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1. Úvodné slovo starostu obce        

 

Vážení občania, 

predkladáme Vám Konsolidovanú výročnú správu Obce Kružlov za rok 2018, ktorá 

obsahuje informácie o  činnosti obce a dosiahnutých výsledkoch. V sledovanom roku sme sa 

snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky 

a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi a pri zabezpečovaní samosprávnych 

kompetencií a kompetencií, vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy.  

Rok 2018 bol štvrtým rokom štvorročného volebného obdobia, v ktorom tak ako po 

minulé roky, sme sa uchádzali o získanie finančných prostriedkov z rôznych grantov 

a dotácií. Vďaka týmto prostriedkom sme mohli postaviť vonkajšie fitnesscentrum, 

usporiadať kultúrne a športové podujatia. 

V investičnej oblasti sme sa spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva sústredili na 

dokončenie rekonštrukcie Základnej školy v Kružlove, výstavbu miestnej komunikácie 

v časti Šelepivky a dokončili odvodnenie miestnych komunikácií. 

Život v obci bol spestrený množstvom športových a kultúrnych podujatí a to letným 

festivalom, futbalovými turnajmi, Mundialito, MDD, volejbalovým turnajom, posedenie 

s dôchodcami, a pod. 

 

 

2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov:     Obec Kružlov 

Sídlo:     086 04  Kružlov 141 

IČO:     00322211 

Štatutárny orgán obce:  Ing. Jozef Kmec 

Telefón:    054/47 95 137 

Mail:     kruzlov@kruzlov.sk 

Webová stránka:    www.kruzlov.sk 
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce:    Ing. Jozef Kmec, PhD. 

Zástupca starostu obce:  PhDr. Stanislav Bujda 

Hlavný kontrolór obce:  Ing. Katarína Šuťaková 

Obecné zastupiteľstvo:  

 PhDr. Stanislav Bujda 

 Stanislav Bajcura 

 Ing. Peter Bľanda 

 Miroslav Hudák 

 Ján Onufer 

 Ing. Miroslav Berecký 

 Peter Šveda 

Obecné zastupiteľstvo po voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10. 11. 2018 

 PhDr. Stanislav Bujda 

 Stanislav Bajcura 

 Ing. Peter Bľanda 

 Miroslav Hudák 

 Ján Onufer 

 Ing. Miroslav Berecký 

 Ing. Marek König 

  

Komisie: 

- Komisia ekonomického rozvoja, výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

- Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a sociálnych vecí 

- Komsia na ochranu verejného záujmu 

 

Zamestnanci obce: 

Obecný úrad Kružlov 

Mgr. Ivana Loziňaková  (matrika, evidencia obyvateľstva, účtovníctvo, sociálne veci) 

PhDr. Lenka Chovancová, Msc. (mzdy, personalistika a mzdy, agenda ÚPSVaR, CO) 

Anna Šimcová (dane a poplatky, ČOV,  pokladňa, evidencia došlej pošty, štatistika) 

Iveta Maňková (aktivačná činnosť obce) 

Ján Kakalec (správca ČOV, kurič – údržbár) 

Marek Vaľko  

Materská škola v Kružlove 

Anna Gáborová (riaditeľka MŠ/učiteľka) 

Viktória Rohaľová (učiteľka) 

Katarína Daňková (učiteľka) 

Mgr. Lucia Lindnerová (učiteľka/riaditeľka) 

Ing. Jana Dutková (učiteľka) 

Jana Ševcovová (učiteľka) 

Anna Kantorová (vedúca ŠJ MŠ a kuchárka) 



                                                                     5 

Anna Labašová (chránená dielňa) 

 

Rozpočtové organizácie obce: 

- Základná škola v Kružlove 

Sídlo:    086 04  Kružlov 94 

Štatutárny orgána: Mgr. Mária Lazorová, riaditeľka 

IČO:   37782487 

t. č.:   054/47 95 137 

email:   zskruzlov@centrum.sk 

web:   www.zskruzlov.edupage.org 

4. Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslanie obce: 

Poslanie  obce vyjadruje základný dôvod existencie obce Kružlov. Opisuje a prezentuje 

základné služby, ktoré poskytuje a dáva odpoveď na otázky čo obec robí, prečo to robí  a pre 

koho to robí. Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom obce, 

podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný 

denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Obec Kružlov 

vlastní nemalý majetok  - predovšetkým budovami, pozemkami, nebytovými priestormi.  

