reţijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov
15 – 19 ročných.
V prípade, ţe bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca
dieťaťa MŠ alebo ţiaka ZŠ uhrádza finančný príspevok na stravovanie určený týmto VZN
podľa príslušných vekových kategórií stravníkov určený v Článku 3 bod 3. tohto VZN zníţený
o poskytnutú dotáciu.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ a ţiaka v ZŠ sa poskytuje
vo výške 1,30 EUR na kaţdý deň, v ktorom sa dieťa / ţiak ZŠ zúčastnil výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
Stravník, ktorému je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom nemá
dieťa MŠ /ţiak ZŠ nárok vtedy, ak napr.:
a) ţiak ZŠ/dieťa MŠ neodobralo stravu v danom stravovacom dni, nezúčastnilo sa výchovno vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a nebolo
odhlásené z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni najneskôr do
14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa a v pondelok do 6.30 hod.
b) ţiak ZŠ/dieťa MŠ odobralo stravu v danom stravovacom dni, nezúčastnilo sa výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a nebolo
odhlásené z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni najneskôr do
- 35 -

14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa a v pondelok do 6.30 hod. V tento deň si
môţe odobrať zákonný zástupca neodhlásený obed do obedára, pričom cena obeda sa zrazí
zo zábezpeky. Pri dlhšej absencii ţiaka je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť
oznámiť cez Edupage odhlásením zo stravy, prípadne telefonicky vedúcej školskej jedálne.
c) ţiak ZŠ/dieťa MŠ neodobralo stravu v danom stravovacom dni, zúčastnilo sa výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a nebolo
odhlásené z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.
9. Zákonný zástupca dieťaťa MŠ/ţiaka ZŠ je povinný uhradiť plnú stanovenú sumu úhrady
za stravu v prípadoch uvedených v bode 8.
10. Nárok na dotáciu má dieťa, ktoré navštevuje MŠ a ţiak navštevujúci ZŠ na základe schválenia
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a úhrade platby.
11. Zákonnému zástupcovi dieťaťa MŠ/ţiaka ZŠ, na ktoré je poskytnutá dotácia, a u ktorého podľa
potvrdenia od lekára - špecialistu zdravotný stav vyţaduje osobitné stravovanie a školská
jedáleň uvedený druh diéty nezabezpečuje alebo nemá vytvorené podmienky napr.:
 šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite) ,
 diabetická diéta (pri zvýšení hladiny krvného cukru - cukrovka ),
 bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku - celiakia),
 bezlaktózová diéta (porucha vstrebávania mliečneho tuku - laktóza),
vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi dieťaťa MŠ/ţiaka ZŠ dotáciu na stravu na základe
ţiadosti zákonného zástupcu a evidencie dochádzky dieťaťa v MŠ alebo ţiaka ZŠ potvrdenej
triednym učiteľom v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. na jeho účet najneskôr
do 10 kalendárnych dní po ukončení predchádzajúceho mesiaca.
12. Obec poskytne na výdavkový účet školskej jedálne mesačne „zálohovo“ dotáciu z
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Po vyúčtovaní zálohovej
dotácie, bude poskytnutá dotácia pre školskú jedáleň na ďalší mesiac. Vyúčtovanie zálohovej
dotácie bude vykonávané mesačne.
Článok 6
Určenie výšky príspevku na reţijne náklady a podmienok úhrady
1.
2.

3.

4.

5.

Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ a ţiaka v ZŠ čiastočne prispieva aj na úhradu reţijných
nákladov na prevádzku zaradenia školského stravovania.
Príspevok na úhradu reţijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania je
stanovený pevnou sumou vo výške 0,11 EUR / obed. (Slovom: jedenásť centov) Zákonný
zástupca je povinný uhradiť poplatok reţijných nákladov (na materiálno – technické
vybavenie kuchyne a jedálne). Suma reţijných nákladov bude pripočítaná k odobratému
obedu.
Zákonný zástupca ţiaka ZŠ, ktorému sú poskytované dotácie na podporu stravovania a dieťaťa
v MŠ je povinný, v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej jedálni po prihlásení
ţiaka na stravu podľa jednotlivých vekových kategórií v zmysle platného VZN, uhradiť
zábezpeku vo výške: 10,- EUR (slovom: desať eur) na účet SK84 0900 0000 0051 5955
0517, a to do 25.8. príslušného kalendárneho roka. Zábezpeka slúţi na refundáciu nákladov v
prípade neodhlásenej stravy. Pouţitá zábezpeka sa bude priebeţne dopĺňať na základe
oznámenia vedúcej školskej jedálne cez Edupage.
Zákonný zástupca je povinný, v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej jedálni,
po prihlásení dieťaťa MŠ a ţiaka ZŠ na stravu podľa jednotlivých vekových kategórií
uvedených v tabuľke poplatkov v zmysle platného VZN uhradiť príspevok na úhradu
nákladov na stravu v školskej jedálni mesačne, na účet SK84 0900 0000 0051 5955 0517 do
15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
Zákonný zástupca je povinný, v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej jedálni,
po prihlásení dieťaťa MŠ na stravu podľa jednotlivých vekových kategórií v zmysle platného
VZN, uhradiť doplatok 0,07 EUR/ 1dieťa/ 1 deň na úhradu nákladov na stravu v školskej
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6.

7.

jedálni polročne vo výške: 20,- EUR (slovom: dvadsať eur) na účet SK84 0900 0000 0051
5955 0517, a to do 15.09. príslušného kalendárneho roka a na druhý polrok najneskôr do 15.02.
príslušného školského roka.
Zamestnanci školy a školských zariadení uhrádzajú príspevok na úhradu nákladov na stravu
a reţijných nákladov v školskej jedálni mesačne formou – zráţky zo mzdy na základe výkazu
stravovaných osôb.
Tabuľka poplatkov:
Poplatky školská jedáleň
Druh poplatku

suma

dátum úhrady do

Réţia
(materská škola )

0,11 € / obed

15. dňa
predchádzajúceho mesiaca

Réţia
( základná škola I. stupeň
a II. stupeň )

0,11 € / obed

15. dňa
predchádzajúceho mesiaca

Zábezpeka
(základná škola I. a II stupeň,
stravník ktorému sú
poskytované dotácie na
podporu stravovania )
Stravné
( materská škola )
Stravné I. stupeň
( obed)
Stravné II. stupeň
(obed)
Stravné I. stupeň
( obed + desiata)
Stravné II. stupeň
(obed+ desiata)
Stravné - doplatok
( stravník materská škola,
ktorému poskytované
dotácie na podporu
stravovania )

10 €

25.08.

20 €

15. dňa
predchádzajúceho mesiaca
15. dňa
predchádzajúceho mesiaca
15. dňa
predchádzajúceho mesiaca
15. dňa
predchádzajúceho mesiaca
15. dňa
predchádzajúceho mesiaca
15.09.

20 €

15.02.

20 €
23 €
25 €
34 €
36 €

Článok 7
Vyúčtovanie
1.
2.

3.

Platby za stravné je potrebné uhradiť mesačne, najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca,
ktorý predchádza tomuto mesiacu.
Ak sa dieťa alebo ţiak prihlási na stravu počas školského roka, prináleţí mu strava hneď po
podaní záväznej prihlášky, rozhodnutím riaditeľa školy o prijatí stravníka na stravovanie a
preukázaní uhradenej platby za stravnú jednotku v súlade s platným finančným pásmom. Nárok
na štátnu účelovú dotáciu na stravu vzniká stravníkovi po schválení Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny Poprad a úhrade platby.
V prípade neodhláseného alebo neodobratého obeda bude obed uhradený v plnej výške platbou
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4.
5.

6.

zákonného zástupcu.
Vyúčtovanie stravy sa zrealizuje jedenkrát ročne po skončení školského roka na bankový účet
zákonného zástupcu, ktorý uvedie v zápisnom lístku.
Ak ţiak ZŠ/dieťa MŠ na ţiadosť zákonného zástupcu prestúpi na inú základnú školu resp.
materskú školu, vyúčtovanie zábezpeky alebo stravného na vykoná k poslednému dňu k
mesiaci, kedy nastal prestup.
Ak zákonný zástupca podá ţiadosť o ukončenie stravovania ţiaka v školskej jedálni,
vyúčtovanie vrátane zábezpeky sa vykoná vţdy k 31.07. daného kalendárneho roka.
Článok 8
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

4.

5.

Návrh VZN č. ... /2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu, školskej jedálne
a výške
príspevku na reţijné náklady bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce dňa 07.06.2021.
Na VZN č. ... /2021, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu, školskej jedálne a výške príspevku na
reţijné náklady sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré dňa 23.06.2021.
VZN č. ... /2021, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu, školskej jedálne a výške príspevku na
reţijné náklady bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
24.06.2021.
VZN č. ... /2021, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu, školskej jedálne a výške príspevku na
reţijné náklady nadobúda účinnosť dňa 01.08.2021.
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Spišské Bystré č. 8/2020 o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na, ktoré bolo
schválené dňa 11.12.2020.

..............................................
Mgr. Marián Luha
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Príloha č. 11:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo:

7

NÁZOV MATERIÁLU: NÁVRH NA SCHVÁLENIE VZN Č. ..../2021, KTORÝM SA MENÍ
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 8/2016 O NAKLADANÍ
S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI
ODPADMI

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha : Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2021, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

V Spišskom Bystrom dňa 09.06.2021
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1. Dôvodová správa:
Vzhľadom na skutočnosť, ţe zákonná výnimka uvedená v § 81 ods. 21 písm. d) zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorá umoţňovala v prípade ekonomicky
neúnosných nákladov nemať zavedený zber kuchynského biologicky rozloţiteľného odpadu bola zo
zákona vypustená, obec Spišské Bystré musí túto právnu úpravu preniesť aj do aktuálne platného
VZN.
Zber BIO kuchynských odpadov na svojom území bude pre obyvateľov obce realizovaný
centrálne, kedy na pozemku KN-C 2818/2 k. ú. Spišské Bystré – obecnom kompostovisku bude
umiestnená hnedá zberná nádoba s vývozným intervalom podľa kalendára zberu BIO kuchynských
odpadov na príslušný kalendárny rok.
Dňa 15.06.2021 bola obci Spišské Bystré doručená pripomienka poslanca OcZ Ing. Františka
Teplického, ktorý navrhol upraviť bod 12.1.2 ktorý bude znieť nasledovne: celoročným odberom
biologicky rozloţiteľného odpadu v areáli obecného kompostoviska, nachádzajúceho sa na parcele KN-C
s par. č. 2818/2 v k. ú. Spišské Bystré.
Uvedená pripomienka bola v plnom rozsahu zapracovaná do návrhu VZN.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa: 07.06.2021.
V zákonnej lehote neboli doručené ţiadne iné pripomienky. Na schválenie VZN je potrebná 3/5
väčšina prítomných poslancov.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č.
8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

3. Príloha:

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. ... /2021, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi
Obecné zastupiteľstvo v obci Spišské Bystré v zmysle § 6 a § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o obecnom zriadení“),
v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o odpadoch“)
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vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej ako „VZN“), ktorým sa mení VZN č. 8/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi nasledovne:
Článok 1
1. Článok 12 Nakladanie s biologicky rozloţiteľným komunálnym odpadom, bod 12.1.2 sa
mení nasledovne:
12.1.2 celoročným odberom biologicky rozloţiteľného odpadu v areáli obecného kompostoviska,
nachádzajúceho sa na parcele KN-C s par. č. 2818/2 v k. ú. Spišské Bystré.
2. Článok 12 Nakladanie s biologicky rozloţiteľným komunálnym odpadom, bod 12.5 sa
mení nasledovne:
12.5 Obec zavádza a zabezpečuje zber BIO kuchynských odpadov na svojom území pre
obyvateľov obce a určuje hnedú nádobu umiestnenú na pozemku KN-C 2818/2 k. ú.
Spišské Bystré – obecnom kompostovisku s vývozným intervalom podľa kalendára zberu
BIO kuchynských odpadov na príslušný kalendárny rok.
Článok 2
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

1. Návrh VZN č. ...../2021, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej
tabuli obce a webovom sídle obce dňa 08.06.2021.
2. Na VZN č. ...../2021, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré dňa
23.06.2021.
3. VZN č. ...../2021, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce dňa 24.06.2021.
4. VZN č. ...../2021, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia.

Mgr. Marián Luha v. r.
starosta obce
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Príloha č. 12:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 8
Názov materiálu: ZMENA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ –
INFORMÁCIA

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha – Organizačná štruktúra

V Spišskom Bystrom dňa 14.06.2021
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1. Dôvodová správa:
Obec Spišské Bystré v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačnej
štruktúry obecného úrad, a to vytvorením nového pracovného miesta: Vedúca Villa Cubach, ktorá
bude mať na starosti zabezpečenie chodu a prevádzky obecného kultúrneho domu Villa Cubach,
zabezpečením kultúrnych a spoločenských akcií, stravovania, ubytovania a celkovú správu objektu,
s účinnosťou od 01.07.2021.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Zmenu organizačnej štruktúry obce Spišské Bystré

3. Príloha:
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Príloha č. 13:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 9
Názov materiálu: SPRÁVA Z VYKONANEJ NÁSLEDNEJ KONTROLY – KONTROLA
POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ ZA
ROK 2020
Predkladateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce

Spracovateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Správa z vykonanej následnej kontroly

V Spišskom Bystrom dňa 16.06.2021
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1. Dôvodová správa:
Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské
Bystré schváleného OZ Spišské Bystré uznesením č. 15/2020/9 z 11.decembra 2020 a v súlade s §
18d a 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Predmetná kontrola bola vykonaná najmä v nadväznosti na dodrţiavanie zákonov a nariadení:


zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov - § 18d bod 2 písm.
d)



zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov



zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve)

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Správu z vykonanej následnej kontroly – kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce Spišské
Bystré za rok 2020
3. Príloha: Správa z vykonanej následnej kontroly – Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu
obce Spišské Bystré za rok 2020

Správa z vykonanej následnej kontroly- Kontrola poskytovania dotácií z
rozpočtu obce Spišské Bystré za rok 2020
Hlavný kontrolór: Ing. Veronika Hoffmannová
Kontrolovaný subjekt: Obec Spišské Bystré
Predmet kontroly: poskytovanie dotácií z rozpočtu obce Spišské Bystré
Cieľ kontroly: hospodárnosť, účelovosť, efektívnosť poskytovaných dotácií
Kontrolované obdobie: 2020
Miesto vykonania kontroly: Obec Spišské Bystré – Obecný úrad
Dátum vykonania kontroly: 26.4-30.4.2021
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K vykonaniu následnej kontroly boli hlavnej kontrolórke obce predloţené spisy obsahujúce
dokumentáciu týkajúcu sa poskytovania dotácií z rozpočtu obce Spišské Bystré.
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, ktorý bol
schválený OZ dňa 11.12.2020 uznesením č.15/2020/9
Predmetná kontrola bola vykonaná najmä v nadväznosti na dodrţiavanie zákonov a nariadení:


zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov - § 18d bod 2 písm.
d)



zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov



zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 číslo MF/13786/2007-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky zákon č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov – povinnosť zverejňovať zmluvy zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2015 v znení dodatku č.2/2020, ktorým sa určuje
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce Spišské Bystré (ďalej len „VZN“).

Kontrolované boli nasledovné dokumenty:
1. Doručené ţiadosti právnických osôb o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Spišské Bystré
2. Uzatvorené zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Spišské Bystré
3. Doklady k zúčtovaniu dotácií v zmysle platného VZN
Kontrolou boli preverené najmä: - dodrţiavanie zmluvne dohodnutých termínov zúčtovania
poskytnutých dotácií, so zreteľom na vecné a časové hľadisko - náleţitosti doručených vyúčtovaní
dotácie – podľa platného VZN.
Iné oblasti preverované pri výkone kontroly: ţiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle prílohy VZN –
podávanie, prijímanie a ich posudzovanie.
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Náleţitosti uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií v zmysle prílohy VZN ako aj výkon základnej
finančnej kontroly
V súlade s § 7 ods. 2 a ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z rozpočtu
obce môţu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na
konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môţe
poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre
obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov ţivelnej pohromy, havárie alebo
inej podobnej udalosti na ich území.
Ďalej obec môţe poskytovať dotácie aj právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe –
podnikateľom, ktorý majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú
činnosť na území obce, alebo poskytujú sluţby obyvateľom obce, môţe obec poskytovať dotácie za
podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne
prospešných sluţieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu
podnikania a zamestnanosti.
POSTUPY A PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE SPIŠSKÉ
BYSTRÉ V ROKU 2020
V článku 2 VZN obec Spišské Bystré upravuje poskytovanie dotácií pre právnické osoby a fyzické
osoby - podnikateľov, ktorí majú sídlo (sídlo pobočky) alebo trvalý pobyt na území obce, alebo
ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú sluţby obyvateľom obce len na
podporu všeobecne prospešných sluţieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
na podporu podnikania a zamestnanosti.
Kontrolou bolo preverené, či jednotlivé subjekty boli registrované v príslušných registroch:
Register občianskych zdruţení MV SR:
Prijímateľ dotácie

Štatutár

Reg.číslo

Športový klub mládeţe
Spišské Bystré

Milan Ujčík

VVS/1-900/90-56453

Obecný futbalový klub
(OFK)

Dušan Barabás

VVS/1-900/90-7874

Ing. Denisa Kučkovská

Slovenský Červený kríţ

Slovenský Červený kríţ územný
Spolok Poprad
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Dobrovoľný hasičský zbor

Martin Marušin

VVS/1-900/90-3769

Stolnotenisový oddiel
Spišské Bystré (STO)

Ing. Ján Šimonovič

VVS/1-900/90-47254

Klub slovenských turistov
Spišské Bystré

Tomáš Drevko

VVS/1-900/90-12431

Kubašanček

Mgr. Viera Ujčíková

VVS/1-900/90-42725

Klub vojenskej histórie
Tatry Spišské Bystré

Ján Jurčík

VVS/1-900/90-40542

Folklórny súbor Rovienka

Jozef Havaš

VVS/1-900/90-47125

Slovenský zväz
Protifašistických bojovníkov

Ing. Michal Kopko

Slovenský zväz
Protifašistických bojovníkov

Základná organizácia-Slovenský
Zväz včelárov

Jozef Brezina

Slovenský zväz včelárov

Register právnických osôb v športe:
Podľa ods.1 §79 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej
len zákon o športe):
Informačný systém športu je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a
prevádzkovateľom je ministerstvo školstva.
Podľa ods.2 §79 zákona č.440/2015 Z. z:
Informačný systém športu tvoria tieto moduly:
a)register fyzických osôb v športe,
b)register právnických osôb v športe,
c)verejný portál informačného systému športu (ďalej len „športový portál“),
d)odbornej prípravy športových odborníkov,
e)register projektov podpory športu podľa osobitného predpisu
Overovaním bolo zistené, ţe organizácie Obecný futbalový klub(OFK), Stolnotenisový oddiel
Spišské Bystré (STO), Športový klub mládeţe Spišské Bystré sú registrované v tomto registri. Klub
slovenských turistov Spišské Bystré nie je registrovaný v tomto registri. Kaţdý športový klub má
zákonnú povinnosť byť registrovaný v tomto registri (§ 8 ods. 2 zákona o športe).
SCHVÁLENIE DOTÁCIÍ A PRÍSPEVKOV Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 2020:
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Obecné zastupiteľstvo ţiadosti o dotácie prerokovalo a schválilo uznesením č.8/2019/21 zo dňa
11.12.2019. Uznesením bol schválený rozpočet a v rámci neho aj dotácie.

