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VÝROČNÁ   SPRÁVA 
 

Obce Žakarovce za účtovné obdobie roku 2014 
 

    Táto správa je vypracovaná v zmysle § 20 ods. 1/  zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 

Základná charakteristika 

 

Názov:              Obec Žakarovce 
Adresa sídla:   Žakarovce 335, Žakarovce 055 71 
IČO:                  00329801 
Právna forma: 801 – Obec (Obecný úrad) 
Dátum vzniku: 01.01.1991 
 
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR. 

    Obec Žakarovce je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, 
združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace, alebo vykonávajúce svoju 
činnosť na území obce. Obec je právnickou osobou. Hospodári s vlastným majetkom a 
svojimi majetkovými právami. Jeho základnou úlohou je starostlivosť o všestranný rozvoj 
jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.  

 
     Právomoci a kompetencie samosprávy upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb.  o 
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. 
 

     Orgánmi obce sú starosta obce  a  obecné  zastupiteľstvo,  ktorí  sú  volení na   4 -
ročné volebné obdobie. Obecné zastupiteľstvo tvorí 7 poslancov. 

 
     Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce 
v majetkovo-právnych vzťahoch a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, 
v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom. V roku 2014 vykonávala   
funkciu   starostky   obce   p.  Mária Falatková, po komunálnych voľbách v novembri 2014 
ju vystriedal Ing. Štefan Tulipán. Zástupkyňou bola p. Zdenka Furčáková, po voľbách sa 
stal zástupcom p. Ľubomír Guza 

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecný 
úrad zabezpečoval organizačné a administratívne veci obecného  zastupiteľstva a 
starostky obce.  

 

Funkciu kontrolórky obce v roku 2014 vykonávala Ing. Monika Lorincová. 

 
     Obyvateľom obce je občan, ktorý je v ňom prihlásený na trvalý pobyt. Obyvateľ obce 
sa zúčastňuje na samospráve obce, podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje 
pomoc jeho orgánom. V obci žije 759 obyvateľov. 
      Prvá písomná zmienka o obci - r. 1368. Nadmorská výška obce - 533 m.n.m. Celková 
výmera územia obce – 8,62  km2.  
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Zariadenia Obce Žakarovce bez právnej subjektivity 

 
Obec Žakarovce zastrešuje nasledovné zariadenia: 

 obecný  úrad  
 materská škola vrátane školskej jedálne 

 
Obec v uplynulom roku mala majetkovú účasť v týchto spoločnostiach: 

 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.  - 0,21   %  (3 415 akcií) 
 

Iné    

 

Počet pracovníkov k 31.12.2014 -    11 

z toho:  

  OcÚ           3 

            školstvo bez práv. subjektivity   3 

            ŠJ     2 

            aktivačná  činnosť     1 

            pracovníci cez ÚPSVaR    2   

   

 

Základné priority roka 2014 

K prioritám roka 2014 patrilo dokončenie opravy obecnej sály. Realizoval sa nákup stolov 
do sály obecného hostinca 1 835 €, inštalácia žalúzií a ostatné materiálové vybavenie 
965,92 €. Nákup elektrických pecí do kuchynky pri obecnej sále /578 €/, výmena okien 
v obecnej sále 1 885 €. V roku 2014 sa realizovalo maľovanie fasády obecného hostinca 
a obecného úradu. Na multifunkčnom ihrisku sa realizovala iba bežná údržba. Nebola 
zakúpená umelá tráva na povrch ihriska.   
 
Kultúrne a športové podujatia 

V roku 2014 sa v obci konalo tradičné kultúrne podujatie – Folklórne slávnosti Janky 
Guzovej. Okrem toho obec organizovala oslavu Dňa detí, Dňa matiek. Obec usporiadala 
menšiu slávnosť pri príležitosti osláv 70.-teho výročia vypuknutia SNP. Starších 
spoluobčanov si obec uctila na posedení pri príležitosti mesiaca úcty k starším.   

