Konsolidovaná výročná správa
Obce Šuňava
za rok 2016

Stanislav Kubaský
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
V roku 2016 sme investovali do výstavby chodníkov na cintorínoch vo vyšnej aj niţnej časti
obce, do vybudovania odstavného parkoviska pri Materskej škôlke.
Zrekonštruovali a vystavali sa dve garáţe pri ubytovacom zariadení súpisné číslo 2,3 s diaľkovým ovládaním garáţových brán. Urobili sme aj náter strechy, drevených obkladov a
okien na tomto ubytovacom zariadení.
Na starom cintoríne vo vyšnej časti obce sme postavili nové oplotenie, odstránili staré
skládky odpadov, staré poškodené dreviny a na dvoch cintorínoch sme nainštalovali
informačné tabule.
Pokračovali sme s výkupom pozemkov pod miestne komunikácie ul. Tatranská, Lúčna,
Hŕbky.
Pre hasičský zbor sme zakúpili poţiarnu Aviu z Letiska Poprad.
V roku 2016 sme pripravili projektovú dokumentáciu na rozšírenie kapacity čističky odpadových vôd .
V decembri 2016 nám bol schválený projekt z EÚ na energetické zhodnotenie budovy
Obecného úradu.
Zrealizovali sme prechod z analógového na digitálne vysielanie televízneho kábelového
rozvodu v obci a rozšírili sme ponuka programov pre občanov. Obec zorganizovala alebo
sa spolu podieľala ako spoluorganizátor na viacero kultúrno-športových podujatiach.
Podtatranská vodárenská spoločnosť začala koncom roka 2016 realizovať investíciu pre
obec strategického významu - výstavbu nového vodojemu, ktorý bude odovzdaný do uţívania v polovici roka 2017. PVS tu preinvestovala 334 tisíc EUR.
Aj napriek týmto investičným akciám obec hospodárila úsporne, efektívne a z beţných
postriedkov ušetrila 128 tisíc EUR.
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Šuňava

Sídlo:

Šuňava

IČO:

00326437

Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 052/7791436
Mail:

obecsunava@stonline.sk

Webová stránka: sunava.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Stanislav Kubaský

Zástupca starostu obce: Štefan Zajac
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Alena Zajacová
Obecné zastupiteľstvo: má 8 poslancov:
12.12.2014 zloţili sľub noví poslanci: Ţofia Šebestová, Štefan Zajac, Ján Zachar, Ing. Mária
Ilenčíková, Ján Gorka, Ing. Ján Fridman, Ján Kalla, Ing. Miroslav Zajac.
Komisie: ţivotného prostredia, dopravy a obchodu, komisia výstavby a územného plánovania
a majetku, komisia sociálnych sluţieb, kultúry a práce s mládeţou, komisia cestovného ruchu,
športu a verejného poriadku, inventarizačná komisia, komisia na ochranu verejného záujmu.
Obecný úrad: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava.
Rozpočtové organizácie obce
Základná škola s Materskou školou Šuňava, SNP 369, 05939 Šuňava,
IČO 37873911, štatutár PaeDr. Anna Hroboňová, riaditeľka školy
Č.telefónu: 052/7791430,
Webová stránka: zssunava@gmail.com

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: rozvoj obce a vytvorenie dobrého zázemia pre ţivot jej občanov a podnikateľov
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Ciele obce: dobré miesto pre ţivot a rozvoj cestovného ruchu
Ochrana ţivotného prostredia a vštepovanie environmentálneho povedomia
Zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo našich predkov

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Obec Šuňava leţí v Podtatranskej kotline, patrí k podhoriu Nízkych Tatier. Územie má
charakter pahorkatiny. Striedajú sa lúky, lesy, polia, vrchy. Šuňava je výnimočná tým, ţe ňou
prechádza hlavné európske rozvodie Baltského a Čierneho mora
Geografická poloha obce : Prešovský samosprávny kraj
Susedné mestá a obce :

Lučivná, Štrba,Liptovská Teplička, Vikartovce

Celková rozloha obce :

2639 ha

Nadmorská výška :

871 m n.m.