Výška dotácie (v €)

Subjekt
Slovenský Červený kríţ územný Spolok
Poprad

550

Slovenský zväz
Protifašistických bojovníkov

500

Folklórny súbor Rovienka

1 250

DHZ

5 600

Základná organizácia- Slovenský
Zväz včelárov

150

Kubašanček

200

Klub vojenskej histórie
Tatry Spišské Bystré

500

Obecný futbalový klub
(OFK)
Stolnotenisový oddiel
Spišské Bystré (STO)
Klub slovenských turistov
Spišské Bystré
Športový klub mládeţe
Spišské Bystré

8 200
1 250
600
850

Slovenský Červený kríţ územný Spolok Poprad
Ţiadosť bola predloţená dňa 2.10.2019. Ţiadosť obsahovala náleţitosti v súlade s VZN, na ţiadosti
nebola vykonaná administratívna finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite.
Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená dňa 24.1.2020 a zverejnená dňa 28.1.2020.
Vyúčtovanie bolo predloţené za dve akcie: školenie prvej pomoci a Kubašská kvapka krvi.
Pri vyúčtovaní bola vykonaná základná finančná kontrola, podľa §8 zákona č.357/2015 Z. z. Za
akciu školenie prvej pomoci bolo vyúčtovaných 20,46 €, za akciu Kubašská kvapka krvi 34,84 €.
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Nevyčerpanú dotáciu vo výške 494,70€ Slovenský Červený kríţ vrátil na účet dňa 23.11.2020,
bankový výpis B1/11/217.
Pri vyúčtovaní dotácie alebo pri jej poskytnutí mala byť vykonaná administratívna kontrola podľa
ods.1 §8 zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Slovenský zväz Protifašistických bojovníkov:
Ţiadosť bola predloţená dňa 4.10.2019. Ţiadosť obsahovala náleţitosti v súlade s VZN, na ţiadosti
nebola vykonaná administratívna finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite.
Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená dňa 27.1.2020 a zverejnená dňa 28.1.2020. Na zmluve
je uvedené nesprávne IČO oblastnej organizácie Slovenského zväzu Protifašistických bojovníkov.

Uvedené IČO je 00177431, čo je IČO celej organizácie. Správne IČO oblastnej organizácie je
00470333.
Vyúčtovanie bolo predloţené za akcie: Oslobodenie obce, členská schôdza, výročie SNP, úprava
pomníka.Za uvedené akcie bolo vyúčtované 250€. Do pokladne obecného úradu bolo vrátené 250 €,
príjmový pokladničný doklad P1/P/1101 zo dňa 27.11.2020.Pri vyúčtovaní bola vykonaná základná
finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. Pri vyúčtovaní dotácie alebo pri jej poskytnutí
mala byť vykonaná administratívna kontrola podľa ods.1 §8 zákona č.357/2015 o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

FS Rovienka
Ţiadosť nebola predloţená. Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená dňa 22.1.2020
a zverejnená dňa 23.1.2020.
Vyúčtovanie bolo vyhotovené na sumu 390,08€. Vyúčtovanie bolo predloţené 14.12.2020, čo bolo
v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie. FS Rovienka vrátil nevyuţitú dotáciu v sume 859,92€ na
účet dňa 18.12.2020, bankový výpis B1/12/235. Pri vyúčtovaní bola vykonaná základná finančná
kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Pri vyúčtovaní dotácie alebo
pri jej poskytnutí mala byť vykonaná administratívna kontrola podľa ods.1 §8 zákona č.357/2015 o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

DHZ
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Ţiadosť bola predloţená dňa 2.10.2019. Ţiadosť obsahovala náleţitosti v súlade s VZN, na ţiadosti
nebola vykonaná základná finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite.
Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená dňa 22.1.2020 a zverejnená dňa 22.1.2020.
Vyúčtovanie bolo vyhotovené na sumu 1152,76€.Nevyčerpaná dotácia bola pripísaná na účet dňa
28.12.2020 v sume 4 447,24€ BV B1/12/239.
Pri vyúčtovaní bola vykonaná základná finančná kontrola, podľa zákona č.357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite. Pri vyúčtovaní dotácie alebo pri jej poskytnutí mala byť vykonaná
administratívna kontrola podľa ods.1 §8 zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Základná organizácia- Slovenský Zväz včelárov
Ţiadosť bola predloţená dňa 4.10.2019. Ţiadosť obsahovala náleţitosti v súlade s VZN, na ţiadosti
nebola vykonaná administratívna finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite.
Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená dňa 27.1.2020 a zverejnená dňa 28.1.2020.
Vyúčtovanie bolo uznané do výšky 75€. Vyúčtovanie bolo predloţené 16.11.2020, čo bolo v súlade
so zmluvou o poskytnutí dotácie. ZO SZV vrátilo nevyuţitú dotáciu v sume 75€ na účet dňa
16.12.2020, bankový výpis B1/12/233. Pri vyúčtovaní bola vykonaná základná finančná kontrola
podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Pri vyúčtovaní dotácie alebo pri jej
poskytnutí mala byť vykonaná administratívna kontrola podľa ods.1 §8 zákona č.357/2015 o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kubašanček
Ţiadosť bola predloţená dňa 2.10.2019. Ţiadosť obsahovala náleţitosti v súlade s VZN, na ţiadosti
nebola vykonaná administratívna finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite.
Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená dňa 23.1.2020 a zverejnená dňa 23.1.2020.
Vyúčtovanie bolo vyhotovené nasledovne na sumu 200,84€, z toho 0,84€ z vlastných zdrojov.
Zúčtovanie bolo uznané na sumu 100€.
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Nevyčerpaná dotácia bola vrátená dňa 18.12.2020 v sume 100€ do pokladne P1/P/1138.
Pri vyúčtovaní bola vykonaná základná finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. Pri
vyúčtovaní dotácie alebo pri jej poskytnutí mala byť vykonaná administratívna kontrola podľa ods.1
§8 zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Klub vojenskej histórie Tatry Spišské Bystré
Ţiadosť bola predloţená dňa 4.10.2019. Ţiadosť obsahovala náleţitosti v súlade s VZN, na ţiadosti
nebola vykonaná administratívna finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite.
Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená dňa 24.1.2020 a zverejnená dňa 28.1.2020.
Vyúčtovanie bolo podané 4.12.2020, čo je v súlade so zmluvou. Vyúčtovanie bolo vyhotovené na
sumu 502,65€,z toho sponzorské 2,65€.Následne bolo vyúčtovanie opravené na sumu 250€, čo je
zachytené aj v účtovných podkladoch. Nevyčerpaná dotácia v sume 250€ bola vrátená na účet,
pripísaná bola dňa 3.12.2020, BV B1/12/224.(Dá sa len domnievať, ţe dotácia bola krátená zo
strany obce.). Pri vyúčtovaní bola vykonaná základná finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z.
z. Pri vyúčtovaní dotácie alebo pri jej poskytnutí mala byť vykonaná administratívna kontrola podľa
ods.1 §8 zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obecný futbalový klub (OFK)
Ţiadosť bola predloţená dňa 30.9.2019. Ţiadosť obsahovala náleţitosti v súlade s VZN, na ţiadosti
nebola vykonaná administratívna finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite.
Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená dňa 20.1.2020 a zverejnená dňa 22.1.2020.
Vyúčtovanie bolo vyhotovené nasledovne:
Poskytnutých bolo 6 500€. Podľa účtovných podkladov bola k 30.9.2020 zúčtovaná suma 4
280€.Dňa 11.12.2020 bolo predloţené zúčtovanie na sumu 2 2220€, čo spolu činí 6 500€.
Pri vyúčtovaní bola vykonaná základná finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite. Pri vyúčtovaní dotácie alebo pri jej poskytnutí mala byť vykonaná administratívna
kontrola podľa ods.1 §8 zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Stolnotenisový oddiel Spišské Bystré (STO)
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Ţiadosť bola predloţená dňa 30.9.2019. Ţiadosť obsahovala náleţitosti v súlade s VZN, na ţiadosti
nebola vykonaná administratívna finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite.
Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená dňa 24.1.2020 a zverejnená dňa 28.1.2020.
Vyúčtovanie bolo predloţené na sumu 938,38€.
Podľa účtovných podkladov bola 31.12.2020 zúčtovaná suma 625€,22.12.2020 bola vrátená dotácia
v sume 625€.
Pri vyúčtovaní bola vykonaná základná finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole. Pri vyúčtovaní dotácie alebo pri jej poskytnutí mala byť vykonaná administratívna
kontrola podľa ods.1 §8 zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Klub slovenských turistov Spišské Bystré
Ţiadosť bola predloţená dňa 4.10.2019. Ţiadosť obsahovala náleţitosti v súlade s VZN, na ţiadosti
nebola vykonaná administratívna finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite.
Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená dňa 22.1.2020 a zverejnená dňa 23.1.2020. Zmluva
bola uzatvorená na sumu 600€. Dotácia bola poskytnutá vo výške 300 €, výdavkový pokladničný
doklad P1/V/248.
Vyúčtovanie bolo predloţené dňa 11.11.2020 na sumu 300€.
Pri vyúčtovaní bola vykonaná základná finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite. Pri vyúčtovaní dotácie alebo pri jej poskytnutí mala byť vykonaná administratívna
kontrola podľa ods.1 §8 zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Športový klub mládeţe Spišské Bystré
Ţiadosť bola predloţená dňa 17.9.2019. Ţiadosť obsahovala náleţitosti v súlade s VZN, na ţiadosti
nebola vykonaná administratívna finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite.
Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená dňa 15.1.2020 a zverejnená dňa 17.1.2020.
- 53 -

Vyúčtovanie bolo podľa účtovných podkladov vykonané 30.6.2020 vo výške 725,71€. Podľa
účtovných podkladov bol zbytok dotácie

v sume 124,29€ vrátený. Pripísaný bol na účet dňa

14.12.2020 BV B1/12/231.
Pri vyúčtovaní bola vykonaná základná finančná kontrola podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite. Pri vyúčtovaní dotácie alebo pri jej poskytnutí mala byť vykonaná administratívna
kontrola podľa ods.1 §8 zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Zistenia a odporúčania:
Organizácie Základná organizácia Slovenský zväz včelárov, Kubašanček, Stolnotenisový oddiel,
Obecný futbalový klub, Klub vojenskej histórie

mali krátenú výšku dotácií. Krátenie

bolo

realizované v rámci vyúčtovania. Klub slovenských turistov mal v zmluve uvedenú výšku dotácie
600€, poskytnutých bolo len 300€.
Dodatok VZN, ktorý bol schválený, hovorí o krátení dotácií v prípade mimoriadnej situácie.
Uznesenie je individuálny právny akt, ktorý určitým spôsobom upravuje právne vzťahy určitých
subjektov. Zmena takéhoto rozhodnutia znamená de facto zrušenie pôvodného uznesenia. Kvôli
prehľadnosti v dokumentácii o postupe rozhodovania sa ponúka skôr moţnosť pôvodné uznesenie
zrušiť a nahradiť ho novým. Aj pri zrušení pôvodného rozhodnutia aj pri prijatí nového bude
nanajvýš vhodné starostlivo zdôvodniť, aké príčiny spôsobujú tento postup.
Uzatvorené zmluvy- sú prameňom práv a povinností, ktoré nie je moţné meniť jednostrannými
úkonmi jedného z partnerov. Obec je síce verejnoprávna korporácia a v prípade poskytovania
dotácií aj donor, to však neznamená, ţe môţe zmeniť vlastné zmluvné záväzky a zasiahnuť tak do
práv zmluvnej strany- v prípade Klubu slovenských turistov mal klub v zmluve uvedenú výšku
dotácie 600€, poskytnutých bolo len 300€.
V tejto situácii bolo vhodné zvoliť nasledovný postup:
1) pôvodné uznesenie zrušiť a nahradiť ho novým,
2) uzavrieť dodatky k platným zmluvám.
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Odporúčam, aby pri schvaľovaní výšky dotácií jednotlivým subjektom bolo samostatné uznesenie,
v ktorom sa chváli konkrétna výška dotácie pre kaţdý jeden subjekt. Uvedeným spôsobom sa
sprehľadnia dotácie poskytnuté jednotlivým subjektom. V prípade mimoriadnej situácie sa potom
pôvodné uznesenie zruší a následne nahradí novým.(Obec má uznesenie o schválenom rozpočte,
v rámci neho aj sumy poskytovaných dotácií- technicky je náročnejšie meniť uznesenie v prípade
mimoriadnej situácie.)
Podľa ods.1 § 8 zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov platí:
Orgán verejnej správy je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu kaţdej
finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4, ak orgán verejnej správy poskytne verejné financie
inej osobe alebo poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným
predpisom.18) Administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2. Pri
poskytnutí alebo zúčtovaní dotácie je potrebné vykonať administratívnu kontrolu. V internom
predpise si obec určí, kedy bude administratívnu kontrolu vykonávať, či pri jej poskytnutí alebo pri
zúčtovaní.
Športové zdruţenia , ktorým boli poskytnuté dotácie sú povinné zaregistrovať sa v registri
športových organizácií podľa zákona o športe.

Ing. Veronika Hoffmannová
Hlavná kontrolórka obce
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Príloha č. 14:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 10
Názov materiálu: PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
SPIŠSKÉ BYSTRÉ NA II. POLROK 2021

Predkladateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce

Spracovateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské
Bystré na II. polrok 2021

V Spišskom Bystrom dňa 31.05.2021
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1. Dôvodová správa:
Podľa zákona o obecnom zriadení (Zákon č. 369/1990 Zb.) §18 f ods. 1) písm. b) hlavný kontrolór
predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý
musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2021 bol
zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli obce od dňa 03.06.2021.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II. polrok 2021
B) poveruje
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly

3. Príloha: Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré na II.
polrok 2021

NÁVRH
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
hlavného kontrolóra obce Spišské Bystré 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 Spišské Bystré návrh Plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021.
Kontrolná činnosť
p.č. Plánované kontroly
Kontrolované obdobie
1.
Kontrola vyrubovania a výberu miestnych
2019
daní výberovým spôsobom
Ostatné kontroly
2.
Kontroly vykonávané na základe uznesení
Podľa uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
3.
Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na Podľa povahy kontroly
základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvie pri výkone svojej činnosti.
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Ostatná činnosť vyplývajúca zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a osobitných predpisov
1.
Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na
nasledujúce obdobie
2.
Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu
rozpočtu obce na rok 2022 pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve
3.
Vypracovanie a predkladanie správ
o výsledkoch kontroly na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva
4.
Účasť na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom
poradným
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 kontroly.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b)
zákona č.369/1990 o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli obce dňa
03.06.2021, predloţený na rokovanie obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
a schválený uznesením č. 18/2021/... na jeho zasadnutí konanom dňa 23.06.2021

V Spišskom Bystrom, 31.5.2021

Ing. Veronika Hoffmannová, v.r.
Hlavný kontrolór
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Príloha č. 15:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 11
Názov materiálu: ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE ZA ROK 2020

Predkladateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce

Spracovateľ: Ing. Veronika Hoffmannová, hlavná kontrolórka obce

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu
obce za rok 2020

V Spišskom Bystrom dňa 17.06.2021
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1. Dôvodová správa:
Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu Obce Spišské Bystré za rok 2020 predkladám
v zmysle §18 f ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloţeného návrhu Záverečného účtu obce
Spišské Bystré za rok 2020.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré

berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu Obce Spišské Bystré za
rok 2020
3. Príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok
2020
V zmysle § 18 f, odsek 1, písm. c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), predkladám
ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO
ÚČTU OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ ZA ROK 2020.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2020 (ďalej len
“stanovisko“) som spracovala na základe predloţeného návrhu záverečného účtu obce Spišské
Bystré za rok 2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa
7.6.2021.
I.

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE SPIŠSKÉ BYSTRÉ

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloţeného návrhu
záverečného účtu obce Spišské Bystré (ďalej len „návrh záverečného účtu“) z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloţeného Návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2020
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
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Návrh záverečného účtu obce Spišské Bystré za rok 2020 (ďalej len „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 ( ďalej len
„zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).
1.2. Dodrţanie 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 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16 odsek 9 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
1.3. Dodrţanie povinnosti auditu zo strany obce
Podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vyplýva povinnosť
obce dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4). Stanovisko audítora nebolo predloţené
ku dňu 17.6.2021.

2. Metodická správnosť predloţeného návrhu záverečného účtu
Predloţený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náleţitosti 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,
 údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce,
 prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých
príjemcov,
 údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
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 hodnotenie plnenia programov obce
3. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením
MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a
vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
4. Vykázaný výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020 je zistený v súlade s § 2
písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia je spracovaný v súlade s § 16
ods. 6 aţ 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 8/2019/21.
Rozpočet bol zmenený deväťkrát.
Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou

2 930 777
1 993 077

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
3 774 745,67

887 000
50 700
2 930 777

2 057 208,67
50 000,00
1 555 812,00
111 725,00
3 767 220,77

525 653
1 129 600
77 100
1 198 424

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

1.Beţný rozpočet
Beţné príjmy
Z rozpočtovaných beţných príjmov 2 057 208,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
2 127 776,16 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.
1.1 Plnenie rozpočtu príjmov
A. Daňové príjmy
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Skutočnosť k 31.12.2019

Skutočnosť k 31.12.2020

1 000 770,29

994 677,05

Daň z nehnuteľností

30 340,83

29 743,53

Daň za psa

1492,93

1450,01

Daň za uţívanie verejného

760

759

Daň za ubytovanie

213,80

425,70

Poplatok za komunálny

34 299,45

57 319,27

Výnos dane z príjmov
poukázaný územnej
samospráve

priestranstva

odpad a drobný stavebný
odpad

(*porovnanie podľa záverečného účtu za rok 2019)
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 020 000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 994 677,05 EUR, čo predstavuje
plnenie na 98 %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID
– 19, bola krátená o 2 % čo predstavuje sumu 25 322,95 EUR.
Výška príjmov z dane za ubytovanie, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
v porovnaní s rokom 2019 vzrástla. V ostatných daňových príjmoch bol zaznamenaný pokles
v porovnaní s rokom 2019.
B. Nedaňové príjmy
Ide o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných
poplatkov.