Zo športových podujatí sa konal futbalový turnaj o pohár starostu obce. 
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  Vývoj situácie za účtovné obdobie 

Ukazovateľ v € K  1.1.2014 K 31.12.2014 Index 

Aktíva 

- Neobežný majetok 
- Obežný majetok 
- Časové rozlíšenie 

 
 

491 284,63 
16 468,70 

673,64 

 
 

491 553,53 
25 551,47 

644,22 

 
 

1,001 
1,552 
0,956 

Aktíva celkom 508 426,97 517 749,22 1,018 

Pasíva 

-Vlastné imanie 

- Záväzky 
- Časové rozlíšenie 
 

 
 
 

114 716,23 
 

18 212,36 
3 000,00   

 
 
 

125 693,40 
 

16 557,44 
3 000,00   

 
 
 

1,096 
 

0,909 
 

Pasíva celkom 135 928,59 145 250,84 1,069 

Výsledok hospodárenia -13 724,58 8 044,76 
8 044,76 

 

2,586 
2,586  

  Pohľadávky obce 

Druh pohľadávky v EUR Rok 2013 Rok 2014 

Krátkodobé 6 866,14 5 595,48 

Dlhodobé 0 0 

Pohľadávky celkom 6 866,14 5 595,48 

  Záväzky obce 

Druh záväzku v EUR Rok 2013 Rok 2014 

Krátkodobé záväzky  12 685,92 16 128,19 

Dlhodobé záväzky        251,24 101,11 

Bankové úvery  0  

Rezervy     5 275,20  

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy  0 328,14 

S p o l u 18 212,36 16 557,44 

 
Rozpočet obce a čerpanie 
 

   Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je 
rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet bol zostavený 
na obdobie rokov 2014-2016. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. 
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 
   Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým 
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj 
k obyvateľom, žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre ne zo zákonov a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ako aj zo zmlúv.  
   Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom miest a obcí - podiely na 
daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, 
ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.  
      Rozpočet obce Žakarovce na rok 2014 bol schválený 13.12.2013 uznesením OcZ č. 
24/12/2013. Bežný rozpočet bol schválený v príjmoch vo výške 186 416 € a vo výdavkoch 
vo výške 180 416 €. Kapitálový rozpočet bol schválený v príjmovej časti vo výške 0 € a vo 
výdavkovej časti vo výške 6 000 €. Finančné operácie predstavovali plánované príjmy vo 
výške 0 € a plánované výdavky vo výške 0 €. Po rozpočtovom opatrení č.1, schválenom  
dňa 27.10.2014 a rozpočtovom opatrení č. 2 schválenom 12.12.2014 boli bežné príjmy vo 
výške 208 293 € , bežné výdavky vo výške 206 558 €, kapitálové príjmy – 1 680 €, 
kapitálové výdavky 500 €, príjmové finančné operácie – 2 585 €. Celková čiastka v 
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príjmovej časti rozpočtu predstavovala 212 558 € a vo výdavkovej časti rozpočtu 207 058 
€. 
BEŽNÝ ROZPOČET Schválený 

rozpočet 
Čerpanie  Percento čerpania 

Bežné príjmy celkom 208 293 208 741  100,22 

Bežné výdavky celkom 206 558 201 065 97,34 

Hospodárenie obce : prebytok +, resp. 
schodok - 

1 735 7 676  

    

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený 
rozpočet 

Čerpanie  Percento čerpania 

Kapitálové príjmy celkom 1 680 1 680 100,00 

Kapitálové výdavky celkom 500 269 53,80 

Hospodárenie obce : prebytok +, resp. 
schodok - 

1 180 1 411  

    

FINANČNÉ OPERÁCIE Schválený 
rozpočet 

Čerpanie Percento čerpania 

Príjmové finančné operácie 2 585 2 585 100,00 

Výdavkové finančné operácie 0 0 0 

Hospodárenie obce : prebytok +, resp. 
schodok - 

2 585 2 585  

    

