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VÝROČNÁ   SPRÁVA 
 

Obce Žakarovce za účtovné obdobie roku 2013 
 

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

 

Základná charakteristika 

 

Názov:              Obec Ţakarovce 
Adresa sídla:   Ţakarovce 335, Ţakarovce 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, 
zdruţujúci 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 2013 vykonávala   
funkciu   starostky   obce   p.  Mária Falatková,   jej   zástupcom  bol do 02/2013 p. 
Blahovský, potom p. Zdenka Furčáková. 

 

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 2013 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 ţije 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 Ţakarovce 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 31.12.2013 -    9 

z toho:  

  OcÚ           3 

            školstvo bez práv. subjektivity   3 

            ŠJ     2 

            aktivačná  činnosť     1 

   

 

Základné priority roka 2013 

K prioritám minulého roka patrilo dokončenie multifunkčného ihriska, rekonštrukcia 
obecnej sály v budove Obecného hostinca a tieţ ukončenie stratovej podnikateľskej 
činnosti – prevádzka obecného hostinca. Multifunkčné ihrisko sa podarilo dokončiť tak, ţe 
je schopné prevádzky, ale v budúcnosti je potrebné doriešiť povrch ihriska počas letných 
mesiacov /napr. umelá tráva/ - celková investícia v roku 2013 – 5 429 €. V roku 2013 bola 
zrealizovaná oprava podhľadov a okapového systému materskej školy, vrátane opravy 
a vymaľovania fasády budovy – 12 476 €. Koncom roka sa začalo s opravou obecnej sály 
v budove Obecného hostinca – oprava kuchyne – pokračuje sa v roku 2014 opravou sály. 
K 30.6.2013 bola ukončená podnikateľská činnosť obce – hostinec. S dvoma 
zamestnankyňami bol ukončený pracovný pomer. Podnikateľská činnosť za rok 2013 
vykázala stratu 6 810 €.  

  Vývoj situácie za účtovné obdobie 

Ukazovateľ v € K  1.1.2013 K 31.12.2013 Index 

Aktíva 
- Neobeţný majetok 
- Obeţný majetok 
- Časové rozlíšenie 

 
 
485 866,86 
36 305,80 
533,14 

 
 
491 284,63 
16 468,70 
673,64 

 
 
1,011 
0,454 
1,263 

Aktíva celkom 522 705,80 508 426,97 0,973 

Pasíva 

-Vlastné imanie 

- Záväzky 
- Časové rozlíšenie 
 

 
 
 
128 437,23 
 
18 770,19 
3 000,00   

 
 
 
114 716,23 
 
18 212,36 
3 000,00   

 
 
 
0,893 
 
0,970 
 

Pasíva celkom 150 207,42 135 928,59 0,905 

Výsledok hospodárenia   -14 866,57 
 

-13 724,58 1,083 

 



 

  

4 

  Pohľadávky obce 

Druh pohľadávky v EUR Rok 2012 Rok 2013 

Krátkodobé 4 755,13 6 866,14 

Dlhodobé 0 0 

Pohľadávky celkom 4 755,13 6 866,14 

  Záväzky obce 

Druh záväzku v EUR Rok 2012 Rok 2013 

Krátkodobé záväzky  13 312,68 12 685,92 

Dlhodobé záväzky 533,21        251,24 

Bankové úvery  0 0 

Rezervy     4 924,30 5 275,20 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy  0 0 

S p o l u 18 770,19 18 212,36 

 
 

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

 

Prehľad o poskytnutých zárukách 

Obec ku koncu roka 2013 neručí svojím majetkom za záväzky tretích osôb. 

   

 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ OBCE 
  Hospodársky výsledok (HV) 

 Údaje sú v EUR 

Organizácia Náklady Výnosy HV 

Obecný hostinec     

 29 012,07 22 201,75   

     

Spolu: 29 012,07 22 201,75    -6 810,32 strata 

 

   
 

  Udalosti osobitného významu sa po skončení účtovného obdobia nevyskytli. 
  
   
  Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky 
  Hospodárenie obce sa riadi schváleným rozpočtom, ktorý smeruje jeho budúci vývoj. 
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Na rok 2014 bol schválený rozpočet v týchto hodnotách: 

Rozpočet - sumarizácia 

Rozpočet na rok 2014 - údaje v EUR 

Bežné príjmy  
Kapitálové 

príjmy  
Finančné 
operácie  

CELKOM 

Bežné 
výdavky 

Kapitálové 
výdavky 

Finančné 
operácie 

1 Príjmy spolu: 186 416 0 0 186 416 

2 Výdavky spolu: 180 416 6 000 0  186 416 

3 Všeobecná verejná správa - obec 64 807    64 807 

4 Finančná a rozpočtová oblasť 600    600 

5 Ochrana pred požiarmi 644   644 

6 Všeobecná pracovná oblasť 9 583      9 583 

7 Cestná doprava 1 500    1 500 

8 Nakladanie s odpadmi 8 600      8 600 

9 Rozvoj bývania 527   527 

10 Rozvoj obcí  11 020              11 020 

11 Verejné osvetlenie 6 860   6 860 

12 Rekreačné a športové služby 600 6 000    6 600 

13 Kultúrne služby 5 654   5 654 

14 Vysielacie a vydavateľské služby 65   65 

15 Náboženské a spoločenské služby 1 840   1 840 

16 Predškolská výchova 42 326   42 326 

17 Školské stravovanie 19 323   19 323 

18 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 6 467   6 467 

 Výsledok hospodárenia:          180 416    6 000 0 186 416 

 

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 2014:  
 
 dokončenie opravy obecnej sály – výmena okien, vymaľovanie, výmena dverí, 

interiérové vybavenie sály 
 podľa finančných moţností obce – realizácia nutných opráv  
 
Predpokladané riziká rozpočtu na rok 2014: 
 

 výška podielu na dani z príjmov  fyzických osôb  
   

 

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.  
Oblasti výskumu a vývoja sa naša obec nevenuje. 