Príjmy
z podnikania
vlastníctva majetku

Skutočnosť k 31.12.2019
a z 29 672,91

Administratívne poplatky a 42 315,30

Skutočnosť k 31.12.2020
29 338,98

63 221,39

iné poplatky a platby
Iné nedaňové príjmy:

4 183,45

33 149

(*porovnanie podľa záverečného účtu za rok 2019)
Prijaté granty a transfery
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Z rozpočtovaných grantov a transferov 885 981,67 EUR bol skutočný príjem vo výške 917 692,23
EUR, čo predstavuje 104 % plnenie.
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID
- 19 :

Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
4 042,54
4 154,46

Účel
COVID-19 testovanie
COVID-19 1.vlna ochr. materiál

1.2. Čerpanie rozpočtu beţných výdavkov
Beţné výdavky zahŕňajú najmä výdavky na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na tovary a sluţby, beţné transfery,
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôţičkou, návratnou finančnou výpomocou a
finančným prenájmom.
Z rozpočtovaných beţných výdavkov 573 604,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
586 676,08 EUR, čo predstavuje 102 % čerpanie.
Skutočnosť k 31.12.2019
Mzdy, platy, sluţobné príjmy 149 827,87

Skutočnosť k 31.12.2020
170 393,52

a ostatné vyrovnania
Poistné

a príspevok

do 52 238,22

59 580,36

poisťovní
Tovary a sluţby

249 752,10

319 677,36

Beţné transfery

30 734,72

29 974,32

Splácanie
platby

úrokov
súvisiace

pôţičkami

a ostatné -

7 050,52

s úvermi,

a návratnými

finančnými výpomocami

2.Kapitálový rozpočet
a) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

50 000,00

274 767,19
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 647,- EUR.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 50 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 270 120,19 EUR.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
Účel
50 000,00 Havarijná situácia plynových
zariadení ZŠ
207 076,68 Prístavba a nadstavba MŠ –
zvýšenie kapacity
13 043,51 Zateplenie poţiarneho domu

Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR
Ministerstvo ţivotného prostredia SR

b) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1 263 253,47

1 235 504,60

40 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 670 438,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 672 310,92 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Stavba Kultúrny dom
Z rozpočtovaných 900 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 734 792,14 EUR,
čo predstavuje 82 % čerpanie.
Kultúrny dom- interiérové vybavenie
Z rozpočtovaných 60 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 59 963,12 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Prístavba, nadstavba MŠ – zvýšenie kapacity
Projekt bol financovaný formou dotácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v zastúpení
IROP, vo výške 207 076,68 EUR a z vlastných zdrojov obce vo výške 97 293,92 EUR.
c) Detské ihrisko
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Projekt bol financovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Úradu vlády SR vo výške 8 000,EUR a z vlastných zdrojov obce vo výške 6 715,- EUR.
d) Výstavba chodníka ul. Michalská
Z rozpočtovaných 44 013,60 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 44 013,60 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
e) Chodba základnej školy
Z rozpočtovaných 42 035,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 41 813,26 EUR, čo
predstavuje 99 % čerpanie.

3.Finančné operácie
Prostredníctvom finančných operácií obec vykonáva prevody z peňaţných fondov a realizujú
sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa povaţujú aj poskytnuté
pôţičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj
a obstaranie majetkových účastí.

Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

575 682,23

575 654,14

100 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 575 682,23 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 575 654,14 EUR (mimoriadna
splátka úverov vo výške 494 682,23 EUR), čo predstavuje 100 %.

Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 555 812,00

1 415 031,99

91 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 555 812,- EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 1 415 031,99 EUR, čo predstavuje 91 % plnenie.

- 66 -

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 + marţa 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.
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,- € schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 28.10.2020 uznesením č.14/2020/21. Návratná finančná výpomoc z MF SR
bola poskytnutá bezúročne.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2019/22 zo dňa 11.12.2019 bolo schválené pouţitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu Obce Spišské Bystré v roku 2020 vo výške
887 000,- € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových výdavkov:
- rekonštrukcia býv. budovy MŠ – akcia Kultúrny dom vo výške 850 000,- €
- Kultúrny dom – interiérové vybavenie vo výške 17 000,- €
- rekonštrukcia kotolne ZŠ (spoluúčasť financovania) vo výške 20 000,- €.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 13/2020/5 zo dňa 19.8.2020 bolo schválené pouţitie
rezervného fondu:
- v sume 16 000,- EUR na stavbu „Strecha spojovacej chodby ZŠ“
- v sume 50 000,- EUR na stavbu „Kultúrny dom“
V skutočnosti bolo plnenie v sume 775 359,43EUR na:
- stavbu „Kultúrny dom“ vo výške 734 792,14 EUR
- interiérové vybavenie Kultúrny dom vo výške 16 963,12 EUR
- strecha spojovacej chodby ZŠ vo výške 14 526,- EUR
- rekonštrukcia kotolne ZŠ vo výške 9 078,17
V roku 2020 boli pouţité:
-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 10 000,- EUR (oprava ihrísk)

-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8 000,- EUR (Športová plocha obce )

-

nevyčerpané prostriedky zo ÚPSVaR v sume 10 720,80 EUR (školské stravovanie)
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-

nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5 960,11 EUR ( PK ZŠ)

-

nevyčerpané prostriedky – dary v sume 979,65 EUR

-

nevyčerpané prostriedky – dary ZŠ v sume 3 100,- EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.

4.Výsledok hospodárenia
Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a
výdavkov, ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môţe byť
prebytok alebo schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi
príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a
výdavkami rozpočtu.
Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu beţné príjmy a beţné výdavky (beţný
rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet); súčasťou príjmov a
výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.

4.1. Usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia pre tvorbu fondov
Hospodárenie obce

Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO
Beţný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2020 v EUR
2 238 376,28
2 127 776,16
110 600,12

1 813 465,35
586 676,08
1 226 789,27

424 910,93
276 025,19
274 767,19
1 258,00

1 310 595,54
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z toho : kapitálové výdavky obce

1 235 504,60

kapitálové výdavky RO

75 090,94

Kapitálový rozpočet

- 1 034 570,35
- 609 659,42
61 685,11
- 671 344,53

Prebytok/schodok beţného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok beţného a kapitálového rozpočtu
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
PRÍJMY SPOLU

838 465,85
3 928 521,46
3 699 715,03
228 806,43
-61 685,11
167 121,32

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok beţného 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 beţné 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, údrţby 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 beţné

výdavky

poskytnuté v

predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2 992,- EUR, a to na :
-

sčítanie domov, bytov v sume 2 992,- EUR
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d) nevyčerpané

prostriedky

školského

stravovania

na

stravné

a réţiu

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 Veolia 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 moţné pouţiť 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 pouţitý na:
-

vysporiadanie schodku beţného a kapitálového rozpočtu v sume 671 344,53 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 167 121,32 EUR, navrhujeme pouţiť na :

-

tvorbu fondu prevádzky,
údrţby 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 navrhujeme prevod zostatku finančných operácií na účet
rezervného fondu za rok 2020 vo výške 165 209,32 EUR.
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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
pouţívania prostriedkov rezervného fondu.
Podľa § 36 zákona č.67/2020 Z. z. obec môţe aţ do 31.decembra 2021 na základe rozhodnutia
zastupiteľstva pouţiť na úhradu beţných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu a tento spôsob
rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období porušením zákona č.583/2004 Z.z.

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 alokované do 17 programov,
ktoré sa vnútorne členia na podprogramy.
Kaţdý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný svoj
zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia
príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 8/2019/21.
Rozpočet bol zmenený deväťkrát.
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Záver
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané
náleţitosti podľa § 16 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
Návrh záverečného účtu bol v zmysle § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený
najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce.
Podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vyplýva
povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4). Stanovisko audítora
nebolo predloţené ku dňu 17.6.2021.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Spišské Bystré za
rok 2020 výrokom:
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Ing. Veronika Hoffmannová
Hlavný kontrolór
Obce Spišské Bystré
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Príloha č. 16:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 12
Názov materiálu: NÁVRH NA PREROKOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE SPIŠSKÉ
BYSTRÉ A ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE ZA ROK 2020

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obecného úradu

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Prílohy: č. 1- Návrh Záverečného účtu za rok 2020
č. 2 – Hodnotiaca správa za rok 2020
č. 3 – Správa audítora k Záverečnému účtu za rok 2020

V Spišskom Bystrom dňa 07.06.2021
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1. Dôvodová správa:
Obec je povinná po ukončení rozpočtového roka spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do
záverečného účtu a tento predloţiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Záverečný účet Obce Spišské Bystré za rok 2020 bol spracovaný podľa ustanovení §16 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
A) berie na vedomie
a) správu audítora za rok 2020
b) schodok beţného a kapitálového rozpočtového hospodárenia vo výške 609 659,42 EUR
B) schvaľuje
a) Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) Pouţitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 165 209,32
EUR.

3. Prílohy:
č. 1- Návrh Záverečného účtu za rok 2020
č. 2 – Hodnotiaca správa za rok 2020
č. 3 – Správa audítora k Záverečnému účtu za rok 2020

- 74 -

Príloha č. 1.

Záverečný účet Obce Spišské Bystré
za rok 2020
-NÁVRH

Predkladá : Mgr. Marián Luha
Spracoval: Ingrid Stachová
V Spišskom Bystrom dňa 19.05.2021
Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 07.06.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 07.06.2021
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 07.06.2021
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Spišskom Bystrom dňa ....... uznesením č.
........
Záverečný účet:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa ...........
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce ...................
- zverejnený na webovom sídle obce dňa .......................
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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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 pouţitie prostriedkov peňaţných fondov

6.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

7.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

8.
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Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a zaloţeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
11. Hodnotenie plnenia programov obce

- 76 -

Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie 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. Beţný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 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
- deviata zmena schválená dňa 14.12.2020 rozpočtovým opatrením č.9

Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou

2 930 777
1 993 077

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
3 774 745,67

887 000
50 700
2 930 777

2 057 208,67
50 000,00
1 555 812,00
111 725,00
3 767 220,77

525 653
1 129 600
77 100
1 198 424

573 604,07
1 263 253,47
575 682,23
1 354 681,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

3 774 745,67

3 938 526,91

104 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 774 745,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
3 938 526,91 EUR, čo predstavuje 104 % plnenie.
1. Beţné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2 057 208,67

2 127 776,16

103 %

Z rozpočtovaných beţných príjmov 2 057 208,67 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
2 127 776,16 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 098 120,00

1 084 374,56

99 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 020 000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 994 677,05 EUR, čo predstavuje
plnenie na 98 %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID
– 19, bola krátená o 2 % čo predstavuje sumu 25 322,95 EUR.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 29 720,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 29 743,53 EUR, čo je
100,08 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17 218,76 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 12 411,12 EUR a dane z bytov boli v sume 113,65 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 192,28 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 56,66 EUR
oproti roku 2019.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 1 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 450,01 EUR, čo je 97 %
plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 105,- EUR, čo predstavuje
zvýšenie o 25,00 EUR oproti roku 2019.
Daň za uţívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 700,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 759,- EUR, čo je
108 % plnenie.
Daň za ubytovanie
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Z rozpočtovaných 200,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 425,70 EUR, čo je
213 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 46 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 57 319,27 EUR, čo je
125 % plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad v sume
25 981,95 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 6 802,78 EUR oproti roku 2019.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

73 107,00

Skutočnosť k 31.12.2020

125 709,37

% plnenia

172 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 30 145,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 29 338,98 EUR, čo je
97 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z nájmu 8-bytovej jednotky v sume
14 288,- EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 372,67 EUR, príjem z prenajatých budov,
priestorov a objektov v sume 13 157,91 EUR a príjem z dividend v sume 520,40 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 42 932,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 63 221,39 EUR, čo je
147 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za administratívne poplatky v sume 5 620,72
EUR, za vybrané pokuty v sume 635,87 EUR, poplatky za sluţby a energie v 8-bytovej jednotke
v sume 8 113,69 EUR, za stočné v sume 10 533,32 EUR, cintorínske poplatky v sume 124,- EUR,
poplatky za kniţnicu v sume 27,- EUR, preplatky z min. roku v sume 4 780,89 EUR (preplatky za
plyn, elektrinu ), ZŠ zostatok účtov m. r. v sume 0,02 EUR, poplatky za znečisťovanie ovzdušia
v sume 555,- EUR a ostatné príjmy v sume 2 385,78 EUR, stravné dôchodcovia v sume 30 445,10
EUR.
iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

30,-

Skutočnosť k 31.12.2020

33 149,-

% plnenia
110 496

%

Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z vratiek- ZŠ nevyčerpané PK, dopravné v sume
29 166,99 EUR, príjmy z vratiek nevyčerpaných originálnych kompetencií v sume 1 406,- EUR,
príjmy z výťaţkov z lotérií v sume 58,16 EUR, príjmy z náhrad z poistného plnenia v sume
1 029,03 EUR a príjmy do sociálneho fondu (nerozpočtovaná poloţka) vo výške 1 488,82 EUR.

c) Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 885 981,67 EUR bol skutočný príjem vo výške 917 692,23
EUR, čo predstavuje 104 % plnenie.
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Poskytnutie dotácie
Dotácia PK-MŠ
Dotácia PK-ZŠ
Dotácia- strava pre deti -ÚPSVaR
Dotácia- škol. pomôcky pre deti
v HN ÚPSVaR
Dotácia matrika
Dotácia stavebný úrad
Dotácia REGOB
Dotácia ţivot.prostredie
Dotácia-sčítanie domov, obyvateľov
Osobit. príjemca -rod. prídavky ÚPSVR
Osobit. príjemca – dávka HN ÚPSVR
Dotácia DHZO- DPO SR
Dotácia stav. Úrad – úsek dopravy
Dotácia NP TSP- IA MPSVR SR
Dotácia vojnové hroby- MV SR
Dotácia Fond na podporu umenia
Granty- dobrovoľné príspevky, dary
Dotácia - MŠVVaŠ
Dotácia – Úrad vlády SR
Dotácia- Ministerstvo ŢP SR

Suma v EUR
3 782,00
804 464,00
49 216,00
630,80
8 851,30
3 718,37
892,11
241,96
6 123,86
4 009,89

Účel
Výchova a vzdelávanie detí MŠ
Výchova a vzdelávanie detí ZŠ
Podpora výchovy strav. návykom
Podpora vých. k plneniu škol.
povinností.
Prenesený výkon štát. správy
Prenesený výkon štát. správy
Prenesený výkon štát. správy
Prenesený výkon štát. správy
Zabezpečenie sčítania
Vyplácanie rodin. prídavkov

Vyplácanie dávky HN
Potreby a akcieschopnosť DHZO
Prenesený výkon štát .správy
Terénna sociálna práca
Starostlivosť o vojnové hroby
Projekt – Monografia dejiny obce
Športové podujatia, opravy
NP Pomáhajúce profesie
v edukácii detí a ţiakov ZŠ
10 000,00 Oprava ihriska pri ZŠ
1 657,75 Zateplenie poţiarneho domu beţné výdavky
4 313,40
5 000,00
110,03
11 783,78
50,00
1 000,00
1 339,00
2 310,98

Granty a transfery boli účelovo určené a boli pouţité v súlade s ich účelom.
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID
- 19 :
Poskytovateľ
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
4 042,54
4 154,46

Účel
COVID-19 testovanie
COVID-19 1.vlna ochr. materiál

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na beţné výdavky a boli pouţité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

50 000,00

274 767,19

549 %
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Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 647,- EUR.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 50 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 270 120,19 EUR.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR
Ministerstvo ţivotného prostredia SR

Suma v EUR
Účel
50 000,00 Havarijná situácia plynových
zariadení ZŠ
207 076,68 Prístavba a nadstavba MŠ –
zvýšenie kapacity
13 043,51 Zateplenie poţiarneho domu

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 555 812,00

1 415 031,99

91 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 555 812,- EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 1 415 031,99 EUR, čo predstavuje 91 % plnenie.
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 + marţa 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.
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,- € schválená obecným
zastupiteľstvom dňa 28.10.2020 uznesením č.14/2020/21. Návratná finančná výpomoc z MF SR
bola poskytnutá bezúročne.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2019/22 zo dňa 11.12.2019 bolo schválené pouţitie
finančných prostriedkov z Rezervného fondu Obce Spišské Bystré v roku 2020 vo výške
887 000,- € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových výdavkov:
- rekonštrukcia býv. budovy MŠ – akcia Kultúrny dom vo výške 850 000,- €
- Kultúrny dom – interiérové vybavenie vo výške 17 000,- €
- rekonštrukcia kotolne ZŠ (spoluúčasť financovania) vo výške 20 000,- €.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 13/2020/5 zo dňa 19.8.2020 bolo schválené pouţitie
rezervného fondu:
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- v sume 16 000,- EUR na stavbu „Strecha spojovacej chodby ZŠ“
- v sume 50 000,- EUR na stavbu „Kultúrny dom“
V skutočnosti bolo plnenie v sume 775 359,43EUR na:
- stavbu „Kultúrny dom“ vo výške 734 792,14 EUR
- interiérové vybavenie Kultúrny dom vo výške 16 963,12 EUR
- strecha spojovacej chodby ZŠ vo výške 14 526,- EUR
- rekonštrukcia kotolne ZŠ vo výške 9 078,17
V roku 2020 boli pouţité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 10 000,- EUR (oprava ihrísk)
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8 000,- EUR (Športová plocha obce )
- nevyčerpané prostriedky zo ÚPSVaR v sume 10 720,80 EUR (školské stravovanie)
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 5 960,11 EUR ( PK ZŠ)
- nevyčerpané prostriedky – dary v sume 979,65 EUR
- nevyčerpané prostriedky – dary ZŠ v sume 3 100,- EUR
v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné príjmy ZŠ s MŠ
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

110 467,00

Skutočnosť k 31.12.2020
110 600,12

% plnenia
100 %

Z rozpočtovaných beţných príjmov 110 467,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
110 600,12 EUR, čo predstavuje 100,12 % plnenie.
a) nedaňové príjmy:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 7 709,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 560,20 EUR, čo je 98
% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Z rozpočtovaných 33 684,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 37 481,65 EUR, čo je
111 % plnenie. Uvedený príjem predstavujú poplatky za MŠ a školské zariadenie,
stravné ŠJ.
Iné nedaňové príjmy
Z rozpočtovaných 564,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 563,24 EUR, čo je 100 %
plnenie. Uvedený príjem predstavujú vratky z dobropisov, z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 68 510,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 64 995,03 EUR, čo
predstavuje 95 % plnenie.
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Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
MŠVVaŠ SR
ÚPSVaR
ÚPSVaR
Grant Nadácia VÚB
Grant Nadácia Ekopolis
Grant Nadácia Veólia
Obec Kravany
Katolícka univerzita

Suma v EUR
Účel
20 366,74 Doplnenie špeciálnych
pracovných pozícií
5 624,32 Vytvorenie pracovných miest
v školskej kuchyni
30 554,41 Podpora zamestnanosti v MŠ
5 000,00 Rozvoj školstva
2 700,00 Rozvoj školstva
1 000,00 Rozvoj školstva
1 000,00 Rozvoj školstva
7,56 Pedagogická prax

Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 258,-

1 258,-

100

Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0,-

9 093,45

9 093 %

Príjmové finančné operácie:
Prijaté finančné zábezpeky

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

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

3 767 220,77

3 704 438,64

98 %

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 767 220,77 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 3 704 438,64 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.
1. Beţné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