SUMÁR ROZPOČTU Schválený 
rozpočet 

Čerpanie 
upravené 

Percento čerpania 

Príjmy celkom 212 558 213 006 100,21 

Výdavky celkom 207 058 201 334 97,24 

Hospodárenie obce : prebytok +, resp. 
schodok - 

5 500 11 672  

  
 Vybrané ukazovatele hospodárenia obce 2014 

Ukazovateľ  

Rok 2014 
rozpočet 

/údaje v EUR/ 

Rok 2014 
skutočnosť 

/údaje v EUR/ 

 BEŽNÉ PRÍJMY 208 293 208 741 

 Daňové príjmy 162 967 163 924 

 Nedaňové príjmy 15 649 16 372 

 Granty a transfery 29 677 28 445 

 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 1 680 1 680 

 Nedaňové príjmy 1 680 1 680 

 Granty a transfery  0 0 

 Príjmy celkom 209 973 210 421 

 FINANČNÉ OPERÁCIE  2 585 2 585 

 Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami 2 585 2 585 

 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci 0   0 

 SÚČET 212 558 213 006 
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  Štruktúru rozpočtových príjmov obce Žakarovce tvoria najmä príjmy z podielových daní 
  zo štátneho rozpočtu, vlastné daňové príjmy  - miestne dane, výnosy z majetku obce,   
  granty a transfery na prenesené kompetencie v oblasti školstva, stavebného   konania  
  a iné. 
 
 

    Ukazovateľ  

Rok 2014 
rozpočet 

/údaje v EUR/ 

Rok 2014 
skutočnosť 

/údaje v EUR/ 

BEŽNÉ VÝDAVKY  206 558 201 065 

KAPITÁLOVÉ   VÝDAVKY  500 269 

Výdavky celkom 207 058 201 334 

FINANČNÉ OPERÁCIE 0    0 

Splátky istiny – úvery  0    0 

SÚČET 207 058 201 334 

  

Štruktúra rozpočtových výdavkov súvisí s realizáciou úloh samosprávy, ktoré vyplývajú 
zo zákona o obecnom zriadení.  
 
 
 
  Návrh na vyrovnanie straty 
 

Údaje z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT  
za  obdobie  posledných  dvoch  rokov   

v  EUR 

Popis/obdobie 2013 2014 

Výnosy 227 651,57 219 143,03 

Náklady  241 375,87  211 098,14 

Hospodársky výsledok  - 13 724,30 8 044,76 

  
Výsledok hospodárenia na akruálnom princípe účtovania, t.j. rozdiel výnosov a nákladov 
je podľa výkazu ziskov a strát v roku 2014  v hlavnej činnosti zisk vo výške 8 044,76 €.   
   
V nákladoch vedľajšej činnosti /stravovanie/ evidujeme  spotrebu potravín pri varení 
v školskej   jedálni  pri  MŠ. V tržbách  sú  evidované  príjmy  od  rodičov   - platby  za  
poskytovanú  stravu deťom. V rámci tejto činnosti vykazujeme nulový   hospodársky 
výsledok.  
  
Výsledok hospodárenia - zisk vo výške 8 044,76 € bude usporiadaný s účtom  428 -   
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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Výsledok rozpočtového hospodárenia 
 
Výsledok hospodárenia zistený porovnaním príjmov a výdavkov za rok 2014 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2014

Bežné  príjmy spolu 208 741,00

Bežné výdavky spolu 201 065,00

Bežný rozpočet 7 676,00

Kapitálové  príjmy spolu 1 680,00

Kapitálové  výdavky spolu 269,00

Kapitálový rozpočet 1 411,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 9 087,00

Úprava schodku o účelové prostriedky 0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 9 087,00

Príjmy z finančných operácií 2 585,00

Výdavky z finančných operácií 0,00

Rozdiel finančných operácií 2 585,00

PRÍJMY SPOLU 213 006,00

VÝDAVKY SPOLU 201 334,00

 
Skutočnosť bežného rozpočtu Obce Žakarovce za rok 2014   –prebytok dosiahol sumu 7 
676 €. Kapitálový rozpočet dosiahol prebytok v sume 1 411 €. Obec predala vozidlo V3S.  
Konečný stav finančných operácií predstavuje prebytok v sume 2 585 € - zostatok 
prostriedkov z predchádzajúcich rokov – prevod z RF. Prebytok finančných operácií po 
zohľadnení prebytku kapitálového rozpočtu a bežného rozpočtu   sa podpísal pod celkový 
prebytok hospodárenia Obce Žakarovce  za rok 2014 v sume 11 672 €. 
 Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2014 
predstavuje sumu 11 492,59 €.  