 

Vízie obce: 

Obec Kružlov sa bude naďalej formovať ako „stredisková“ obec, využívaním svojich 

ľudských, materiálnych, prírodných a ekonomických zdrojov na zvýšenie kvality života svojich 

občanov. Zvyšovať dostatok možností bývania, zabezpečiť relatívny dostatok pracovných 

možností priamo v obci a blízkom okolí, zabezpečiť dostatok možností a podmienok pre 

trávenie voľnočasových aktivít.  

 

Ciele obce: 

- zvyšovanie kvality života občanov 

- priblíženie služieb k občanovi 

- informovanosť a transparentnosť pri riadení 

- skvalitňovanie životného prostredia 

- vzájomná spolupráca organizácii v rámci obce ako i regiónu. 

 

 

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku  
 

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 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 

Geografická poloha obce : Obec Kružlov sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, na 

území horného Šariša, 13 km západne od Bardejova. Administratívne patrí do okresu Bardejov 

a do Prešovského samosprávneho kraja. Obec má dobrú dopravnú polohu, leží v bezprostrednej 

blízkosti významného dopravného ťahu Bardejov – Poprad. 

Súradnice:    49° 18′ 40″ N, 21° 7′ 58″ E 

mailto:zskruzlov@centrum.sk
http://www.zskruzlov.edupage.org/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zemepisn%C3%A1_%C5%A1%C3%ADrka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zemepisn%C3%A1_d%C4%BA%C5%BEka
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Susedné mestá a obce :  Gerlachov, Lukov, Bogliarka, Krivé, Tarnov 

Celková rozloha obce : 1014 ha 

Nadmorská výška :  320 m. n. m. 

 

 

5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov k 31. 12. 2018: 1 007  

Hustota obyvateľov:   100,39 obyvateľa/km² 

Národnostná štruktúra :    slováci, rusíni, ukrajinci 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: katolícke  

Vývoj počtu obyvateľov:  

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :      

Nezamestnanosť v okrese :  

Vývoj nezamestnanosti :  

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce :        

 
 

5.5. História obce  

     Obec Kružlov sa spomína v roku 1460 ako nová osada. Patrila panstvu Makovica. V roku 

1711 sa obec útekom poddaných takmer vyľudnila. V roku 1787 má obec 41 domov a 352 

obyvateľov. V roku 1828 68 domov a 513 obyvateľov. Počet obyvateľov obce vzrástol najmä 

po druhej svetovej vojne. Pokiaľ v roku 1869 bolo v obci 592 obyvateľov, v r. 1900 len 389 

a v r. 1948 už 785 obyvateľov. V roku 1961 bolo v obci 119 domov a 840 obyvateľov, v roku 

1976 136 domov a 909 obyvateľov. 

     Gréckokatolícky chrám bol postavený v roku 1822 na farskom pozemku z kameňa a zakrytý 

šindľami. Patrónom tejto stavby bol Forgaus de Ghymes at Geis. Generálna oprava bola 

prevedená vo vnútri chrámu v r. 1898, kedy bol postavený nový oltár a ikonostas. bočný vchod 

zo severnej strany bol zamurovaný. Na veži tejto cerkvi boli zabudované tri nové zvony. 

V druhej svetovej vojne boli dva zvony zobrané armádou a použité na muníciu. V roku 1923 za 

pomoci občanov žijúcich v USA boli dva zvony kúpené a nainštalované. 

     V obci Kružlov bola farská budova drevená a veľmi chatrná. Občania z filialky Kružlov, 

Krivé a Bogliarka dali v roku 1936 postaviť novú faru z tehál a strecha je pokrytá eterníkov. 

Najstaršia matrika v obci je gréckokatolícka, vedená od roku 1764, kedy prichádza do obci aj 

prvý farár, ktorý zaviedol túto matriku. 

     Rímskokatolícky kostol v Kružlovskej Hute bol postavený v roku 1947 – 1950. Kostol je 

postavený z tehál a zakrytý hliníkovým plechom. Patričné prostriedky boli použité z milodarov 
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veriacich z celého Východoslovenského kraja. Patrónom tejto stavby bol lesník vo výslužbe 

Antón Sitarčík. 