573 604,07

Skutočnosť k 31.12.2020
586 676,08

% čerpania
102 %

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 573 604,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
586 676,08 EUR, čo predstavuje 102 % čerpanie.
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Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek beţného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 169 481,65 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
170 393,52 EUR, čo je 100,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ v sume
148 507,09 EUR, matriky a evidencie obyvateľov v sume 6 740,67 EUR, Stavebného úradu v sume
2 843,30 EUR, mzdy zamestnancov v národnom projekte „Terénna sociálna práca v obciach“
v sume 8 312,46 EUR, odmeny za organizačnú a technickú prípravu sčítanie domov a bytov v sume
120,- EUR.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 58 284,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 59 580,36 EUR, čo
je 102 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 309 402,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 319 677,36 EUR,
čo je 103 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údrţba, nájomné za nájom, elektrina, voda, plyn, servis a údrţba
ČOV, opatrovateľské sluţby, odvoz odpadu a ostatné tovary a sluţby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných 28 250,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 29 974,32 EUR, čo
predstavuje 106 % čerpanie. Suma zahŕňa poskytnuté dotácie z rozpočtu obce vo výške 10 968,05
EUR, rodinné prídavky a dávky v HN cez osobit. príjemcu vo výške 8 257,87 EUR, poskytnutie
príspevku ÚPSVR na stravu pre deti s diétnym stravovaním vo výške 27,60 EUR, vratka
nevyčerpaného príspevku z r.2019 ÚPSVR na školské stravovanie vo výške 10 720,80 EUR.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôţičkami a návratnými
finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných 8 185,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 7 050,52 EUR, čo
predstavuje 86 % čerpanie. Suma zahŕňa úroky z úveru ŠFRB vo výške 1 883,41 EUR, úroky
z úverov SLSP vo výške 3 778,22 EUR a bankové poplatky vo výške 1 388,89 EUR.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1 263 253,47

1 235 504,60

40 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 670 438,12 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 672 310,92 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.
Medzi významné poloţky kapitálového rozpočtu patrí:
b) Stavba Kultúrny dom
Z rozpočtovaných 900 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 734 792,14 EUR,
čo predstavuje 82 % čerpanie.
Kultúrny dom- interiérové vybavenie
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Z rozpočtovaných 60 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 59 963,12 EUR, čo
predstavuje 100 % čerpanie.
b) Prístavba, nadstavba MŠ – zvýšenie kapacity
Projekt bol financovaný formou dotácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v zastúpení
IROP, vo výške 207 076,68 EUR a z vlastných zdrojov obce vo výške 97 293,92 EUR.
c) Detské ihrisko
Projekt bol financovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Úradu vlády SR vo výške 8 000,EUR a z vlastných zdrojov obce vo výške 6 715,- EUR.
d) Výstavba chodníka ul. Michalská
Z rozpočtovaných 44 013,60 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 44 013,60 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
e) Chodba základnej školy
Z rozpočtovaných 42 035,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 41 813,26 EUR, čo
predstavuje 99 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

575 682,23

575 654,14

100 %

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 575 682,23 EUR na splácanie istiny z prijatých
úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 575 654,14 EUR (mimoriadna
splátka úverov vo výške 494 682,23 EUR), čo predstavuje 100 %.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného
účtu.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Beţné výdavky ZŠ s MŠ
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

1 278 904,00

Skutočnosť k 31.12.2020
1 226 789,27

% čerpania
96 %

Z rozpočtovaných beţných výdavkov 1 278 904,- EUR bolo skutočne čerpané
v sume 1 226 789,27 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.

k 31.12.2020

Medzi významné poloţky beţného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 746 337,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
750 916,17 EUR, čo je 101 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MŠ, ZŠ, ŠKD
a ŠJ.
- 85 -

Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 259 168,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 259 960,70 EUR, čo
je 100,3 % čerpanie.
Tovary a sluţby
Z rozpočtovaných 265 308,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 208 034,93 EUR, čo
je 78 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné,
rutinná a štandardná údrţba, elektrina, voda, plyn, výpočtová technika, interiérové vybavenie a
ostatné tovary a sluţby.
Beţné transfery
Z rozpočtovaných 8 091,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 7 877,47 EUR, čo
predstavuje 97 % čerpanie. Suma zahŕňa odchodné, dopravné ţiakov a náhrady mzdy PN.

.
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

75 777,00

75 090,94

99 %

Čerpanie jednotlivých rozpočtových poloţiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Poznámka: plnenie skutočnosti rozpočtu v % je zaokrúhlené matematicky na celé číslo

Výdavkové finančné operácie :
Vrátené finančné zábezpeky
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

4 723,61

%
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce

Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO
Beţný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok beţného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok beţného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
- prijaté zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB
- finančné zábezpeky školskej jedálne
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie
- finančné zábezpeky školskej jedálne
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť
k 31.12.2020 v EUR
2 238 376,28
2 127 776,16
110 600,12

1 813 465,35
586 676,08
1 226 789,27

424 910,93
276 025,19
274 767,19
1 258,00

1 310 595,54
1 235 504,60
75 090,94

- 1 034 570,35
- 609 659,42
61 685,11
- 671 344,53
1 424 125,44
- 912,00
- 9 093,45
1 414 119,99
580 377,75
- 4 723,61
575 654,14

838 465,85
3 928 521,46
3 699 715,03
228 806,43
61 685,11
167 121,32

Schodok beţného 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
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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 :
i) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné 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
j) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údrţby 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
k) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na beţné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2 992,- EUR, a to na :
- sčítanie domov, bytov v sume 2 992,- EUR
l) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réţiu 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,
m) 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.
n) 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,
o) 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,
p) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume 372,32 EUR,
ktoré je moţné pouţiť 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 pouţitý na:
- vysporiadanie schodku beţného a kapitálového rozpočtu v sume 671 344,53 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 167 121,32 EUR, navrhujeme pouţiť na :
-

-

tvorbu fondu prevádzky,
údrţby 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 navrhujeme 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
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ľudskej choroby COVID-19 boli vykonané legislatívne úpravy, ktorými sa zmenili pravidlá
pouţívania prostriedkov rezervného fondu.
Podľa § 36 zákona č.67/2020 Z. z. obec môţe aţ do 31.decembra 2021 na základe rozhodnutia
zastupiteľstva pouţiť na úhradu beţných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu a tento spôsob
rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období porušením § 10 ods. 7 a 9 §12 ods. 3 ZRPÚS.

5. Tvorba a pouţitie prostriedkov peňaţných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O pouţití
rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - pouţitie rezervného fondu :
- uznesenie č.8/2019/22, zo dňa 11.12.2019
obstaranie: Kultúrny dom
- uznesenie č.8/2019/22, zo dňa 11.12.2019
Obstaranie: Kultúrny dom - interiérové vybavenie
- uznesenie č.8/2019/22, zo dňa 11.12.2019
Obstaranie: rekonštrukcia kotolne – spoluúčasť
financovania havarijného stavu
- uznesenie č.13/2020/5, zo dňa 19.8.2020
Obstaranie: Strecha spojovacej chodby ZŠ
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
920 788,77
300 404,11
0
0

734 792,14

16 963,12

9 078,17

14 526,00
0
0
445 833,45

Sociálny fond
Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond
ZS k 1.1.2020
Prírastky - povinný prídel - 1%
- ostatné prírastky

Suma v EUR
1 020,89
1 488,82
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Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020

1 116,50

1 393,21

Fond prevádzky, údrţby a opráv
Obec vytvára fond prevádzky, údrţby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.
v z.n.p.. O pouţití fondu prevádzky, údrţby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade
s vnútorným predpisom na pouţitie fondu prevádzky, údrţby a opráv.
Fond prevádzky, údrţby a opráv
ZS k 1.1.2020
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu
Úbytky - pouţitie fondu :
- upgrade programu Byt. hospodárstvo, DF2020/153
- oprava stropu, maľovanie byt č.II/3, P1/V/21
- oprava stropu, maľovanie byt č.II/3, P1/V/23
- oprava stropu, maľovanie byt č.II/3, P1/V/27
- oprava stropu, maľovanie byt č.II/3, P1/V/28
- oprava plynového kotla byt č.II/4 , DF2020/279
KZ k 31.12.2020

Suma v EUR
9 432,68
1 912,00
726,65:
168,00
60,78
56,79
200,24
137,40
103,44
10 618,03

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

6 653 416,11

7 125 338,21

Neobeţný majetok spolu

4 005 298,37

5 042 811,13

0

0

3 659 856,85

4 697 369,61

345 441,52

345 441,52

2 648 095,74

2 082 181,76

1 278,88

1 318,17

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obeţný majetok spolu
z toho :
Zásoby
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

753 045,72

816 778,28

982,53

1 008,83

11 538,93

10 674,06

1 881 249,68

1 252 402,42

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

22,00

345,32

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

6 653 416,11

7 125 338,21

Vlastné imanie

4 267 810,32

4 516 422,46

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

4 267 810,32

4 516 422,46

Záväzky

1 048 078,64

1 087 636,53

800,00

780,00

36 226,90

53 277,85

414 856,92

393 257,45

78 448,59

86 161,23

517 746,23

554 160,00

1 337 527,15

1 521 279,22

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
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

Stav úverov k 31.12.2020
Výška

Ročná splátka

Ročná splátka

Zostatok

Rok
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Veriteľ

SLSP

SLSP

Účel

poskytnutéh
o úveru

Rekonštr.verej
osvetlenia

128 254,03

Refinancov.

133 612,00

istiny
za rok 2020

úrokov
za rok 2020

3 476,00

úveru (istiny)
k 31.12.2020

splatnosti

315,71

0,-

r. 2025

459,61

0,-

r. 2025

861,13

0,-

r.2028

2 078,89

504 160,00

r.2028

0,-

50 000,00

r.2027

(+ 53 836,23
mimoriadna
splátka)

4 456,00
(+ 70 114,mimoriadna
splátka)

SLSP

Stavba Kultúrny
dom

400 000,00

15 132,00
(+370 732,mimoriadna
splátka)

SLSP
MF SR

Investičný
Refinančný
Výkon
samosprávnych
funkcií

550 000,00

50 000,00

45 840,00

0,-

Dodrţiavanie pravidiel pouţívania 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., môţe na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných beţných 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 beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zníţených 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 beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné príjmy RO
Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôţičiek
- 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
- zostatok istiny z leasingu
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z leasingu
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

Suma v EUR

1 969 787,72
77 526,24
2 047 313,96
504 160,00
50 000,00

181 585,80

735 745,80
181 585,80

181 585,80
554 160,00
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Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné beţné 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 beţné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:
- skutočné beţné príjmy obce
- skutočné beţné príjmy RO
Spolu beţné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Beţné príjmy obce a RO zníţené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie z MF SR
- príjmy z náhradnej výsadby drevín
- účelovo určené peňaţné dary
Spolu beţné príjmy obce a RO zníţené k 31.12.2019
Spolu upravené beţné 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
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020

1 969 787,72
77 526,24
2 047 313,96
850 788,05

4 251,00
855 039,05
1 192 274,91

68 904,00
7 686,47

3 778,22
1 883,41
82 252,10

Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2020

Skutočné upravené beţné 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.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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. 1/2015 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Ţiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- beţné výdavky na úhradu nákladov spojených

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
pouţitých
finančných

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
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s činnosťou
-1OFK 1934 Spišské Bystré
Folklórny súbor Rovienka Sp. Bystré
SČK miestny spolok Sp. Bystré
ZO SZ včelárov Sp. Bystré
SZ protifašistických bojovníkov Sp. Bystré
Stolnotenisový klub Sp. Bystré
DHZ Sp. Bystré
Kubašanček
ŠK Mládeţe
KVH Tatry

-28 200,00 EUR
1 250,00 EUR
550,00 EUR
150,00 EUR
500,00 EUR
1 250,00 EUR
6 124,00 EUR
200,00 EUR
850,00 EUR
500,00 EUR

prostriedkov
-36 500,00 EUR
390,08 EUR
55,30 EUR
75,00 EUR
250,00 EUR
625,00 EUR
1 632,96 EUR
100,00 EUR
725,71 EUR
250,00 EUR

-41 700,00
859,92
494,70
75,00
250,00
625,00
4 491,04
100,00
124,29
250,00

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2015
o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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

zriadeným a zaloţeným 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 zaloţeným
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 zaloţeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia
ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

305 039,69
27 033,49

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

305 039,69
27 033,49

Rozdiel - vrátenie
0
0

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

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov

858 246,00

829 373,57

Rozdiel - vrátenie
28 872,43

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
- beţné výdavky
-2-

-1-

MV SR

Beţné výdavky - matrika

MV SR
OÚ Prešov

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
pouţitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

8 851,30

8 851,30

0

Beţné výdavky – register obyvat.

892,11

892,11

0

Beţné výdavky –ţivotné prostredie

241,96

241,96

0

3 718,37

3 718,37

0

110,03

110,03

0

6 883,18

3 891,18

2 992,00

49 846,80

28 498,80

21 348,00

11 783,78

11 783,78

0

5 000,00

5 000,00

0

207 076,68

207 076,68

0

30 000,00

30 000,00

0

8 197,00

8 197,00

0

13 043,51

13 043,51

0

1 657,75

1 657,75

0

50 000,00

50 000,00

0

Od. starostl. o ŢP

MDVRR SR

Beţné výdavky – staveb. poriadok

MDVRR SR

Beţné výdavky – miestne komunik.

OÚ Poprad

Beţné výdavky – sčítanie domov,
bytov
Beţné výdavky – strava deti v HN,

ÚPSVaR

školské pomôcky
IA MPSVR

Beţné výdavky- terénna soc. práca

DPO SR

Beţné výdavky- DHZO

MIRRaI SR

Kapitálové výdavky- prístavba
a nadstavba MŠ
Kapitálové výdavky –

Ministerstvo
vnútra SR

stavebné úpravy poţiarna zbrojnica

Ministerstvo
vnútra SR

COVID - 19

Ministerstvo
ŢP SR
Ministerstvo
ŢP SR
Ministerstvo
vnútra SR

Kapitálové výdavky – zateplenie
poţiarneho domu
Beţné výdavky – zateplenie
poţiarneho domu
Kapitálové výdavky - Havarijná
situácia plynových zariadení ZŠ

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
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Fond

Fond na podporu umenia Projekt–Monografia
dejiny obce

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

1 000,00

1 000,00

0

-4-

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2020 ţiadnu zmluvu s inou obcou.

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
pouţitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok beţného a kapitálového rozpočtového
hospodárenia vo výške 609 659,42 EUR.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie zostatku finančných operácií na tvorbu
rezervného fondu vo výške 165 209,32 EUR.
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Príloha č. 2

OBEC SPIŠSKÉ BYSTRÉ

Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu k 31.12.2020
Príloha k Záverečnému účtu
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I. P R Í J M O V Á Č A S Ť
Ekon.

Druh príjmov

klas.

Rozpočet
schválený

Plnenie
Čerpanie

upravený

v%

BEŽNÉ PRIJMY
111

Podielové dane

1 020 000,00

1 020 000,00

994 677,05

120

Dane z majetku

29 720,00

29 720,00

29 743,53

130

Dane za tovary
a služby

48 400,00

48 400,00

59 953,98

124

210

Príjmy z vlastníctva

36 100,00

37 854,00

36 899,18

97

220

Administratívne
a iné poplatky

64 800,00

76 616,00

100 703,04

131

31 700,00

41 957,00

45 605,09

109

30,00

594,00

33 712,24

5 675

844 727,00

954 491,67

982 687,26

103

19 000,00

68 510,00

64 995,03

2 043 777,00

2 167 675,67

2 238 376,28

103

0

0

4 647,00

4 647

0

51 258,00

271 378,19

529

0

51 258,00

276 025,19

538

887 000,00

955 812,00

824 125,44

86

0

600 000,00

600 000,00

100

887 000,00

1 555 812,00

1 424 125,44

92

2 930 777,00

3 774 745,67

3 938 526,91

104

z toho ZŠ s MŠ

290

Iné nedaňové
príjmy

310

Granty, transfery
Z toho ZŠ s MŠ

SPOLU

98
100

95

KAPITÁLOVÉ
230
320

Predaj pozemkov,
Kapit. aktív
Tuzemské granty a
transfery
SPOLU
FINANČNÉ

450

Z ostatných
finančných operácií

510

Tuzemské úvery
SPOLU
CELKOM
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Daňové príjmy
Najvýznamnejšiu príjmovú položku v rozpočte obce tvorí podielová daň – výnos dane z príjmov FO, ktorá
závisí od plnenia daní, od počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom, počtu žiakov v školskom zariadení
a iných ukazovateľov. Objem peňazí, ktoré obec dostane upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V roku 2020 bola výška výnosu
dane z príjmov ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.
Druhou najvýznamnejšou položkou v príjmovej časti rozpočtu sú granty a transfery. Tvoria ich najmä príjmy
zo štátneho rozpočtu určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – ZŠ s MŠ, matrika,
stavebný úrad, životné prostredie, register obyvateľov. Výšku dotácií na stravu a školské pomôcky pre deti
v hmotnej núdzi, rodinné prídavky nemožno dopredu odhadnúť.
Dane z majetku sú tvorené z:

Daň z pozemkov

Daň zo stavieb

Daň z bytov a nebyt. priestorov

17 218,76 € (96 % plnenie)
12 411,12 € (106 % plnenie)
113,65€ (95 % plnenie)

Dane za tovary a služby sú tvorené daňou za psa, daňou za ubytovanie, daňou za užívanie verejného
priestranstva a poplatkom za komunálny odpad a drobné a stavebné odpady.
Plnenie príjmov z týchto daní bolo nasledovné:

daň za psa
1 450,01 € (97 % plnenie)

daň za ubytovanie
425,70 € (213 % plnenie)

poplatok za komunálny odpad
57 319,27 € (125 % plnenie )

daň za užívanie verejného priestranstva
759,00 € (108 % plnenie)
Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z vlastníctva majetku (prenájom hnuteľného a nehnuteľného
majetku) a z administratívnych poplatkov za tovary a služby poskytované obcou.

Príjmy z vlastníctva
29 338,98 € (97 % plnenie)

Administratívne poplatky
63 221,39 € (147 % plnenie)

Nedaňové príjmy ZŠ
45 605,09 € (109 % plnenie)

Kapitálové príjmy
Predaj pozemku (novozameraného pozemku parcely registra „C“ s parcelným číslom: 7643/9, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 59 m2 , ktorý vznikol odčlenením od pozemku parcely
registra „C“ s parcelným číslom 7643/1,) v sume 944,- € bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva
Spišské Bystré, číslo 8/2019/7 zo dňa 11.12.2019. Obec Spišské Bystré predáva pozemok v zmysle § 9a ods.
8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, predmetná
novovytvorená parcela slúži na prístup k pozemku a stavbe rodinného domu.
Predaj pozemku - novozameraného pozemku diel č. 2 parcely registra „C“ s parcelným číslom: 619/2, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 24 m 2 , ktorý vznikol odčlenením od pozemku parcely
registra „C“ s parcelným číslom 7640/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 551 m 2 , na
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základe geometrického plánu č. 10/2020 zo dňa 20.03.2020, úradne overeného dňa 29.04.2020 Okresným
úradom Poprad, katastrálny odbor pod číslom: G1-245/20 a
novozameraného pozemku diel č. 3 parcely registra „C“ s parcelným číslom: 7640/5, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 45 m2 , ktorý vznikol odčlenením od pozemku parcely registra „C“ s
parcelným číslom 7640/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, o výmere 551 m2 , na základe
geometrického plánu č. 10/2020 zo dňa 20.03.2020, úradne overeného dňa 29.04.2020 Okresným úradom
Poprad, katastrálny odbor pod číslom: G1-245/20. Kúpa predmetných pozemkov bola schválená Obecným
zastupiteľstvom v Spišskom Bystrom uznesením č. 12/2020/7 zo dňa 24.06.2020.
Predaj novozameraného pozemku registra „C“ s parc. č. 7643/10 o výmere 84 m2 , druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Spišské Bystré, spoluvlastnícky podiel 1/1, odčlenený geometrickým
plánom č. 36444499-189/2019 zo dňa 18.10.2019, kúpa predmetného pozemku bola schválená Obecným
zastupiteľstvom v Spišskom Bystrom uznesením č. 12/2020/5 zo dňa 24.06.2020.