 
 
Rozpočet obce  
 

   Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je 
rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet bol zostavený 
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na obdobie rokov 2013-2015. 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, ţijúcim 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 Ţakarovce na rok 2013 bol schválený 13.12.2013 uznesením OcZ č. 
24/12/2013. Beţný rozpočet bol schválený v príjmoch vo výške 167 036 € a vo výdavkoch 
vo výške 167 036 €. Kapitálový rozpočet bol schválený v príjmovej časti vo výške 0 € a vo 
výdavkovej časti vo výške 0 €. Finančné operácie predstavovali plánované príjmy vo výške 
0 € a plánované výdavky vo výške 0 €. Po rozpočtovom opatrení č.1, schváleného  dňa 
11.11.2013 boli beţné príjmy vo výške 200 292 € , beţné výdavky vo výške 214 998 €, 
kapitálové príjmy – 0 €, kapitálové výdavky 5 100 €, príjmové finančné operácie – 20 341 
€. Celková čiastka v príjmovej časti rozpočtu predstavovala 220 633 € a vo výdavkovej 
časti rozpočtu 220 098 €. 
 

  Vybrané ukazovatele hospodárenia obce 

Ukazovateľ  
Rok 2012 

/údaje v EUR/ 
Rok 2013 

/údaje v EUR/ 

 BEŽNÉ PRÍJMY 177 238 201 366 

 Daňové príjmy 150 778 156 966 

 Nedaňové príjmy 19 028 22 759 

 Granty a transfery 7 432 21 641 

 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0 0 

 Nedaňové príjmy 0 0 

 Granty a transfery  0 0 

 Príjmy celkom 177 238 201 366 

 FINANČNÉ OPERÁCIE  24 878 20 341 

 Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami 24 878 20 341 

 Prijaté úvery, pôţičky a návratné fin. výpomoci   0 0 

 SÚČET 202 116 221 707 

   
 
  Štruktúru rozpočtových príjmov obce Ţakarovce 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. 
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    Ukazovateľ  
Rok 2012 

/údaje v EUR/ 
Rok 2013 

/údaje v EUR/ 

BEŽNÉ VÝDAVKY  174 409 212 906 

KAPITÁLOVÉ   VÝDAVKY  8 702 5 429 

Výdavky celkom 183 111 218 335 

FINANČNÉ OPERÁCIE 0    0 

Splátky istiny – úvery  0    0 

SÚČET 183 111 218 335 

  

  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 2012 2013 

Výnosy 239 190,60 227 651,57 

Náklady  254 054,63 241 375,87  

Hospodársky výsledok  - 14 864,03 - 13 724,30 

  
  Výsledok hospodárenia na akruálnom princípe účtovania, t.j. rozdiel výnosov a nákladov 
  je podľa výkazu ziskov a strát v roku 2013  v hlavnej činnosti strata vo výške 6 913,98 €.   
   
  V nákladoch podnikateľskej činnosti evidujeme  spotrebu potravín pri varení v školskej   
 jedálni  pri  MŠ. V trţbách  sú  evidované  príjmy  od  rodičov   - platby  za  poskytovanú  
stravu deťom. V rámci tejto činnosti vykazujeme nulový   hospodársky výsledok. Zostatok 
na potravinovom účte obce vykazujeme vo výške  652,27 € a zostatok v pokladni je 
179,39 €.  
Strata v podnikateľskej činnosti vo výške 6 810,32 € - strata prevádzky Obecného 
hostinca. K 30.6.2013 bola podnikateľská činnosť ukončená. 
  
  Výsledok hospodárenia - strata vo výške 13 724,30 € bude usporiadaná s účtom  428 

-   nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

8 

Výsledok rozpočtového hospodárenia 
 
Výsledok hospodárenia zistený porovnaním príjmov a výdavkov za rok 2013 

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2013

Beţné  príjmy spolu 201 366,00

z toho : beţné príjmy obce, vrátane príjmov bez RK 201 366,00

Beţné výdavky spolu 213 406,00

z toho : beţné výdavky obce 213 406,00

Bežný rozpočet -12 040,00

Kapitálové  príjmy spolu 0,00

z toho : kapitálové  príjmy obce 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 5 429,00

z toho : kapitálové  výdavky  obce 5 429,00

Kapitálový rozpočet -5 429,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -17 469,00

Úprava schodku o účelové prostriedky 0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu -17 469,00

Príjmy z finančných operácií 20 341,00

Výdavky z finančných operácií 0,00

Rozdiel finančných operácií 20 341,00

 
Schodok rozpočtu v sume 17 469 €  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, je krytý prebytkom 
finančných operácií. 
  
Údaje požadované podľa osobitných predpisov.  
Pre účtovnú jednotku ako je obec nie sú určené. 
 
V Ţakarovciach, dňa 9.6.2014 
 
 
 
 
 
 
 
         Mária Falatková 
         Starostka obce 
 
 