      V 18. storočí pracovala v obci vysoká pec a skláreň. Železiareň známa ako Marienthal 

pracovala do roku 1878. Pred r. 1903 v tunajšej Kružlovskej Hute boli hámre, kde sa 

spracovala železná ruda. V r. 1903 tieto hámre prevzal do prenájmu na 18 rokov Teodor Pausz 

obchodník so sklom z Košíc. Spomínaný obchodník vybudoval nový sklársky závod, v ktorom 

sa vyrábalo fúkané sklo, flaše, demížóny a všetky druhy pohárov. Teodor Pausz bol majiteľom 

Krížanskej a Livovskej sklárne. V Kružloveskej Hute bola skláreň postavená na 12 perníc. V 

spomínanom období v nej  pracovalo 60 robotníkov. V roku 1921 sa skláreň rozpadla a sklári 

ostali bez práce do r. 1924. V tomto roku prevzal závod do prenájmu p. Teplický a Kilinger, 

kde v spomínanej výrobe pokračoval až do r. 1933. Od roku 1933 do r. 1936 prevzdalo skláreň 

družstvo a každý člen družstva musel zložiť kauciu od 500 do 1000 Kčs. Skláreň viedol Kiselý 

a Záhradník, v spomínanej výrobe pokračovali aj naďalej a r. 1938 vyrábali už aj farebné a 

brúsené sklo. V tomto období mali dobré hospodárske výsledky, čím sa zvýšili životná úroveň 

sklárov. V r. 1950 skláreň v Kružlovskej Hute bola zrušená a oddelimitovaná do sklárne 

Lednické Rovné a Podebral. Sklári znova ostali bez práce, niektorí odišli s delimitáciou a časť 

sa zamestnala na píle. Po zrušení sklárni, budovy prevzalo do nájmu RSD, kde boli budovy 

využívané pre sklad obilia. 

 

Sklárska hymna: 

     Skleničko ty sklenená, sklenená, dobré vínko z teba. 

     Pozdrav Pán Boh sklenára, sklenára, ktorý robil teba.    

 

        V roku 1954 bol v Kružlovskej Hute otvorený nový závod. V tejto oblasti sa už tradične 

sústreďovalo robotníctvo a nachádzalo pracovnú príležitosť jednak v súkromných tehelniach, 

píle a hlavne v sklárni, ktorá bola hlavným zdrojom príjmov pre obyvateľstvo. Bol založený 

strojársky závod pod názvom Kovoslužba Bratislava. Bol to podnik miestneho priemyslu, ktorý 

v 1954 pod sebou cca 54 prevádzok a závodov na Slovensku. 

     Druhým priemyselným závodom v Kružlovskej Hute je závod PILOIMPREGNA. Tento 

závod začal budovať Viktor Vicho. Podľa záznamov prvý pracovníci boli českej národnosti. 

V začiatkoch bol výrobný program rôznorodý. Vyrábali sa v prevažnej miere: - kuchynské 

potreby (váhy, dosky na cesto, dosky na mäso), drevený záhradný nábytok, školské potreby, 

rysovacie dosky, lineáre, galantérny drevený tovar ako gombičky, cievky na nite, metre a pod. 

Výrobný program nebol stabilný. Menil sa v priebehu roka niekoľko krát. Bol závislý na 

odbyte a preto majiteľ musel meniť a upravovať podľa dopytu na trhu. V roku 1948 bol tento 

závod znárodnený. 

      Prvá svetová vojna vypukla r. 1914 v ktorej bojovalo Rakúsko – Uhorsko s Ruskom. 

Z našej obce v tejto vojne bolo narukovaných 75 chlapov a v Rusku padlo 9 chlapov. 

V decembri 1914 boli v našej obci Ruské vojská. 

      Druhá svetová vojna – 29. 8. 1944 vypuklo SNP v centre Banskej Bystrice a celého 

Slovenska. Slovenská armáda sa obrátila proti Nemcom a za pomoci Sovietských a našich 

partizánov bojovali až do príchodu Sovietskej armády. V SNP posádky Trebišovská, Humenská 

a Bardejovská odišli do lesov smerom Kríže, Livov s celou výzbrojou a výstrojom. V júni 1943 

na Krížoch a Livove sa objavili prví Sovietski a naši partizáni pod názvom ČAPAJEV. Pred 

príchodom sovietskej armády, Nemci zamínovali úsek medzi Kružlovom a Kružlovskou Hutou 

s protitankovými a pechotnými mínami od cesty zdravotného strediska po Hinčarkov breh 

v šírke 200m.  Celú noc 3. a 4. 8. 1944 ostreľovali nemci obce Kružlovská Huta a Kružlov. 