- 100 -

II. VÝDAJOVÁ Č A S Ť

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manaţment a kontrola
Schválený
Rozpočet v EUR

Zámer programu:

8 550

Upravený

Čerpanie

9 750

% plnenia

4 728,35

48

Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či
návštevníkov obce Spišské Bystré plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a
riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu obce
Schválený
Rozpočet v EUR

5 200

Upravený

Čerpanie

5 200

% plnenia

1 346,91

26

Zámer Podprogramu : Vzájomné informovanie občanov a starostu o dianí v obci.
Cieľ
Dosiahnuť vysoký stupeň
otvorenosti informovania občanov
a podnikateľov obce
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu
Obce Spišské Bystré na domácej
pôde

Merateľný ukazovateľ
 Počet osobných stretnutí s
občanmi

Cieľová hodnota
 550

Skutočnosť
 400







Počet pracovných rokovaní so
zástupcami samosprávy, štátnej
správy, organizácií

150

100

Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní starostu obce so zástupcami
samosprávy, štátnej správy, rôznych organizácií a pri pracovných poradách vedenia obce. Ďalej pokrývajú náklady na
reštauračné služby poskytované pri príležitosti pracovných obedov starostu obce. Finančné prostriedky sú taktiež
určené na reprezentačné účely - zakúpenie kytíc a darov pre členov rôznych delegácií, pre významných predstaviteľov
hospodárskeho, spoločenského či kultúrneho života prijatých na úrovni starostu obce.

Pracovné stretnutia starostu obce tvorili stretnutia so zástupcami rôznych inštitúcií a agentúr na prípravu a realizáciu
projektov.
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Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Schválený
Rozpočet v EUR

600

Upravený

Čerpanie

600

% plnenia

537,44

90

Zámer Podprogramu : Aktívna účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach
Cieľ
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce
Spišské Bystré v záujmových
organizáciách a zdruţeniach

Merateľný ukazovateľ
 počet členstiev Obce
v organizáciách a zdruţeniach

Cieľová hodnota
 4

Skutočnosť
 3

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce v záujmových združeniach a organizáciách.
Obec Spišské Bystré je členom v nasledujúcich samosprávnych združeniach a organizáciach:
- Regionálne vzdelávacie centrum
178,29 €
- Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu
100,00 €
- Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí
259,15 €

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie
Schválený
Rozpočet v EUR

0

Upravený

Čerpanie

0

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu : Analyticko-strategický pohľad na jestvujúci stav, odhad budúceho vývoja,
príležitostí a rizík, stanovenie strategických cieľov rozvoja obce na plánovacie
obdobie

Cieľ
Spracovať strategický materiál
v oblasti odpadového hospodár
Spracovať strategický materiál
Program rozvoja obce

Merateľný ukazovateľ
 % rozpracovania dokumentu

Cieľová hodnota
 0%

Skutočnosť
 0%







% rozpracovania dokumentu

0%

0%

Od 27.12.2019 je platný zákon č. 460/2019, ktorý predstavuje pomerne rozsiahlu novelu zákona o odpadoch (79/2015)
a s účinnosťou od 27.12.2019 už obce a mestá nemajú povinnosť mať vypracovaný Program odpadového
hospodárstva. POH si už vypracúvajú len jednotlivé kraje
Podľa zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja je
obec povinná mať vypracovaný Program rozvoja obce. Program rozvoja obce (PRO) je základný strednodobý
programový dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce. Vypracovanie programu rozvoja obce je
dôležité pre dosiahnutie využitia strategického plánovania na území obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít a
pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektivity pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnych operačných
programov. Schválený PRO máme do r. 2025.
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Podprogram 1.4: Územné plánovanie a architekt.-urban. zámery a štúdie
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

1 500

Čerpanie

1 500

% plnenia

420

28

Zámer Podprogramu: Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a obyvateľov
Cieľ
Urbanistický rozvoj v súlade
so záujmami obce a obyvateľov

Merateľný ukazovateľ
 Počet schválených zmien
a doplnkov ÚPN

Cieľová hodnota
 1

Skutočnosť
 1

Podprogram zahŕňa čiastkovú zmenu územného plánu na ul. Školská na základe požiadaviek obyvateľov (zmena plochy
na RD, legalizácia výstavby mimo zastavaného územia, miestna komunikácia – prepoj) .

Podprogram 1.5: Vnútorná kontrola
Schválený
Rozpočet v EUR

Zámer

Upravený

0

Čerpanie

0

% plnenia

0

0

Podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými
nariadeniami a vnútornými normami Obce Spišské Bystré a efektívne fungujúca
samospráva

Cieľ
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh
schválených OZ Obce Spišské
Bystré

Merateľný ukazovateľ
 kontrolné úlohy podľa plánov
kontrolnej činnosti
 počet vykonaných kontrol plnenia
opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov za rok

Cieľová hodnota
 100%

Skutočnosť
 100%





1

1

Podprogram 1.6: Audit
Schválený
Rozpočet v EUR

1 250

Upravený

Čerpanie

2 450

2 424

% plnenia
99

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

Skutočnosť
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Zabezpečiť dôslednú nezávislú
kontrolu hospodárenia a vedenia
účtovníctva Obce Spišské Bystré



počet zrealizovaných
audítorských kontrol za rok





2

3

V súlade s ustanovením §16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje
tiež, či hospodárenie obce je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu záverečného účtu obce. Audítor
každoročne overuje aj konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu. Overenie účtovnej závierky vykonala Ing.
Daniela Cibulová, certifikovaný audítor, bez výhrad.
Bol vykonaný mimoriadny audit Základnej školy s materskou školou certifikovaným audítorom Ing. Danielou Dudovou.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

0

Čerpanie

0

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu: Minimalizovať výšku nedoplatkov na dani a poplatkoch
Cieľ
Zabezpečiť efektívne plnenie
rozpočtu miestnych daní
a poplatkov

Merateľný ukazovateľ
 počet výziev na uhradenie
nedoplatkov na dani a poplatku

Cieľová hodnota
 70

Skutočnosť
 150

Stav daňových nedoplatkov závisí od dodržania platobnej disciplíny daňového subjektu v príslušnom zdaňovacom
období. Úlohou obce je minimalizovať výšku nedoplatkov na najnižšiu mieru. Správca dane po uplynutí lehoty
splatnosti dane, prípadne splátky dane, písomne vyzýva daňových dlžníkov k zaplateniu daňového nedoplatku
(II.polrok). Správca dane podľa § 26 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vyzýva subjekty, ktoré sú povinné na výzvu správcu dane poskytovať informácie potrebné
na účely správy daní, na poskytnutie konkrétnych údajov o daňovom subjekte. Na základe takto poskytnutých údajov,
správca dane ďalej postupuje pri vymáhaní daňových nedoplatkov.

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika
Schválený
Rozpočet v EUR

0

Upravený

Čerpanie

0

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť rozpočtový proces obce
Cieľ
Zabezpečiť plynulý priebeh
rozpočtového procesu

Merateľný ukazovateľ
 rozpočet schválený OZ v
Spišskom Bystrom do konca

Cieľová hodnota

Skutočnosť





áno

áno
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Zabezpečiť pravidelné
monitorovanie plnenia rozpočtu



kalendárneho roka
počet vypracovaných
monitorovacích a hodnotiacich
správ za rok





2

2

Hlavným ekonomickým nástrojom obce je rozpočet obce na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom.
Rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019
uznesením č. 8/2019/21

Podprogram 1.9: Účtovníctvo
Schválený
Rozpočet v EUR

0

Upravený
0

Čerpanie
0

% plnenia
0

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Cieľ
Zabezpečiť vedenie účtovníctva
v súlade so zákonom o účtovníctve

Merateľný ukazovateľ
 výrok audítora
 nedostatky zistené kontrolami

Cieľová hodnota
 bez výhrad
 0

Skutočnosť
 bez výhrad
 0

Obec vedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.. Finančné prostriedky pre audítora sú rozpočtované
v Podprograme 1.6.

Podprogram 1.10: Evidencia ulíc, verej.priestranstiev a budov
Schválený
Rozpočet v EUR

0

Upravený
0

Čerpanie
0

% plnenia
0

Zámer Podprogramu: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných
Priestranstiev
Cieľ
• Zabezpečiť prehľadné
označovanie ulíc a domov

Merateľný ukazovateľ
 Zápis do registra adries oznámenie

Cieľová hodnota
 11

Skutočnosť
 12
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Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č. 16.1 - Správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy,
platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM č. 2: Propagácia a marketing
Schválený
Rozpočet v EUR

8 900

Upravený

Čerpanie

5 459

5 125,93

% plnenia
94

Zámer programu: Obec Spišské Bystré známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská
obec na Spiši, ktorú sa oplatí navštíviť.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce
Schválený
Rozpočet v EUR

7 800

Upravený

Čerpanie

4 359

3 905,75

% plnenia
90

Zámer Podprogramu : Účinná prezentácia obce
Cieľ
Prezentácia a propagácia

Merateľný ukazovateľ
 Počet vydaných publikácií
(kníh) o obci

Cieľová hodnota

1

Skutočnosť

0

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné materiály
a predmety – kalendáre, tričká, perá, tašky, poháre a vydanie monografie Obce Spišské Bystré.
Propagácia a prezentácia obce

3 905,75 €

- propagácia, reklama a inzercia
- kniha o obci – monografia obce

1 546,75 €
2 359,- € (financované 1 359,- z vlastných zdrojov a 1 000,- €
z príspevku PSK)

Podprogram 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v obci
Schválený
Rozpočet v EUR

0

Upravený

Čerpanie

0

0

% plnenia
0
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Zámer Podprogramu : Prostredníctvom informačných, propagačných a prezentačných materiálov
a webovej stránky obce zabezpečiť rozvoj turistického ruchu v obci Spišské Bystré

Cieľ


Merateľný ukazovateľ
Informovanie návštevníkov
o zaujímavostiach v obci a jej
okolí

 Počet informačných tabúľ

Cieľová hodnota

0

Skutočnosť

0

Podprogram 2.3: Kronika obce

Zámer Podprogramu : Záznamy zo života obce pre budúce generácie
Cieľ
Záznamy zo ţivota obce

Merateľný ukazovateľ
 Počet záznamov v kronike

Cieľová hodnota

12

Skutočnosť

15

Podprogram 2.4: Obecné noviny
Schválený
Rozpočet v EUR

1 100

Upravený

Čerpanie

1 100

1 220,18

% plnenia
111

Zámer Podprogramu : Informovať občanov o dianí v obci
Cieľ
Informovať občanov o dianí v obci

Merateľný ukazovateľ
 Počet vydaní za rok

Cieľová hodnota

4

Skutočnosť

4

Noviny sú zdrojom základných informácií o tom, čo sa v obci udialo, resp. udeje. Noviny vychádzajú 4 x ročne
v mesiacoch marec, jún, september, december.

PROGRAM č. 3: Interné služby obce
Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnost obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym
interným službám
Schválený
Rozpočet v EUR - SPOLU

1 143 831

Upravený
1 268 786,87

Čerpanie
1 277 582,39

% plnenia
101
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Rozpočet v EUR – bežný
Rozpočet v EUR kapitálový

80 831

77 147,00

1 063 000

1 191 639,87

86 091,39

112

1 191 491,00

100

Podprogram 3.1: Právne služby obci – zastupovanie obce navonok
Schválený
Rozpočet v EUR

500

Upravený

Čerpanie

500

480

% plnenia
96

Zámer Podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie obce navonok
Cieľ
Chrániť právne záujmy obce

Merateľný ukazovateľ
 Počet vypracovaných
právnych dokumentov

Cieľová hodnota

8

Skutočnosť

1

Obec v roku 2020 neriešila žiadne súdne spory.
Finančné prostriedky vo výške 480,- € boli vynaložené na vypracovanie notárskej zápisnice k vysporiadaniu pozemkov
na ul. Vodárenskej a prepoj ul. Školská – Partizánska.
V rámci predmetnej činnosti sa realizuje prípadné zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych
sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávania, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych
poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia
s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom
a pod.).

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce
Schválený
Rozpočet v EUR

2 000

Upravený

Čerpanie

2 000

2 121,06

% plnenia
106

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť ekonomický a kultúrno-spoločenský život obce
Cieľ
Zabezpečiť efektívne fungovanie
samosprávy

Merateľný ukazovateľ
 počet zorganizovaných
zasadnutí OZ za rok

Cieľová hodnota

min. 6

Skutočnosť

7
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Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách obce v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 3.3: Zabezpečenie
referendom, sčítaním
Schválený
Rozpočet v EUR

úkonov

Upravený

0

0

spojených
Čerpanie

s voľbami,
% plnenia

3 131,86

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť hladký priebeh volieb
V I. polroku 2020 sa uskutočnili voľby do NR SR. Náklady na zabezpečenie volieb sú hradené zo štátneho rozpočtu.
Taktiež v roku 2020 prebiehalo elektronické sčítanie domov a bytov, ktoré bolo financované formou dotácie
poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie
Schválený
Rozpočet v EUR

2 000

Upravený

Čerpanie

2 000

1 700

% plnenia
85

Zámer Podprogramu: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu
Cieľ
Transparentný výber dodávateľov
tovarov, sluţieb, prác

Merateľný ukazovateľ

Počet realizovaných
verejných obstarávaní

Cieľová hodnota

5

Skutočnosť

4

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Prístavba a nadstavba MŠ
– zvýšenie kapacity“ a „Športová plocha obce“.

Podprogram 3.5: Hnuteľný majetok obce
Schválený
Rozpočet v EUR

0

Upravený
0

Čerpanie

% plnenia

0

Zámer Podprogramu: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Obce Spišské
Bystré
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Cieľ
Zabezpečiť informačne
prehľadnú a aktuálnu evidenciu
hnuteľného majetku

Merateľný ukazovateľ
Priebeţné vyraďovanie
opotrebovaného
a nefunkčného majetku

Cieľová hodnota

2



Skutočnosť

0

Podprogram 3.6: Nehnuteľný majetok obce-budovy, objekty
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet v EUR - SPOLU

1 124 741

1 248 696,87

1 261 231,30

101

Rozpočet v EUR – bežný

66 741

62 057,00

70 848,28

114

1 058 000

1 186 639,87

1 190 383,02

100

Rozpočet v EUR kapitálový

Zámer Podprogramu: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Obce Spišské
Bystré
Cieľ
Zvýšiť tepelno-technické
vlastnosti budovy ,zníţiť spotrebu
energií

Merateľný ukazovateľ

Percento realizovaných prác
za rok

Zabezpečiť prevádzky schopné
budovy



Cieľová hodnota

100 %


Počet prevádzkovaných
budov

Skutočnosť

0


7

7

Prehľad čerpania výdavkov na jednotlivé budovy a objekty
BUDOVA

3.6.1 Obecný úrad
3.6.2 Základná škola
3.6.3 Dom smútku
3.6.4 Poţiarna zbrojnica
3.6.5 Ihrisko šatne
3.6.6 KD-MŠ býv.
3.6.7 Bývalé kino
3.6.8 REVÍZIE
3.6.9 Detské ihrisko
3.6.19 Oplotenie

ENERGIE

8 895,82€
563,06€
3 151,21€
550,00€
741,99€
598,00 €
772,96 €

ÚDRŢBA

26 325,80
21 249,50
-

REKONŠTR.
VÝSTAVBA

362 709,86
9 494,62
794 755,26
-

PROJEKT.DOK. MAT.,POISTNÉ
NFP

4 400,00
1 860,00
-

NÁJOMNÉ

1 689,94
-

14 715,00
6 610,87

Výdavky vo výške 21 249,05 EUR boli čerpané na opravu ihriska pri ZŠ, z toho výdavky vo výške 10 000,- EUR boli
poskytnuté z príspevku Úradu vlády SR v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ , podprogram „Výstavba
detských ihrísk“ a na spolufinancovanie projektu boli použité vyýdavky vo výške 11 249,50 EUR.
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V roku 2020 bola schválená dotácia na projekt Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, výzva Zvýšenie
kapacít infraštruktúry materských škôl vo výške 226 852,- EUR, kde boli vyčlenené aj finančné prostriedky z vlastných
zdrojov vo výške 97 293,92 eur na spolufinancovanie projektu. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie
potrebných nových kapacít v materskej škole v obci.
Na stavbu Kultúrny dom bolo v roku 2020 vyčerpaných 734 792,14 € a interiérové vybavenie Kultúrneho domu
59 963,12 €.

Podprogram 3.7: Nehnuteľný majetok obce – pozemky
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

6 000

Zámer Podprogramu: Ekonomicky
nehnuteľného majetku Obce Spišské

6 000

efektívna

a informačne

Čerpanie

% plnenia

1 587,98

26

prehľadná

evidencia

Cieľová hodnota

Skutočnosť

77,59

a správa

Prvok 3.7.1: Výkup pozemkov

Cieľ
Vysporiadať pozemky pre rozvoj
obce

Merateľný ukazovateľ
Výmera vysporiadaných
pozemkov v m2





Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výkupy pozemkov pre potreby rozvoja obce – majetkoprávne vysporiadanie ul.
Vodárenskej pre investičnú prípravu technickej a dopravnej infraštruktúry a vysporiadanie pozemkov na ul. ŠkolskáPartizánska.

Vysporiadanie pozemkov:
- ul. Školská - Partizánska
- ul. Vodárenská (darovacie zmluvy)
- ul. Vodárenská (zámenná zmluva )
ul. Vodárenská

2

1,396 m
2
0,750 m
2
11,428 m
2
64,017 m

Prvok 3.7.2: Geometrické plány
Cieľ
Pripraviť podklady k projektom,
prevodom a vysporiadaniu
majetku

Merateľný ukazovateľ

Predpokladaný počet
obstaraných GP

Cieľová hodnota

1

Skutočnosť

2

- 111 -

V roku 2020 boli vyhotovené geometrické plány na porealizačné zameranie chodníka pri ZŠ s MŠ a na porealizačné
zameranie objektu – prístavba materskej školy.

Podprogram 3.8: Vzdelávanie zamestnancov obce
Schválený
Rozpočet v EUR

500

Upravený

Čerpanie

500

% plnenia

210

42

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu
Cieľ
Zvyšovanie odbornosti
zamestnancov

Merateľný ukazovateľ
počet školení v danom roku



Cieľová hodnota

20

Skutočnosť

12

Bežné výdavky na online-školenia boli čerpané v sume 210,- EUR.