 Dosiahnutý prebytok hospodárenia Obce Žakarovce je po zohľadnení použitých 
účtovných postupov, pri ktorých sa nepoužíva rozpočtová klasifikácia upravený na sumu 
zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni obce. Obec Žakarovce 
je  povinná previesť  prebytok rozpočtu za uplynulý rok v sume 11 492,50 €  do 
rezervného fondu v zmysle § 15 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy.  

 
Prehľad o stave a vývoji dlhu 
Obec nemá žiadne bankové úvery. 

 

Prehľad o poskytnutých zárukách 

Obec ku koncu roka 2014 neručí svojím majetkom za záväzky tretích osôb. 

   

 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ OBCE 
Obec ukončila podnikateľskú činnosť v roku 2013. 
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Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky 
Hospodárenie obce sa riadi schváleným rozpočtom, ktorý smeruje jeho budúci vývoj. 

   

Na rok 2015 bol schválený rozpočet v týchto hodnotách: 

BEŽNÝ ROZPOČET Schválený 
rozpočet 2014 

Schválený 
rozpočet 2015  

Bežné príjmy celkom 208 293 212 641  

Bežné výdavky celkom 206 558 211 485 

Hospodárenie obce : prebytok +, resp. 
schodok - 

1 735 1 156 

   

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Schválený 
rozpočet 2014 

Schválený 
rozpočet 2015   

Kapitálové príjmy celkom 1 680 0 

Kapitálové výdavky celkom 500 11 500 

Hospodárenie obce : prebytok +, resp. 
schodok - 

1 180 -11 500 

   

FINANČNÉ OPERÁCIE Schválený 
rozpočet 2014 

Schválený 
rozpočet 2015 

Príjmové finančné operácie 2 585 10 344 

Výdavkové finančné operácie 0 0 

Hospodárenie obce : prebytok +, resp. 
schodok - 

2 585 10 344 

   

SUMÁR ROZPOČTU Schválený 
rozpočet 2014 

Schválený 
rozpočet 2015 

Príjmy celkom 212 558 222 985 

Výdavky celkom 207 058 222 985 

Hospodárenie obce : prebytok +, resp. 
schodok - 

5 500 0 

 

Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtu obce budú mať aj v budúcom období najmä 
daňové príjmy. Z týchto zdrojov musí obec zabezpečiť financovanie svojich originálnych 
pôsobností.  Výdavková časť rozpočtu bude závisieť  od  napĺňania príjmov rozpočtu. 

 
Základné priority obce v roku 2015:  
 
 Oprava vnútorných priestorov kultúrneho domu 
 Oprava garáže v požiarnej zbrojnici, zavedenie kúrenia v garáži z dôvodu pridelenia 

hasičského auta MV SR 
 Čiastočná oprava miestnych komunikácií 
 Postupné ohodnotenie majetku obce a jeho zaradenie 
 Príprava územného plánu obce 
 Príprava rôznych kultúrnych a športových podujatí 
 
   

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.  
Oblasti výskumu a vývoja sa naša obec nevenuje. 
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Udalosti osobitného významu sa po skončení účtovného obdobia nevyskytli. 
 
 
Údaje požadované podľa osobitných predpisov.  
Pre účtovnú jednotku ako je obec nie sú určené. 
 
 
 
 
 
V Žakarovciach, dňa 30.11.2015 
 
 
 
 
 
 
         Ing Štefan Tulipán, v.r. 
         Starosta obce 