Občania boli ukrytí po pivniciach. Ráno 4. 8. 1944 o 8.00 hod. začala útočiť pechota, 

mínomety a tanky v sile jedného práporu v smere Kružlov a Livov. Partizáni a Sovietski vojaci 

mali len pechotné zbrane a jeden mínomet. Pri útoku zahynulo 5 civilistov, z toho 3 deti. Po 
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streľbe na obec Kružlov nemecké vojská postupovali smerom k obci Kríže. Chránili sa tým, že 

pred sebou viedli niekoľkých chlapov z obci Kružlov. Po ústupe z obci Kružlov Nemci zapálili 

obec, kde pri požiari vyhorelo 11 domov. Nemecké vojská aby posilnili svoje postavenie začali 

kopať opevnenia a to smerom od Bogliarky cez Kružlov, Gerlachov až po obec Krynica 

v Poľsku. Nemci sa zdržiavali v našej obci od povstania až do príchodu Sovietskej armády. 

Z obce odišli v noci z 18. na 19. 1. 1945 ráno o 4.00 hod. Pri svojom obchode im obec musela 

vydať 5 vozov koní a mužov na odvoz munícií. 

      Po skončení II. sv. vojny obec Kružlov postihla bieda a hlad, nebolo možné nič kúpiť, 

potraviny, šatstvo a obuv. V r. 1946 nastal lístkový systém, každý opbčan dostal prídel lístkou 

na jeden mesiac na múku, cukor a mäso. Taktiež boli vydávamé šatenky na šatstvo a obuv na 

jeden rok. 

Najväčší zaznamenaný požiar v obci bol 4. 3. 1953, kedy zhorelo 17 domov. 

 

5.6. Pamiatky  

 

- Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky z r. 1822 

- Kaplnka Sv. Mikuláša 

 

 

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola Kružlov 

- Materská škola Kružlov 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Miestne kultúrne stredisko v Kružlove 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na výučbu cudzích jazykov. 

 

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci je poskytovaná v objekte zdravotného strediska: 

 ZDRAV centrum, s. r. o. -  MUDr. Lívia Bujňáková – ambulancia pre dospelých 

 KaMK, s. r. o. - MUDr. Katarína Koščová – ambulancia pre dospelých 

 Kstom, s. r. o. - MUDr. Karol Mikloš – zubná ambulancia 

 MUDr. Vladimír Host – zubná ambulancia 

 ADMEX, s. r. o. - MUDr. Anna Hricová – ambulancia pre deti a dorast 

 Mgr. Jana Drotárová - lekáreň 
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      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 

starostlivosti sa bude orientovať na zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti 

občanom obce. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 
 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Zariadenie sociálnych služieb: S.O. S., n. o. (Lipový dom v Kružlove) 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na  dohľad nad nesvojprávnymi občanmi, návštevy jubilantov, stretnutia 

dôchodcov a to podporou činnosti  MO JDS v Kružlove, uvítanie do života novorodencov 

obce, pomoc v krízových situáciách (živelné pohromy a pod.). 

 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obec Kružlov konaním kultúrnych, 

športových a spoločenských podujatí. Tradične sa v obci koná: 

- Obvodové slávnosti kultúry 

- MDD 

- Mundialito 

- Volejbalový turnaj 

- Posedenie s dôchodcami 

- Mikuláš 

- Silvester a uvítanie nového roka 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na usporiadanie kultúrnych akcií za účelom stretávania sa občanov obce. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Potraviny CBA Slovakia, a. s.  

- Potraviny Milk Agro spol. s r. o. Prešov 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- Gepard s. r. o.  

- Strojárne s. r. o. 

- FLAMEshoes, s. r. o. 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Poľnodružstvo Kružlov 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na  drevospracujúci a strojárensky priemysel.  
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  Obce Kružlov  bol   rozpočet   obce   

na  rok   2018. Obec v roku 2018  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 2018 bol zostavený 

ako prebytkový.  Bežný rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet 

ako   schodkový.  