Podprogram 3.9: Archív a registratúra
Zámer Podprogramu : Zabezpečiť zachovanie dokumentov v súlade s platnou legislatívou
Cieľ
Zabezpečiť efektívne plnenie
zákonných poţiadaviek na
archiváciu dokumentov

Merateľný ukazovateľ
Počet dokumentov
odovzdaných do archívu
úradu



Cieľová hodnota

30

Skutočnosť

24

Vzhľadom na aktuálne rozpracované procesy v súvislosti s vydanými dokumentami boli ponechané v príručných
archívoch jednotlivých pracovníkov a neboli odovzdané do centrálneho archívu obce.
Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 16 – Administratíva.

Podprogram 3.10: Autodoprava
Schválený
Rozpočet v EUR

8 090

Upravený
9 090

Čerpanie
7 120,19

% plnenia
78

Zámer Podprogramu: Efektívne využitie dopravy pri zabezpečení komplexných činností obce
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Cieľ
Zabezpečiť efektívne
a ekonomické fungovanie vozidiel

Merateľný ukazovateľ


Cieľová hodnota

Počet najazdených kilometrov



Skutočnosť

756 km
Autobus
 9 650 km
VW

Prehľad čerpania výdavkov:
Prvok 3.10.1 – osobné autá - VW
01.6.0

PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým súvisiace
Servis, údržba – z poistného plnenia
Poistenie
DPH leasing VW

1 180,16 €
919,11€
656,33€
480,72€
888,84€

Prvok 3.10.2 – AUTOBUS
01.6.0 Prevádzka autobusu
Poistenie
PHM, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

205,45€
684,33€
111,86€

Prvok 3.10.3 – HASIČSKÉ AUTÁ
03.2.0. PHM, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny
Poistenie
Servis, údržba,opravy a výdavky s tým súvisiace
Špeciálne prístroje – GPS monitoring

362,24€
835,75€
452,20€
343,20€

Podprogram 3.11: Služby zamestnanosti (ÚPSVaR)
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

0

Čerpanie

0

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu: Udržať pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných osôb v obci
Cieľ
Vytvoriť pracovné miesta pre
znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie

Merateľný ukazovateľ
 Počet vytvorených
pracovných miest


Cieľová hodnota

0



Skutočnosť

0
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Obec Spišské Bystré nemá uzatvorenú dohodu s ÚPSVaR v Poprade o poskytnutí finančného príspevku na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PROGRAM č. 4: Služby občanom
Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a
podnikateľov obce Spišské Bystré

Schválený
Rozpočet v EUR

13 890

Upravený
17 314,67

Čerpanie
16 292,65

% plnenia
94

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov
Schválený
Rozpočet v EUR

900

Upravený
900

Čerpanie
215,96

% plnenia
24

Zámer Podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni.
Cieľ
Zabezpečiť kvalitné občianske
obrady

Merateľný ukazovateľ
Počet uvítaní detí do ţivota

Počet ostatných slávnostných
prijatí


Cieľová hodnota

2x ročne

3x ročne

Skutočnosť

0x

1x

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Obce Spišské
Bystré (občianske pohreby, sobáše, darovanie krvi, slávnosti pre dôchodcov, uvítanie detí a pod.)
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 a obec v súvislosti
s prijatými opatreniami neorganizovala občianske obrady, pri uvoľnení opatrení boli organizované sobáše v súlade
s platnými nariadeniami ÚVZ SR.
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Podprogram 4.2: Činnosť matriky
Schválený
Rozpočet v EUR

8 000

Upravený

Čerpanie

8 851,30

8 851,30

% plnenia
100

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti
Cieľ
Zabezpečiť kvalitnú matričnú
činnosť pre obce Spišské Bystré,
Kravany, Vikartovce

Merateľný ukazovateľ
Počet matričných úkonov



Cieľová hodnota

125

Skutočnosť

477

Matričné úkony sú vykonávané promptne, za počkaním. Výdavky v sume 8 851,30 EUR boli poskytnuté zo štátneho
rozpočtu ako dotácia na prenesený výkon štátnej správy a boli čerpané na mzdy a odvody, materiál a služby.

Podprogram 4.3: Osvedčenie listín a podpisov

Zámer Podprogramu : Osvedčovanie vykonané na počkanie
Cieľ
Zabezpečiť osvedčenie listín a
podpisov

Merateľný ukazovateľ
 Počet jednotlivých úkonov

Cieľová hodnota

757

Skutočnosť

892

V roku 2020 bolo osvedčených 117 listín a 775 podpisov. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.
16.1– Správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do
poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva
Schválený
Rozpočet v EUR

880

Upravený
880

Čerpanie
892,11

% plnenia
101

Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov Obce Spišské Bystré poskytujúca všetky
potrebné výstupy a informácie
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Cieľ
Zabezpečiť evidenciu obyvateľov
Obce Spišské Bystré

Merateľný ukazovateľ


Počet jednotlivých úkonov

Cieľová hodnota

116

Skutočnosť

371

Záznamy v evidencii obyvateľstva sú vykonávané priebežne.

Podprogram 4.5: Evidencia chovu zvierat (psov)
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

0

Čerpanie

0

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia o chove psov v obci
Cieľ
Zabezpečiť presnú evidenciu psov
na území obce, zvýšiť počet
prihlásených psov

Merateľný ukazovateľ
 Počet jednotlivých úkonov

Cieľová hodnota

25

Skutočnosť

38

V roku 2020 bolo prihlásených do evidencie 19 psov a odhlásených 19 psov.

Podprogram 4.6: Rybárske lístky
Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ
Zabezpečiť dôslednú evidenciu
rybárskych lístkov

Merateľný ukazovateľ
 Počet jednotlivých úkonov

Cieľová hodnota

11

Skutočnosť

10

V roku 2020 bolo vydaných 10 rybárskych lístkov.

Podprogram 4.7: Cintorínske a pohrebné služby
Schválený
Rozpočet v EUR

500

Upravený
1 750

Čerpanie
1 899,48

% plnenia
109

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Spišské Bystré
- 116 -

Cieľ
Zabezpečiť dôstojné
pochovávanie zosnulých

Merateľný ukazovateľ
 celková rozloha udrţiavaných
cintorínskych plôch

Cieľová hodnota


Skutočnosť


11 860 m2

11 860 m2

Výdavky na cintorínske a pohrebné služby boli čerpané na aktualizáciu pasportizácie hrobových miest.

Podprogram 4.8: Miestny rozhlas
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

200

Čerpanie

605

% plnenia

605,40

100

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce Spišské Bystré

Cieľ
Zabezpečiť okamţitú
informovanosť obyvateľov
o aktuálnych aktivitách
Zabezpečiť prevádzku existujúcej
siete miestneho rozhlasu

Merateľný ukazovateľ
 počet udrţiavaných
reproduktorov

Cieľová hodnota


Skutočnosť


30

30

Podprogram 4.9: Miestna knižnica
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

500

Čerpanie

500

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť zvýšenie kultúrnej úrovne najmä mladšej generácie

Cieľ
Zabezpečiť dostupnosť literatúry
a čitateľských moţností v obci

Merateľný ukazovateľ
 Počet zakúpených kníh ročne

Cieľová hodnota


100

Skutočnosť


0

Podprogram 4.10: Stavebný úrad
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia
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Rozpočet v EUR

2 910

3 828,37

3 828,40

100

Zámer Podprogramu: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované
stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj obce Spišské Bystré.

Cieľ
Minimalizovať počet
nepovolených stavieb

Merateľný ukazovateľ
 Predpokladaný počet
vykonaných stavebných
dohľadov

Cieľová hodnota


5

Skutočnosť

8

Výdavky boli čerpané na mzdy vrátane odvodov a úhradu poštovného pre zabezpečenie činnosti stavebného úradu.
Finančné prostriedky sú poskytované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného
poriadku.

PROGRAM č. 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer programu: Bezpečné pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Spišské Bystré
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

5 560

Čerpanie

5 560

% plnenia

15 449,68

278

Podprogram 5.1: Civilná ochrana
Schválený
Rozpočet v EUR

210

Upravený

Čerpanie

210

% plnenia

9 254,83

4407

Zámer Podprogramu: Maximálna pripravenosť Obce Spišské Bystré v čase krízovej situácie
Cieľ
Zabezpečiť komplexnú krízovú
ochranu a manaţment v prípade

Merateľný ukazovateľ

plnenie zákonných
poţiadaviek

Cieľová hodnota


100 %

Skutočnosť


100 %
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mimoriadnych udalostí



aktualizovanie plánu ochrany
Obce Spišské Bystré





áno

áno

Výdavky vznikli v priamej súvislosti s vykonávaním úloh a opatrení na znižovanie rizík ohrozenia alebo sa týkali činností
nevyhnutných na zamedzenie šírenia následkov pandémie počas vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia
COVID-19. Refundáciu týchto výdavkov si uplatňujeme v súlade s platným pokynom civilnej ochrany MV SR o
uplatňovaní náhrady skutočných výdavkov na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Obec plní zákonnú povinnosť na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi
Schválený
Rozpočet v EUR

5 350

Upravený

Čerpanie

5 350

6 194,85

% plnenia
116

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov
Cieľ
Zníţiť riziko vzniku poţiarov
prevenciou a kontrolou
Podporovať a rozvíjať činnosť
dobrovoľných hasičských zborov

Merateľný ukazovateľ
počet preventívnych
protipoţiarnych kontrol za
rok

počet zásahov DHZ-O


Cieľová hodnota


1



2

Skutočnosť

0


8

Výdavky vo výške 6 194,85 EUR boli čerpané na materiál (4 189,43 €), na školenia (1 300,- €), na služby a lekárske
prehliadky (505,42 €), na odmeny pre preventivára (200,- EUR).

PROGRAM č. 6: Odpadové hospodárstvo
Zámer programu: Adresný a ekologicky orientovaný systém odpadového
hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet v EUR - SPOLU

87 300

108 248,40

89 026,33

82

Rozpočet v EUR – bežný

68 500

89 448,40

89 026,33

100

Rozpočet v EUR kapitálový

18 800

18 800

0

0

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu
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Schválený
Rozpočet v EUR

59 500

Upravený

Čerpanie

77 448,40

% plnenia

73 698,56

95

Cieľová hodnota

Skutočnosť

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Spišské Bystré
Cieľ
Zabezpečiť nákladovo efektívny
zvoz a odvoz odpadov
rešpektujúci potreby obyvateľov
Zabezpečiť zvýšenie mnoţstva
vyseparovaných zloţiek
kom.odpadu

Merateľný ukazovateľ
objem zvezeného
a odvezeného odpadu za rok





590 t



636,72 t



celkový počet zberných
nádob



774



782



počet zvozov separ. zberu
odpadu za rok



15







18x plasty
4x papier
6x sklo
2x elektro
2x nebezp.
odpad

Služby v oblasti odpadového hospodárstva pre obec zabezpečuje spoločnosť Brantner s.r.o. Poprad.

Podprogram 6.2: Zberný dvor
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet v EUR - SPOLU

15 050

15 050

0

0

Rozpočet v EUR – bežný

750

750

0

0

14 300

14 300

0

0

Rozpočet v EUR kapitálový

Zámer Podprogramu: Obec Spišské Bystré bez nelegálnych skládok
Cieľ
Zabezpečiť dodrţiavanie zákona
o odpadoch

Merateľný ukazovateľ

Počet zriadených
zberných dvorov

Cieľová hodnota

1

Skutočnosť

0

Obec v súlade s novým zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. od 1.1.2016 je povinná vykonávať množstevný zber
drobných stavebných odpadov. Za týmto účelom bude v roku 2021 zriadený zberný dvor. V ďalších rokoch bude
zmenený ukazovateľ na počet prevádzkovaných zberných dvorov.
Obec sa zapojila do projektu z eurofondov na zriadenie zberného dvora, kde spoluúčasť na financovaní je vo výške
14 300,- EUR.
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Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami
Schválený
Rozpočet v EUR

12 750

Upravený

Čerpanie

15 750

% plnenia

15 327,77

97

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť správu a údržbu verejnej kanalizácie a čističky odpadových
v obci.

vôd

Prvok 6.3.1: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV

Cieľ
Zabezpečiť správu a údrţbu
verejnej kanalizácie a čističky
odpadových vôd

Merateľný ukazovateľ
 Počet domácností napojených
na verejnú kanalizáciu

Cieľová hodnota


80 %

Skutočnosť


80 %

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 15 327,77 EUR na elektrinu ČOV (6 419,12 EUR), na servis a údržbu ČOV 5 669,85
EUR a na odmeny na dohodu o prac.činnosti (3 238,80 EUR).

Prvok 6.3.2: Rekonštrukcia verejnej kanalizácie
Cieľ
Zabezpečiť zlepšenie odvádzania
odpadových vôd

Merateľný ukazovateľ
 Dĺžka zrekonštruovanej
splaškovej kanalizácie v
m

Cieľová hodnota

1350

Skutočnosť


PROGRAM č. 8: Pozemné komunikácie
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet SPOLU

46 000

53 013,60

49 875,81

94

Rozpočet bežný

7 000

9 000

5 862,21

65

Rozpočet kapitálový

39 000

44 013,60

44 013,60

100

Zámer programu: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie
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Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií
Schválený
Rozpočet v EUR

7 000

Upravený

Čerpanie

9 000

5 862,21

% plnenia
65

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná cestná premávka
Cieľ
Zabezpečiť požadovaný
dopravno - technický stav
komunikácií a chodníkov

Merateľný ukazovateľ
 Dĺžka udržiavaných
miestnych komunikácií
a chodníkov v km

Cieľová hodnota

15 km

Skutočnosť

15 km

Výdavky boli čerpané na bežnú a zimnú údržbu ciest .

Podprogram 8.2: Rekonštrukcia komunikácií
Schválený
Rozpočet v EUR

0

Upravený

Čerpanie

0

% plnenia

0

0

Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné komunikácie
Cieľ
Zlepšiť stavebno-technické
vlastnosti existujúcich
komunikácií

Merateľný ukazovateľ
 Dĺžka zrekonštruovaných
komunikácií v km

Cieľová hodnota
0



Skutočnosť

0

Podprogram 8.3: Výstavba komunikácií
Schválený
Rozpočet kapitálový

39 000

Upravený
44 013,60

Čerpanie
44 013,60

% plnenia
100

Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné komunikácie pre peších účastníkov cestnej
premávky
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Cieľ
Zvýšiť bezpečnosť peších
účastníkov cestnej premávky

Merateľný ukazovateľ


Dĺžka vybudovaných
chodníkov v m

Cieľová hodnota
160



Skutočnosť

130

Finančné prostriedky v tomto podprograme boli použité na výstavbu nového chodníka na ul. Michalskej. Stavba
pozostáva z umiestnenia chodníka, zriadenie priechodov pre chodcov a osvetlenia priechodov. Cieľom projektu je
zvýšenie bezpečnosti chodcov popri ceste 3.triedy a najmä pohyb detí do materskej a základnej školy. V mieste
výstavby chodníka sa nachádza verejný vodovod a v súvislosti s výstavbou chodníka prebehla aj výmena vodovodného
potrubia v celom profile chodníka vlastníkom verejného vodovodu PVS, a.s. Poprad.

PROGRAM č. 9: Vzdelávanie
Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy
žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne
slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet v EUR - SPOLU

1 198 424

1 354 681

1 306 603,82

96

Rozpočet v EUR – bežný

1 198 424

1 278 904

1 226 789,27

96

75 777

75 090,94

99

4 723,61

4 723

Rozpočet v EUR kapitálový

0

Rozpočet v EUR –
finančné operácie

0

0

Podprogram 9.1: Základná škola
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia

Rozpočet v EUR - SPOLU

1 185 474

1 327 654

1 274 628,94

96

Rozpočet v EUR – bežný

1 149 524

1 189 241

1 212 096,98

102

62 531,96

100

Rozpočet v EUR -

8 800

62 532
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kapitálový
Rozpočet v EUR –
finančné operácie

0

0

4 723,61

4 723

Zámer Podprogramu: Budovať modernú konkurencieschopnú školu bez špecifického zamerania, ktorá
svojím širokým záberom zabezpečí kvalitný výchovno-vzdelávací proces a širokú
ponuku mimoškolských aktivít pre svojich žiakov. Školu, ktorá sa svojou úrovňou
vyrovná najlepším školám v okrese..
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Cieľová hodnota Skutočnosť
Materiálne a personálne
 1
 1
 Počet základných škôl
dobudovať školu tak, aby bola

302
 305
 Počet žiakov navštevujúcich
atraktívnou a príťažlivou nielen
ZŠ
pre žiakov našej obce, ale
i širokého okolia.
Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Spišské Bystré.
Bežné výdaje boli čerpané vo výške 1 274 628,94 EUR na prenesené kompetencie (804 464,- EUR), originálne
kompetencie (291 806,88 EUR zahrnuté aj mzdy pre MŠ, ŠJ), na záujmovú činnosť, výdaje z bežných príjmov.
Kapitálové výdavky vo výške 59 078,17 EUR boli čerpané na realizáciu odstránenia havarijného stavu kotolne ZŠ , z
toho 50 000,00 EUR sme získali formou dotácie Ministerstva vnútra SR na riešenie havarijných situácií, 9 078,17 EUR
bolo čerpaných z vlastných zdrojov ako spolufinancovanie.
Kapitálové výdavky vo výške 3 453,79 EUR boli použité na zriadenie eko učebne. Tieto finančné prostriedky boli
získané formou daru.
Výdavkové finančné operácie vo výške 4 723,61 sú vrátené finančné zábezpeky žiakov.

Podprogram 9.2: Materská škola
Schválený
Rozpočet v EUR - SPOLU

2 950

Upravený

Čerpanie

3 782

% plnenia

3 782

100

Zámer Podprogramu : Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy
rodičov
Cieľ
Učiť detí postojom, ktoré vedú
k aktívnym zručnostiam
chrániacim si zdravie a prírodu,
prostredníctvom využitia
prírodného prostredia

Merateľný ukazovateľ
počet prevádzkovaných
materských škôl

počet detí navštevujúcich
MŠ


Cieľová hodnota
 1


79

Skutočnosť
 1


87

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných
a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.
Výdavky boli čerpané na prenesené kompetencie (3 782,- EUR). Orig.kompetencie na mzdy sú zahrnuté
v Podprograme 9.1 /viď orig.kompet.ZŠ/
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Podprogram 9.3: Školská jedáleň

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy
Cieľ
Zabezpečiť vysokokvalitné
a dostupné stravovanie pre ţiakov
ZŠ a MŠ

Merateľný ukazovateľ
počet stravníkov
vyuţívajúcich stravovanie
v ŠJ

počet prevádzkovaných
školských jedálni



Schválený
Rozpočet v EUR - SPOLU

10 000

Cieľová hodnota

304


Upravený

1

Skutočnosť

330


Čerpanie

23 245

1

% plnenia

28 192,88

121

Na základe novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zabezpečuje zjednotenie vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte
a v skutočnosti tak, že súčasťou rozpočtu RO sú všetky príjmy a výdavky, s ktorými RO hospodári, vrátane všetkých
prostriedkov prijatých od iných subjektov (príjem za stravné v školskej jedálni vo výške 15 633,90).
Kapitálové výdavky vo výške 12 558,98 boli čerpané na nákup prevádzkových prístrojov a zariadení (konvektomat,
umývačka riadu, smažiaca panvica)

Podprogram 9.2.3: Školský klub
Zámer Podprogramu : Vytváranie podmienok k zmysluplnému využívaniu voľného času vo vhodnom
prostredí v prospech pozitívneho rozvoja osobnosti

Cieľ
Zabezpečiť podmienky pre
relaxáciu a regeneráciu fyzických
a psychických síl

Merateľný ukazovateľ

počet prevádzkovaných
školských klubov

počet detí navštevujúcich
školský klub

Cieľová hodnota

1


77

Skutočnosť

1


77

Program č. 10: Kultúra
Zámer programu: Rrozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu a rozhodnutí obyvateľov obce
Spišské Bystré
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Schválený
Rozpočet v EUR

18 250

Upravený

Čerpanie

18 350

% plnenia

11 797,05

64

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít
Schválený
Rozpočet v EUR

9 500

Upravený

Čerpanie

9 500

8 979,71

% plnenia
95

Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrneho vyžitia obyvateľov Obce Spišské Bystré.
Cieľ
Zabezpečiť tradičné kultúrne
podujatia pre zachovanie
a rozvíjanie tradícií a posilnenie
kultúrneho ţivota v obci

Merateľný ukazovateľ
počet zorganizovaných
podujatí



Cieľová hodnota

4

Skutočnosť

1

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí v obci Spišské Bystré ako Deň detí, Kubašský festival
s Petrom Stašákom, príchod Mikuláša.
Výdavky boli čerpané na na sladkosti pre deti ZŠ, MŠ pri príležitosti MDD a Kubašský festival s Petrom Stašákom.