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov k 31.12.2016: 1933
Národnostná štruktúra :

slovenská 1928
česká 1, poľská 1, ruská 3

Štruktúra obyvateľstva podľa náboţenského významu : väčšina obyvateľov sa hlási k rímskotolíckemu vierovyznaniu
Vývoj počtu obyvateľov : pohyb v roku 2016:
prisťahovaní 24
odsťahovaní 42
zomrelí 19
narodení 25
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
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Nezamestnanosť v okrese :
Vývoj nezamestnanosti :
5.4. Symboly obce boli schválené Heraldickou komisiou MV SR 9.5.1994
Erb obce: navrhol ho Dr. Chalupecký – v hornej časti je pod dvomi zlatými hviezdičkami
Strieborné čerieslo, lemeš a snop, v dolnej polovici je strieborný býk

Vlajka obce: pozostáva zo šiestich pozdĺţnych pruhov: ţltej, modrej, bielej, modrej, bielej
a modrej farby

Pečať obce:

Obecné pečate z 19.storočia
5.5. Logo obce
5.6. História obce
Názov Vyšnej a Nižnej Šuňavy pochádza od „šumiacich lesov“, pekného hája
podľa pôvodného nemeckého obyvateľstva – Shónwald.
Prvá písomná zmienka je z roku 1298 o Vyšnej Šuňave, ktorá vznikla na nemeckom
práve. Nižná Šuňava je písomne doložená až v roku 1551. Nižná a Vyšná Šuňava
administratívne patrili do Spišskej stolice a od roku 1848 do Spišskej župy.
V roku 1914 vypukla 1. svetová vojna, aj obyvatelia obce bojovali v rakúsko-uhorskej
6

armáde, mnohí boli zajatí v Rusku a Taliansku.
Občania Vyšnej a Nižnej Šuňavy bojovali aj v 2.svetovej vojne. Slovenské národné
povstanie rozvírilo život v obci, cez obec prechádzali povstaleckí vojaci a partizáni,
ktorým šuňavci pomáhali. Začiatkom októbra 1944 obsadilo obec nemecké vojsko.
Až v noci 29.1.1945 oslobodili obec sovietski vojaci a príslušníci 1.čsl. armády.
1.1.1974 sa Nižná a Vyšná Šuňava rozhodnutím Okresného národného výboru Pop
rad spojili do obce Šuňava.

5.7. Pamiatky
Kostol všetkých svätých, Kostol sv. Mikuláša, Kaplnka sv. Trojice,
Park dvoch morí – stredoeurópske rozvodie.
5.8. Významné osobnosti obce
Štefan Šmálik, kňaz a historik
ThDr. Michal Mrkva, kňaz, pedagóg-publicista
Oľga Harmanová – Ondrejová, spisovateľka pre deti
Doc. PhDr. Ján Mišianik, CSc, literárny historik, bibliograf

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s Materskou školou v Šuňave, SNP 469, 05939 Šuňava

-

Školský klub detí

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Základná umelecká škola

-

Centrum voľného času

Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať ako doteraz.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú
-

Súkromný lekár pre dospelých a lekárka pre deti

Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na ako doteraz.
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6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne sluţby v obci zabezpečuje obec
-

Opatrovateľská sluţba

-

Osobitný príjemca sociálnych dávok

-

Stretnutia dôchodcov

-

Pomoc materiálna aj duchovná v krízových situáciách občanom – ţivelné pohromy,
rodinné tragédie.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe rozvoj sociálnych sluţieb sa
bude orientovať na sluţby charity a obecné sluţby v núdzi občanom.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny ţivot v obci zabezpečuje :
-