Podprogram 10.2.: Podpora občianskych združení a nadácií obce
Schválený
Rozpočet v EUR

8 750

Upravený

Čerpanie

8 850

2 817,34

% plnenia
32

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť občianskych združení a nadácií obce
Cieľ

Merateľný ukazovateľ
Počet podporených
organizácií



Podporiť široké spektrum
združení pôsobiacich v obci

Cieľová hodnota

7

Skutočnosť

7

Prehľad poskytnutých dotácií jednotlivým organizáciam:
Folklórny súbor Rovienka Sp. Bystré

390,08 EUR
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SČK miestny spolok Sp. Bystré

55,30 EUR

ZO SZ včelárov Sp. Bystré

75,00 EUR

SZ protifašist. bojovníkov Sp. Bystré

250,00 EUR

DHZ

1 632,96 EUR

Kubašanček

100,-- EUR

Klub vojenskej histórie TATRY

250,-- EUR

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

Program č. 11: Šport
Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu a rozhodnutí obyvateľov obce Spišské
Bystré
Schválený
Rozpočet v EUR

11 900

Upravený

Čerpanie

11 900

8 150,71

% plnenia
68

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí organizovaných
obcou
Schválený
Rozpočet v EUR

1 000

Upravený

Čerpanie

1 000

0

% plnenia
0

Zámer Podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže
a dospelých
Cieľ
Zabezpečiť široké spektrum
športových aktivít pre deti,
mládeţ a dospelých

Merateľný ukazovateľ
Počet podporených
športových podujatí za rok



Cieľová hodnota

1

Skutočnosť

0

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých
s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.
V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 neboli plánované výdavky čerpané.
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Podprogram 11.2: Dotácie na šport
Schválený
Rozpočet v EUR

10 900

Upravený

Čerpanie

10 900

8 150,71

% plnenia
75

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.

Cieľ
Podporiť široké spektrum
športových aktivít pre deti,
mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ

Počet podporených klubov
za rok

Cieľová hodnota

4

Skutočnosť

3

Prehľad poskytnutých dotácií jednotlivým organizáciám
OFK 1934 Spišské Bystré

6 500,00 EUR

Stolnotenisový klub Sp. Bystré

625,00 EUR

ŠK Mládeže

725,71 EUR

Turistický klub

300,00 EUR

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

Program č. 12: Prostredie pre život
Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov
obce Spišské Bystré s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Spišské
Bystré a okolí
Schválený
Rozpočet v EUR - SPOLU

6 356

Upravený
7 267

Čerpanie
5 907,11

% plnenia
81

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie
Schválený

Upravený

Čerpanie

% plnenia
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Rozpočet v EUR – SPOLU

4 121

5 032

4 651,61

92

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci.
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Počet prevádzkovaných
svetelných bodov

Zabezpečiť bezpečnosť
obyvateľov v nočných hodinách

Cieľová hodnota

171

Skutočnosť

186

Bežné výdavky vo výške 4 651,61 EUR boli čerpané na elektrinu, údržbu verejného osvetlenia.

Podprogramy 12.2: Ochrana životného prostredia
Schválený
Rozpočet v EUR

235

Upravený

Čerpanie

235

241,96

% plnenia
103

Zámer Podprogramu: Prenesený výkon kompetencií v oblasti ochrany prírody, ovzdušia a vody
Cieľ
Zabezpečiť prenesený
štátnej
správy
na
ţivotného prostredia

výkon
úseku

Merateľný ukazovateľ
 Počet vydaných rozhodnutí

Cieľová hodnota
 5

Skutočnosť
 17

Podprogram zahŕňa zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia – ochrana
prírody , ochrana ovzdušia /17 rozhodnutí/, ochrana vody.

Podprogram 12.3: Verejná zeleň
Schválený
Rozpočet v EUR

2 000

Upravený

Čerpanie

2 000

1 013,54

% plnenia
51

Zámer Podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom,
čistom a atraktívnom prostredí.
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Cieľ
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú
zeleň a zamedziť prerastaniu
trávnatých porastov na územní
obce

Merateľný ukazovateľ
 Kosená plocha s odvozom

Cieľová hodnota
 300 m2

Skutočnosť
 300 m2

Bežné výdavky v sume 203,54 EUR boli čerpané na nákup PHM do kosačky a nákup kvetín na výsadbu
Obec sa zapojila do národného projektu „Zelené obce“ Slovenskej agentúry životného prostredia. Cieľom projektu je
poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni na výsadbu drevín. Finančné
prostriedky vo výške 810,- € boli čerpané ako spoluúčasť projektu.

Podprogram 12.4: Ochrana pred povodňami
Schválený
Rozpočet v EURkapitálový

0

Upravený

Čerpanie

0

0

% plnenia

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku

Prvok 12.4.1: Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie
Cieľ
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a
majetku

Merateľný ukazovateľ

Dĺžka zrekonštruovanej
dažďovej kanalizácie

Cieľová hodnota

0m

Skutočnosť

0m

Cieľová hodnota

590 m

Skutočnosť
 0

Prvok 12.4.2: Vybudovanie dažďovej kanalizácie
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a 
Dĺžka novovybudovanej
majetku
dažďovej kanalizácie

V prvku bola plánovaná výstavba novej dažďovej kanalizácie na Hviezdoslavovej ulici. Jej realizácia je podmienená
schválením iných zdrojov EÚ na rekonštrukciu splaškovej kanalizácie na tejto ulici, pretože by obe kanalizácie boli
uložené v rámci jedného výkopu, čím by sa ušetrili finančné prostriedky. Stavba nebola realizovaná, nakoľko neboli
vyhlásené vhodné výzvy na splaškovú kanalizáciu.

Program č. 13: Bývanie
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Zámer programu: Efektívne a flexibilné služby obce Spišské Bystré v oblasti bytovej politiky

Podprogram 13.1: Správa nájomných bytov
Schválený
Rozpočet v EUR

11 315

Upravený

Čerpanie

11 315

11 410,59

% plnenia
101

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť bývanie pre nízkopríjmovú skupinu obyvateľov
Cieľ
Zabezpečiť cenovo dostupné
bývanie pre mladé rodiny

Merateľný ukazovateľ
 Počet spravovaných
nájomných bytov

Cieľová hodnota
 8

Skutočnosť
 8

Výdavky vo výške 11 410,59 EUR boli čerpané na energie 8-bj jednotky (5 861,60 EUR), na služby (726,65 EUR), na
úroky z úveru ŠFRB (1 883,41 EUR), poistné (228,71 EUR) a na vrátenie preplatkov min. roka (2 710,22 EUR).

Program č. 14: Sociálne služby
Zámer programu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky
handicapované skupiny obyvateľov obce Spišské Bystré

Schválený
Rozpočet v EUR

84 150

Upravený
105 200

Čerpanie
114 360,83

% plnenia
109

Podprogram 14.1: Opatrovateľská služba v byte občana
Schválený
Rozpočet v EUR

5 500

Upravený

Čerpanie

26 550

19 600,00

% plnenia
74

Zámer Podprogramu: Kvalitný a pohodlný život seniorov a zdravotne hendikepovaných obyvateľov
v domácom prostredí.
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Cieľ
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní
beţných ţivotných úkonov
a kontakt s lekárom pre seniorov
a zdravotne handicapovaných
občanov

Merateľný ukazovateľ
 Priemerný počet
opatrovaných občanov za rok

Cieľová hodnota
 8

Skutočnosť
 7

Opatrovateľskú službu zabezpečuje v obci Spišská katolícka charita v rozsahu od 2 do 8 hodín denne, podľa stupňa
odkázanosti.

Podprogram 14.2: Rodinná politika
Schválený
Rozpočet v EUR

1 000

Upravený

Čerpanie

1 000

27,60

% plnenia
3

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi
Cieľ
Zabezpečiť pomoc na zmiernenie
sociálnej alebo hmotnej núdze
obyvateľa
Zabezpečiť vyplatenie príspevku
na diétne stravovanie ţiakov

Merateľný ukazovateľ
 Počet poskytnutej pomoci

Cieľová hodnota
 1

Skutočnosť
 0







Počet ţiakov

3

1

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, ktorého podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu ÚPSVaR vyplatí zriaďovateľ
rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Diétne jedlo poskytovanie diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania pre deti a žiakov upravuje § 140 ods. 5
školského zákona.

Podprogram 14.3: Dávky – deti v hmotnej núdzi
Schválený
Rozpočet v EUR

50 400

Upravený

Čerpanie

50 400

39 192,00

% plnenia
78

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť stravovanie a školské pomôcky prostredníctvo Základnej školy
s materskou školou deťom rodičov, ktorí sú v hmotnej núdzi
Cieľ
Zabezpečiť stravovanie a školské

Merateľný ukazovateľ
 Počet poberateľov dávok

Cieľová hodnota
 55

Skutočnosť
 56
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pomôcky deťom v hmotnej núdzi
Podprogram zahŕňa stravovanie a nákup školských pomôcok deťom v hmotnej núdzi (780,20 EUR) podľa zákona č.
544/2010 Z.z. o dotáciách pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na základe pokynov a dotácie
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
S účinnosťou od 1. 1. 2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa okrem iného týka aj poskytovania dotácie na stravu pre
detí a žiakov.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa by sa mala v zmysle tohto zákona poskytovať od 1.1.2019
všetkým deťom, navštevujúcim posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy a od
1.9.2019 všetkým deťom, plniacim si povinnú školskú dochádzku na základných školách.

Podprogram 14.4: Rodinné prídavky, dávky HN
Schválený
Rozpočet v EUR

7 500

Upravený

Čerpanie

7 500

8 257,87

% plnenia
110

Zámer Podprogramu : Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov zabezpečiť nákup potravín vo výške
poukazaných rodinných prídavkov.
Cieľ
Zabezpečiť účelné vyuţitie
rodinných prídavkov detí
záškolákov a dávok v HN

Merateľný ukazovateľ
 Počet zaškolákov
 Počet poberateľov dávok

Cieľová hodnota
 8
 1

Skutočnosť
 10
 2

Podprogram zahŕňa vyplácanie rodinných prídavkov a dávok v HN ako osobitný príjemca podľa rozhodnutia Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 14.5: Posudková činnosť lekára na účely posúdenia
odkázanosti
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

Čerpanie

250

143,44

250

% plnenia
57

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.
Cieľ
Zabezpečiť zdravotné výkony
lekára na posudkovú činnosť

Merateľný ukazovateľ


Počet vydaných lekárskych
posudkov

Cieľová hodnota
 10

Skutočnosť
 4
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Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa upravuje postup pri poskytovaní alebo zabezpečovaní poskytovania
sociálnej služby pre občana, odkázaného na sociálnu službu a je povinnosťou obce mu túto službu zabezpečiť.
Podprogram zahŕňa výdavky na lekárske a sociálne posudky odkázaných osôb na základe dohody o vykonaní práce
s MUDr.Helenou Martonovou.

Podprogram 14.6: Pochovávanie občanov bez prístrešia
Schválený
Rozpočet v EUR

Upravený

Čerpanie

500

0

500

% plnenia
0

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zosnulým
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zabezpečiť dôstojné pochovanie
 Predpokladaný počet
nemajetných občanov
pohrebov
(bezdomovci)
Obec je povinná pochovať občana, ktorý zomrel na území obce.

Cieľová hodnota
 1

Skutočnosť

0

Podprogram 14.7: Terénna sociálna práca
Schválený
Rozpočet v EUR

0

Upravený

Čerpanie

0

11 784,32

% plnenia
0

Zámer Podprogramu : Poskytovanie pomoci osobám sociálne vylúčeným alebo ohrozeným sociálnym
vylúčením, podpora pri ich začlenení do spoločnosti
Cieľ
Predchádzanie sociálnemu
vylúčeniu a pomoc ohrozeným
osobám

Merateľný ukazovateľ
 Počet klientov využívajúcich
službu TSP

Cieľová hodnota
 0

Skutočnosť

27

Projekt Terénna sociálna práca v obciach I bol ukončený v auguste 2019.
V roku 2020 bola podpísaná Zmluva o spolupráci s IA MPSVR SR k projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej
sociálnej práce – NP TSP II, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
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Podprogram 14.8: Stravovanie dôchodcovia
Schválený
Rozpočet v EUR

9 000

Upravený

Čerpanie

9 000

4 910,50

% plnenia
55

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie obedov s príspevkom z rozpočtu obce Spišské Bystré pre dôchodcov
s trvalým pobytom v obci
Cieľ
Zabezpečenie obedov pre
dôchodcov s trvalým pobytom v
obci

Merateľný ukazovateľ
 Počet dôchodcov
využívajúcich službu
stravovania

Cieľová hodnota
 90

Stravovanie dôchodcovia- príspevok obce

Skutočnosť

57

4 910,50 €

Obecné zastupiteľstvo Spišské Bystré schválilo uznesením č. 34/2018/11 zriadenie služby, a to zabezpečenie obedov s
poskytnutím príspevku pre dôchodcov s trvalým pobytom na území obce Spišské Bystré. Je určená starobným
dôchodcom, ktorí nemajú voči obci žiadne záväzky po lehote splatnosti, nemajú žiadny iný peňažný alebo nepeňažný
príjem zo závislej činnosti a nie sú poberateľmi pobytovej sociálnej služby.
Služba je zabezpečovaná rozvozom, hodnota stravného lístka je 3,60 EUR. Výška príspevku obce bola stanovená pre
všetkých, ktorí splnia vyššie uvedené podmienky rovnako, a to vo výške 0,50 EUR, t.j. 13,89 % z hodnoty stravného
lístka. Zostávajúcu časť vo výške 3,10 EUR za stravný lístok si hradia stravníci pri ich kúpe na Obecnom úrade.
Stravovanie dôchodcovia- úhrada stravníkov

30 445,10 €

Program č. 15-nevytvorený

Program č. 16: Podporná činnosť
Zámer programu: Efektívna činnosť obecného úradu
Schválený
Rozpočet v EUR

249 351

Upravený

Čerpanie

254 793

240 853,45

Upravený

Čerpanie

248 493

235 686,34

% plnenia
95

Podprogram 16.1: Správa obce
Schválený
Rozpočet v EUR

243 051

% plnenia
95

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.
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Cieľ
Zabezpečiť efektívny výkon
činnosti obecného úradu

Merateľný ukazovateľ
 Počet administr. pracovníkov

Cieľová hodnota
 8

Skutočnosť
 8

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie služieb súvisiacich s každodennou prevádzkou administratívy – mzdy a odvody,
poštovné, telekomunikačné služby, internet, kancelárske potreby a materiál, interiérové vybavenie, výpočtová
technika, mzdy, odvody, sociálny fond, stravné zamestnancom, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovné odevy
a ochranné pomôcky, všeobecné služby, opravy a udržiavanie a pod.

Podprogram 16.3: Úroky z úverov
Schválený
Rozpočet v EUR

5 000

Upravený

Čerpanie

5 000

3 778,22

% plnenia
76

Splátky úrokov z úverov zo Slovenskej sporiteľne na financovanie verejného osvetlenia, kultúrneho domu
a prefinancovanie úveru (Prima banka)

Podprogram 16.4: Bankové poplatky
Schválený
Rozpočet v EUR

1 300

Upravený

Čerpanie

1 300

1 388,89

% plnenia
107

Program č. 17: Finančné operácie
Podprogram 17.1: Finančná operácia – splátka úveru
Schválený
Rozpočet v EUR

72 700

Upravený
571 282,23

Čerpanie
571 272,70

% plnenia
100

Obec Spišské Bystré mala zo Slovenskej sporiteľne, a.s., poskytnuté tri úvery, a to z obdobia rokov 2015 – 2017. Ide
o úvery, ktoré obec použila na rekonštrukciu verejného osvetlenia, na dofinancovanie výstavby kultúrneho domu
a refinancovanie vlastných zdrojov, ktoré boli použité na vyplatenie úveru poskytnutého v Prima banke Slovensko, a.s..
Výška úrokových sadzieb je vzhľadom na aktuálne podmienky na finančných trhoch nevyhovujúca, a práve z tohto
dôvodu obec požiadala Slovenskú sporiteľňu, a.s., o indikatívnu ponuka na refinancovanie s výhodnejšími
podmienkami. Refinancovanie úverov financovaných Slovenskou sporiteľňou, a.s. sa týka 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.
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Obecné zastupiteľstvo dňa 24.4.2020 schválilo uznesením č. 11/2020/8 prijatie návratného financovania vo výške
550 000,- EUR na refinancovanie existujúcich úverov a investičné akcie obce. Úver je so splatnosťou 8 rokov a úverová
sadzba je 12M EURIBOR + marža 0,61% p. a., výsledná variabilná 0,61 % p. a.

- splátka úveru ŠFRB

7 686,47 €

- mimoriadna splátka úverov SLSP (13.5.2020)

494 682,23 €

-splátky istiny úveru SLSP

68 904,00 €

Podprogram 17.2: Splácanie finančného prenájmu - VW

Schválený
Rozpočet v EUR

4 400

Upravený
4 400

Čerpanie

% plnenia

4 381,44

100

Dňa 20.03.2017 bola so Slovenskou sporiteľňou, a.s. uzatvorená Zmluva o finančnom lízingu č.9900287. Predmetom
lízingu je osobné vozidlo VOLKSWAGEN Golf Sportsvan SK 1.4 Comfortline TSI 6G BMT. Doba trvania lízingu je 48
mesiacov.

REKAPITULÁCIA výdajov:
Výdaje
Beţné
Kapitálové
Finančné operácie
CELKOM

Rozpočet
Schválený
1 724 077,1 129 600,77 100,2 930 777,-

Upravený
1 852 508,07
1 339 030,47
575 682,23
3 767 220,77

Čerpanie

Plnenie
v %

1 813 465,35
1 310 595,54
580 377,75
3 704 438,64

98
98
101
98

Spišské Bystré 07.06.2021

Mgr.Marián Luha, v.r.
starosta obce

Príloha č. 3
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Príloha č. 17:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 13
Názov materiálu: NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁPISOV DO KRONIKY ZA ROK 2020

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Bc. Paulína Orolínová, kronikárka obce
Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 16.06.2021
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1. Dôvodová správa:
Kronika Obce Spišské Bystré sa vedie v úradnom jazyku. Zápisy do kroniky sa vykonávajú
minimálne v ročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského,
hospodárskeho, kultúrneho a ďalšieho ţivota obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach
v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech ţitia miestneho spoločenstva. Spracovaním zápisov
do kroniky je poverený obecný kronikách. V zmysle Štatútu Obce Spišské Bystré § 34 ods. 4 je
potrebné zápisy do kroniky obce schváliť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Spišské
Bystré.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
zápisy do Kroniky Obce Spišské Bystré za rok 2020
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Príloha č. 18:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 14
Názov materiálu: ZVERENIE ZREALIZOVANÝCH INVESTÍCIÍ DO SPRÁVY ZŠ S MŠ –
PRÍSTAVBA A NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY - ZVÝŠENIE
KAPACITY

Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Juraj Peťko, prednosta obecného úradu
Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 16.06.2021
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1. Dôvodová správa:
Obec Spišské Bystré zverila svoj majetok nachádzajúci sa na ulici Michalská 398/8, 059 18
Spišské Bystré, a teda budovy a pozemky do správy rozpočtovej organizácii Základnej škole
s materskou školou, so sídlom: Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 037876031,
protokolom zo dňa 01.07.2002.
Nakoľko obec Spišské Bystré zrealizovala v roku 2020 a kolaudačné rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 13.01.2021, ako vlastník objektu Základnej školy investičné akcie: „Prístavba
a nadstavba materskej školy – zvýšenie kapacity“ v celkovej hodnote: 332 077,78 EUR je
potrebné takto zveľadený majetok odovzdať do správy Základnej škole s materskou školou.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zverenie zrealizovaných investícií k 30.06.2021 zníţených o oprávky k 30.06.2021:


Prístavba a nadstavba materskej školy – zvýšenie kapacity: 332 077,78 EUR

Do správy rozpočtovej organizácie obce – Základnej škole s materskou školou Spišské Bystré,
Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 037876031.
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Príloha č. 19:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 15
Názov materiálu: KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY NA ROKY 2021 - 2023

Predkladateľ: Mgr. Štefan Luha, riaditeľ ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Spracovateľ: Mgr. Štefan Luha, riaditeľ ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha: Koncepcia rozvoja školy na roky 2021 - 2023

V Spišskom Bystrom dňa 16.06.2021
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1. Dôvodová správa:
Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie koncepčný zámer
rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a kaţdoročne jeho
vyhodnotenie, v zmysle § 5 odst. 7 písmena h) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
Obec prerokúva v zmysle § 6 ods.t 18 písmena a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V zmysle vyššie uvedené prekladám na vedomie Koncepciu rozvoja školy na roky 2021/22 –
2022/23.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Koncepciu rozvoja školy na roky 2021/22 – 2022/23
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3. Príloha:

Základná škola s materskou školou , Michalská 398/8, Spišské Bystré

KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY NA ROKY 2021/22 - 2022/23

Vízia:
Škola ako jedna z najdôleţitejších súčastí ţivota obce v kultúrnej, športovej
a environmentálnej oblasti.
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Predkladateľ: Mgr. Štefan Luha, riaditeľ školy

Prerokované v pedagogickej rade dňa 7.6.2021

Prerokované v rade školy dňa 8.6.2021

Mgr. Štefan Luha
riaditeľ základnej školy

podpísané v. r.

Ing. Denisa Lopušeková
predsedníčka rady školy

podpísané v. r.

Stanovisko zriaďovateľa:

a)

schvaľuje

b) neschvaľuje
Koncepciu rozvoja Základnej školy s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré, na
obdobie školských rokov 2021/2022 – 2022/2023
V Spišskom Bystrom dňa:

.................................................................
Mgr. Marián Luha
starosta obce
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Návrh koncepcie rozvoja Základnej školy s materskou školou, Michalská 398/8,
Spišské Bystré pre roky 2021/22-2022/23
Koncepčný zámer rozvoja ZŠ s MŠ Spišské Bystré

som postavil na akceptácii cieľov

základných školských dokumentov, predovšetkým Štátneho vzdelávacieho programu pre stupeň
vzdelania ISCED 1 a ISCED 2, Národného programu výchovy a vzdelávania, analýze aktuálneho
stavu školy z jej webovej stránky, doterajšej orientácie, tradíciách a podmienkach školy a na
rešpektovaní podnetov a návrhov zo strany zriaďovateľa, rodičov, učiteľov a ţiakov.
Pri tvorbe návrhu koncepcie školy som vychádzal z dvoch základných úloh, ktoré stoja pred
riaditeľom (manaţérom) školy a to:
1. zvyšovanie kvality pedagogického a výchovného procesu a kvality výstupu – t. j.
zvyšovanie vedomostnej úrovne absolventov školy a ich moţnosti uplatnenia sa na
strednej škole
2. udrţanie, resp. zlepšenie postavenia školy v tvrdom konkurenčnom školskom
prostredí.
Vízia
Škola ako jedna z najdôleţitejších súčastí ţivota obce v kultúrnej, športovej
a environmentálnej oblasti.
Víziou a hlavným cieľom školy je byť školou, ktorá podporuje ţiakov vo všetkých oblastiach
rozvoja ich osobnosti, spolupracuje s rodičmi ţiakov, so zriaďovateľom, s organizáciami
a športovými klubmi pôsobiacimi v obci. Zároveň je otvorená verejnosti a pripravuje ţiakov na
ţivot tak, aby sa z nich stali morálne, fyzicky a občiansky zdatní absolventi, ktorí budú pripravení
na ďalšie štúdium.
K naplneniu tohto cieľa je potrebné vytvoriť modernú a humánnu školu, ktorá poskytuje
dostatok priestoru na tvorivú činnosť ţiakov aj pedagógov a kvalitné podmienky pre výchovu a
vzdelávanie ţiakov. Škola má viesť ţiakov k samostatnosti a zodpovednosti, motivovať ich k
aktivite a pripraviť deti pre ďalší ţivot, aby sa vedeli správne orientovať, rozhodovať a aby ho
vedeli šťastne preţiť. Škola im umoţní získať veku primerané spôsobilosti, základné vedomosti a
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zručnosti, povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, environmentálnej výchove,
ktoré môţu ďalej rozvíjať vo svojom ţivote.

Ciele a spôsob ich dosiahnutia
1.Ekonomická stabilizácia školy – viac ţiakov, väčší príjem školy, lepšie
ohodnotení a motivovaní zamestnanci
1.1 Zastaviť úbytok ţiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v obci a napriek tomu navštevujú
školy v Poprade.
-

v spolupráci so zriaďovateľom udrţať stúpajúcu úroveň MŠ

-

materská škola je prvým kontaktom rodičov a ich detí s výchovným procesom na škole,
ak stratíme ţiaka uţ v materskej školy, na prvý stupeň sa nevráti

-

profesionalizácia práce kolektívu učiteliek a ich finančné motivovanie

-

zvýšiť atraktivitu MŠ pre ţiakov, rodičov a širokú verejnosť ( sociálne siete, šírenie
dobrého mena MŠ, osobné nasadenie a ľudský prístup ped. pracovníkov, vytvorenie
tech. podmienok atď. )

-

1.2

1.3

predĺţenie prevádzky MŠ uţ od 6.30

Zvýšiť počet ţiakov zo spádových obcí Hranovnica a Kravany uţ na prvom stupni
-

činnosť ŠKD - celodenná starostlivosť o ţiakov 1.stupňa

-

Deň otvorených dverí pre rodičov ţiakov z iných obcí

-

dozor pre ţiakov čakajúcich na spoj, školský autobus

-

zdôrazňovať výhody školy - kratšia vzdialenosť ako do škôl v Poprade

-

pokojnejšie a konkurencie schopné školské prostredie

Zvýšiť atraktivitu školy pre ţiakov a rodičov ţiakov
-

vytvoriť konkurencieschopnú školu vo vzťahu k iným základným školám v okolí

-

primerané zvýšenie pedagogickej náročnosti na ţiakov

-

systematická komunikácia s rodičmi ţiakov
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-

motivácia ţiakov zlepšovať výchovnovzdelávacie výsledky

-

uvaţovať o triedach s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy

- okamţite a neodkladne riešiť problémy a individuálne poţiadavky
- pokračovať v úspešnej práci s talentovanými ţiakmi
- mimoškolská činnosť - záujmová činnosť ţiakov
- zabezpečovať kvalitné personálne podmienky pre výchovnovzdelávací proces
kvalifikovaný a motivovaný pedagogický zbor vzájomne kooperujúci na plnení
koncepcie školy
- vytvárať podmienky pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov

1.4 Zníţenie energetickej náročnosti budov

1.5

-

v spolupráci so zriaďovateľom zatepliť budovu školy

-

zrekonštruovať priestory tried

Zapojenie sa do projektov z eurofondov, byť aktívnejší pri získavaní dotácií z grantov
-

zapojenie všetkých pedagogických zamestnancov a ich adekvátne ohodnotenie za
podieľanie sa na získavaní projektov

1.6

Zmodernizovanie kuchyne školskej jedálne
-

ponúknuť stravovanie aj pre iné subjekty obce, prípadne pre seniorov

2. Škola ako kultúrna súčasť obce

2.1 Prezentácia činnosti výchovnej práce školy pre verejnosť
-

pravidelné kultúrne vystúpenia pre občanov obce min.3x ročne

-

uvaţovať nad zaloţením školského divadelného súboru

-

vytvorenie zmysluplného medzigeneračného prepojenia medzi školou a seniormi

3. Škola ako športová súčasť obce
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3.1Spolupráca so športovými oddielmi v obci
- pokračovať v spolupráci s hasičmi, stolnotenisovým oddielom, Klubom slovenských
turistov, OFK 1934 poskytovaním telocvične, priestorov školy a podieľaní sa na
spoluorganizovaní podujatí

- zaloţenie atletického klubu v obci
-

uvaţovať nad zaloţením lyţiarskeho oddielu

-

v spolupráci so zriaďovateľom zriadiť obecnú posilňovňu

-

zvýšiť počet športujúcich ţiakov aj mimo športových klubov

4. Škola ako hybná sila v ochrane ţivotného prostredia v obci
4.1 Snaha o zmenu postojov mladej generácie k ochrane ţivotného prostredia
-

zvyšovanie ekologického povedomia ţiakov systematickou činnosťou zahŕňajúcu
triedenie a separovanie komunálneho odpadu, besedami a praktickou činnosťou
v školskom parku a záhrade

4.2

-

v spolupráci s vlastníkmi lesov participovať na výsadbe a ochrane lesov

-

2x ročne v spolupráci so zriaďovateľom zorganizovať čistenie okolia obce

Zrevitalizovanie a premena školského parku a záhrady na miesto oddychu aj pre
občanov obce
-

areál školy má veľký, ale zatiaľ nevyuţitý potenciál na výučbu ţiakov a celkový vzhľad
obce ( záhradná učebňa, kompostovisko, záhradné jazierko s vyuţitím daţďovej vody
atď.).

5. Hlavné koncepčné zámery vo výchovno-vzdelávacom procese
5.1. Jazyková profilácia
- zachovať kontinuálnu výučbu anglického jazyka od materskej po základnú školu. V materskej
škole hravou formou v záujmovom krúţku, 1. a 2. ročníku v rámci disponibilných hodín, od 3.
ročníka časovou dotáciou v súlade so ŠVP. Ponúknuť na druhom stupni ZŠ druhý cudzí jazyk
podľa výberu z ponuky školy. Školskú a miestnu kniţnicu vyuţívať ako komunikačný a
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informačný zdroj, študijné centrum. Našim cieľom je tieţ rozvíjať spoluprácu so zahraničnými
školami a tým zvyšovať jazykové kompetencie ţiakov i učiteľov. Veľkú pozornosť venovať
získavaniu komunikačných a jazykových spôsobilostí (čítanie s porozumením), práci s
informáciami, čitateľskej gramotnosti, schopnosti argumentovať.

5.2. Matematická kompetencia a finančná gramotnosť
- vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sa zamerať na rozvoj schopnosti
pouţívať a rozvíjať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v kaţdodenných
situáciách. Ţiakov kvalitne pripravovať na prijímacie pohovy na stredné školy.
5.3. Počítačová gramotnosť
- zapojiť ţiakov do tvorby projektov s vyuţitím IKT, vyuţívať internet vo vyučovacom procese
ako zdroj informácií. Zapojiť ţiakov školy do medzinárodných projektov a do vyhlásených
informatických súťaţí.
5.4. Telesná a športová zdatnosť
- zamerať telesnú výchovu na funkčné a pohybové zdokonaľovanie, prispievať k upevňovaniu
zdravia, zdatnosti a pohybovej aktivity. Zavedením inovačných prvkov zatraktívniť hodiny
telesnej výchovy. So ţiakmi sa zúčastňovať súťaţí (atletika, florbal, futbal, lyţovanie a iné).
Vyuţívať priestory telocvične, asfaltového ihriska i ihriska s umelou trávou.
5.5. Školský vzdelávací program
- aktualizovať a upravovať v zmysle legislatívy a potrieb školy. Túto činnosť bude koordinovať
riaditeľ školy. Dôraz kladieme na autoevalváciu, ktorá je prostriedkom k ďalšiemu
skvalitňovaniu ŠkVP. Obsah vzdelávania disponibilných hodín upriamiť na oblasti jazykového,
telesného a technického rozvoja.
5.6. Výchovno-vzdelávací proces
- na všetkých hodinách rozvíjať analytické myslenie, schopnosť tvorivo riešiť problémy,
pracovať s rôznymi zdrojmi informácií, zamerať sa na projektové vyučovanie, zadávať
problémové úlohy, preferovať tímovú spoluprácu. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa
orientovať na tvorivo-humanistickú výchovu (zavádzať aktivačné, motivačné a kreatívne
metódy, preferovať nedirektívne vedenie vyučovacích hodín, preferovať pozitívnu motiváciu,
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zvýšiť názornosť vyučovania). Výchovnovzdelávaciu prácu uskutočňovať v súlade s platnou
legislatívou, platnými učebnými osnovami, vzdelávacími programami a učebnými plánmi.

Záver
Na splnenie všetkých cieľov má táto škola všetky predpoklady: stabilizovaný pedagogický
kolektív, materiálno- technické vybavenie, geografickú polohu, podporu zriaďovateľa a stúpajúci
počet občanov obce.
Väčší počet ţiakov znamená aj väčší finančný príjem pre školu, pričom prevádzkové náklady sa
nezvýšia. Rozdiel sa tak môţe pouţiť opäť na ďalší rozvoj školy.
Pri realizácii tejto koncepcie je dôleţitá tímová práca zamestnancov školy, ţiakov, rodičov,
zriaďovateľa a všetkých partnerov školy. Koncepčný zámer rozvoja ZŠ s MŠ Spišské Bystré na
obdobie 2021/22 – 2022/23 prezentujem ako otvorený dokument, ktorý moţno podľa potreby
dopĺňať a robiť úpravy. Bude potrebné reagovať na zmeny v spoločnosti, najmä na zmeny v
legislatíve.
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Príloha č. 20:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 16
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2021
16.1. ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 2/2021
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obce

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 18.06.2021
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1. Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 2 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 (ďalej ako
„Zákon o rozpočtových pravidlách“), predkladáme obecnému zastupiteľstvu návrh na 2. zmenu
rozpočtu pre rok 2021.
Finančné prostriedky v poloţke 717002 - Kultúrny dom navyšujeme z dôvodu, ţe pri tvorbe
rozpočtu na rok 2021 bol predpoklad vyššieho čerpania finančných prostriedkov na úhradu faktúr za
stavebné práce na objekte kultúrneho domu v roku 2020, tieto však boli zhotoviteľom vystavené aţ
v roku 2021.
Obec Spišské Bystré nadobudla od 01.07.2021 ţivnostenské oprávnenie na podnikateľskú činnosť
na ubytovacie a pohostinské sluţby, výrobu hotových jedál. Na základe toho navyšujeme príjmy
a výdavky podnikateľskej činnosti. Výdavky sú rozpočtované do výšky predpokladaných príjmov
z podnikateľskej činnosti.
Na základe ţiadosti riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr. Š. Luhu o zmenu rozpočtu, predkladáme návrh na
rozpočtové opatrenie - povolené zvýšenie výdavkov pri zvýšení príjmov.
2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021:
Zvýšenie kapitálových výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
717002 – Kultúrny dom /zdroj 46 RF/
Zvýšenie príjmových finančných operácií v podpoloţke rozpočtu:
454001 – Čerpanie rezervného fondu /zdroj 46/

+ 65 000,- €

Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
611 – Hrubé mzdy PČ /zdroj 71/

+

7 200,- €

+

709,- €

+ 65 000,- €

Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

621 – Zdravotné poistenie PČ /zdroj 71/
Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

625002 – Sociálne poistenie PČ /zdroj 71/

+ 1 769,- €

Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

627027 – Dohody PČ /zdroj 71/

+ 1 000,- €

Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

633011 – Potraviny PČ /zdroj 71/

+ 3 952,- €

Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

632001 – Elektrina PČ /zdroj 71/

+ 2 200,- €

Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

632001 – Plyn PČ /zdroj 71/

+ 2 520,- €

Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach
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632002 – Voda PČ /zdroj 71/

+

500,- €

+

150,- €

Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

632003 – Telekomunikačné sluţby PČ /zdroj 71/
Program 15.Podnikateľská činnosť, Podprogram 15.1 Villa Cubach

Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
212003 – Nájom, ubytovanie PČ /zdroj 71/
223003 – Stravovacie sluţby PČ /zdroj 71/
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu:
223002 – ZŠ beţné príjmy
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu:
641006 – ZŠ výdaje z BP

+ 10 000,- €
+ 10 000,- €

+

955,- €

+

955,- €
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Príloha č. 21:

Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Materiál na rokovanie 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré
Dňa: 23.06.2021
K bodu číslo: 16
Názov materiálu: NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2021
16.2. OZNÁMENIE Č. 2/2021
Predkladateľ: Mgr. Marián Luha, starosta obce

Spracovateľ: Ingrid Stachová, ekonómka obce

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

V Spišskom Bystrom dňa 18.06.2021
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1. Dôvodová správa:

V zmysle ods. 1 § 14 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších úprav (účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na výkon
prenesených kompetencií) upravuje sa rozpočet pre rok 2021.

2. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Bystré
berie na vedomie
Oznámenie pre OZ č. 2/2021 nasledovne:
Zvýšenie beţných príjmov v podpoloţke rozpočtu
312001 zdroj 111 dotácia ŠR pre ZŠ
Zvýšenie beţných výdavkov v podpoloţke rozpočtu
641006 zdroj 111 ZŠ- prenes. kompet.

+

2 916,-€ /učebnice/

+

2 916,-€
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