Rôzne kultúrne akcie v obci

-

Ochotnícke divadlo, medziokresná súťaţ Divadelná Šuňava, country club, folklór

-

Šuňavská izba názorne ukazuje, ako naši predkovia ţili 100 – 200 rokmi
Kultúrne akcie sa uskutočňujú v Kultúrnom dome alebo na verejných priestranstvách,
Hudobné festivaly, ktoré majú uţ dlhoročnú tradíciu - Country weekend v blízkom
lese za obcou a Gospelový festival.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe kultúrny a spoločenský ţivot
sa bude orientovať na folklórne a historické základné aspekty histórie obce a zachovávanie
tradícií a dedičstva našich predkov.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia sluţieb v obci :
-

Kaderníctvo, kozmetika, pranie prádla, fotografické práce

-

Predajne potravín a priemyselného tovaru

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

F .Kollár, spracovanie dreva

-

Urbárske spoločnosti

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Biofarma Šuňava – rastlinná a ţivočíšna výroba

Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe hospodársky ţivot v obci sa
bude orientovať na ako doteraz.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2016. Obec v roku 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením č.95.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 16.6.2016 uznesením č.142

-

druhá zmena schválená dňa 8.12.2015 uznesením č.182.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1034460

1124447

1194344,25

106,2

986956
3000
40000
4504

1064263
3000
49000
8184

1106673,45
1761,49
68880,61
17028,70

104,0
58,7
140,6
208,1

1000200

1064937

1053282,58

96,0

461306
3000
24000
471894

469306
52000
24000
519631

408009,34
84292,03
24000,00
536981,21

86,9
281,0
100,0
96,8

34260

27510

141061,67

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

Rozpočet obce
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Beţné príjmy spolu
z toho : beţné príjmy obce
beţné príjmy RO
Beţné výdavky spolu
z toho : beţné výdavky obce
beţné výdavky RO

Skutočnosť k 31.12.2016

1123702,15
1106673,45
17028,70

944990,55
408009,34
536981,21

Bežný 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 bežného a kapitálového rozpočtu

1761,49
1761,49
0

84292,03
84292,03
0

--82530,54
96181,06

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

68880,61

Výdavky z finančných operácií

24000,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

44880,61
1194344,25
1053282,58
141061,67
13045,38
128016,29

Zostatok EUR

Prebytok 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, navrhujeme pouţiť na:
- tvorbu rezervného fondu 128016,29 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 128016,9 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2015
1117959,36
1011245,44
4323,92
102390,00
22869,27

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Beţné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2015
1035119,76

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet na
rok 2016
1124447

Rozpočet
na rok 2017
1034460

Rozpočet
na rok 2018
993470

1064263
3000
49000
8184

986956
3000
40000
4504

985966
3000
4504

Rozpočet na
rok 2016
1064937

Rozpočet
na rok 2017
1000200

Rozpočet
na rok 2018
940950

406142,38
104482,24

469306
52000

461306
43000

442056
3000

24000,00
500495,14

24000
519631

24000
471894

24000
471894

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2015 k 31.12.2016
3360669,73
3468625,01

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2017 na rok 2018
3457641
3450141

3224922,10

3267604,12

3350141

3350641

Dlhodobý hmotný majetok

2954781,21

2997463,23

3080000

3080500

Dlhodobý finančný majetok

270140,89

270140,89

270141

270141

133609,29

199113,91

105500

97500

1898,57

1924,95

2000

2000

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
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Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

4181,48

11695,68

3500

3500

127529,34

185493,28

98000

70000

2138,24

1906,98

2000

2000

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2015 k 31.12.2016
3360669,73
3468625,01

Vlastné imanie

2535075,11

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2017 na rok 2018
3457641
3450141

2659891,36

2670902

2690902

2659891,36

2670902

2690902

z toho :
Oceňovacie rozdiely

150402,08

Fondy
Výsledok hospodárenia

2384673,03

Záväzky

197304,95

156585,83

146794

134494

z toho :
Rezervy

1700,00

1700,00

1700

1700

19870,40

6960,98

15000

15000

1798,30

893,68

1600

1600

Krátkodobé záväzky

77442,13

74537,05

80000

90000

Bankové úvery a výpomoci

96494,12

72494,12

48494

24494

628289,67

652147,8

639945

624745

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky:
-

Prírastkok majetku - chodníky na cintorínoch, výstavba garáţí

-

predaja dlhodobého majetku - 0
ţiaden úver obec neprijala

-

oceňovacie rozdiely preúčtované na účet 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov.

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

4181,48

11695,68

Pohľadávky po lehote splatnosti
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8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016

197304,95

Záväzky po lehote splatnosti

156585,83
0

0

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky:
-

pokles pohľadávok

-

pokles záväzkov – pravidelné zniţovanie splátky dlhodobého úveru

9. Hospodársky výsledok

za 2016 - vývoj nákladov a výnosov za

konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12. 2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Náklady

110129,09

1153312,56

1174500

1187500

50 – Spotrebované nákupy

228021,12

232966,78

230000

230000

51 – Sluţby

110540,69

92471,08

110000

110000

52 – Osobné náklady

608253,99

653267,64

660000

670000

903,66

1749,94

1000

1000

146989,52

164131,01

167000

170000

6520,11

8726,11

6500

6500

1130889,55

1278615,03

127050

1267050

60 – Trţby za vlastné výkony a 48802,53
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných sluţieb
62 – Aktivácia

51211,21

51000

51000

63 – Daňové a colné výnosy

672090,13

660000

670000

Názov

Predpoklad
rok 2017

Predpoklad
rok 2018

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy

601845,25
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a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

19736,42

27424,03

16000

16000

93,30

34,01

50

50

460412,05

527855,65

530000

530000

+29163,10

+124816,25

+25000

+25000

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/
Hospodársky výsledok kladný,

v sume 124816,5 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec, rozpočtová organizácia Zš prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
MVSR

Účelové určenie grantov a transferov
Školstvo – prenesený výkon štátnej správy
Zostatok roku2015

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
378002,00
19790,00

MVSR

Regop

664,71

MV SR

matrika

1898,82

UPSVaRT

Malé obecné sluţby

19662,32

MVSR - OU

Dotácia na prevenciu kriminality

11500,00

Prešovský kra

Podpora kultúrnej akcie

2500,00

DPO SR

Dotácia na činnosť dobrovoľných hasičov

3000,00

14

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
-

Na prípravu a uskutočnenie volieb
Na činnosť matriky a Regop
Na ţivotné prostredie a cesty
Na podporu zamestnanosti

b) rozpočtová organizácia
- Prevádzka Základnej školy a Materskej škôlky

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.4/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

TJ Šuňava

Podpora športových aktivít mladých ľudí

Country club

Podpora kultúrnych aktivít

Červený kríţ

Materiálové náklady

Obecní hasiči

Ochrana majetku obce a majetku občanov

skauti

Podpora činnosti mladých ľudí

Rim.kat.cirkev Na opravu kultúrnej pamiatky

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

10000,00
2384,00
920,60
17821,99
1400,00
5000,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
a) obec
- Výstavba chodníkov v obci
- Rekonštrukcia a výstavba dvoch garáţi súpisné č. 2,3
- Budovanie miestnych komunikácií – Tatranská ul., Lúčna, Hŕbky
- Výstavba odstavného parkoviska pri Materskej škôlke
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
-

Výstavba miestnych komunikácií
Rekonštrukcia hasičského skladu niţná časť
Zveľaďovanie verejných priestranstiev obce
Výstavba chodníkov
zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úrady
rozšírenie kapacity čističky odpadových vôd
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie ţiaden súdny spor.

Vypracoval:

Schválil: Stanislav Kubaský

Anna Sedláková

V Šuňave dňa 8.6.2017

Prílohy:
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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