 

 Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce 

bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07. 12. 2017  uznesením č. 37/2017. Schválený 

rozpočet obce Kružlov bol v priebehu roka upravený uznesením obecného zastupiteľstva 

následovne: 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 24. 04. 2018 uznesením OZ č. 13/2018 

- druhá zmena schválená dňa 26. 07. 2018 uznesením OZ č. 35/2018 

- tretia zmena  schválená dňa 18. 10. 2018 uznesením OZ č. 39/2018 

- štvrtá zmena  schválená dňa 05. 12. 2018 uznesením OZ č. 46/2018 

 

 

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2018 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 924 287,00 1 114 838,52 1 027 564,43 94,48 

z toho :     

Bežné príjmy 787 600,00 922 500,00 907 733,33 98,40 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 18 500,00  

Finančné príjmy 112 400,00 165 000,00 101 331,10 61,41 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
24 287,00 27 388,52 27 338,52 100 

Výdavky celkom 878 300,00 1 095 755,46 970 562,89 88,57 

z toho :     

Bežné výdavky 347 700,00 426 700,00 385 917,43 90,44 

Kapitálové výdavky    112 400,00 239 000,00 159 046,76 66,55 

Finančné výdavky 36 900,00 36 900,00 37 339,54 101,19 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
381 300,00 393 155,46 388 259,16 98, 75 

Rozpočet obce  54 013,00 19 083,06 57 001,54  
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7.1.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018  

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 935 071,85 

z toho : bežné príjmy obce  907 733,33 

             bežné príjmy RO 27 338,52 

Bežné výdavky spolu 774 176,59 

z toho : bežné výdavky  obce  385 917,43 

             bežné výdavky  RO 388 259,16 

Bežný rozpočet 160 895,26 

Kapitálové  príjmy spolu 18 500,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  18 500,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 159 046,76 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  159 046,76 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 140 546,76 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 20 348,50 

Vylúčenie z prebytku  14 681,07 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 5 667,43 

Príjmové finančné operácie 101 331,10 

Výdavkové z finančné operácie 37 339,54 

Rozdiel finančných operácií 63 991,56 
PRÍJMY SPOLU   1 054 902,95 

VÝDAVKY SPOLU    970 562,89 

Hospodárenie obce  84 340,06 
Vylúčenie z prebytku 18 615,26 

Upravené hospodárenie obce 65 724,80 

 

Prebytok rozpočtu v sume 20 348,50 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 psím. 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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR 

podľa osobitných predpisov v sume 14 681,07 EUR, navrhujeme  použiť na: 

 

- tvorbu rezervného fondu vo výške 5 667,43 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 navrhujeme použiť: 

-  na tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške  63 991,56 EUR. 

    

  V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  
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a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  5 681,07  EUR, a to na :  

- prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva  - dopravné                  39,69 EUR 

- normatívy          5 641,38 EUR 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 9 000,00 EUR, a to na : 

- rekonštrukciu kúrenia v ZŠ v sume 9 000,00 EUR 

 

c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 

2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 

v sume 3 934,19 EUR.  

 

        Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo 

výške 65 724,80 EUR. 

 

 

 

7.2. Rozpočet na roky 2018 - 2020      

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet  na 

rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Príjmy celkom 1 027 564,43 1 114 838,52 820 387,00 820 387,00 

z toho :     

Bežné príjmy 907 733,33 922 500,00 786 600,00 786 600,00 

Kapitálové príjmy 18 500,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 101 331,10 165 000,00 9 500,00 9 500,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
27 338,52 27 388,52 24 287,00 24 287,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet  na 

rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Výdavky celkom 970 562,89 1 095 755,46 764 624,00 764 624,00 

z toho :     

Bežné výdavky 385 917,43 426 700,00 346 119,00 346 119,00 

Kapitálové 

výdavky 

159 046,76 239 000,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 37 339,54 36 900,00 36 900,00 36 900,00 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
338 259,16 393 155,46 381 605,00 381 605,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
8.1. Majetok  

a) Za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Majetok spolu 2 946 422,02 2 911 314,17 

Neobežný majetok spolu 2 714 839,44 2 721 236,51 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 2 519 748,62 2 526 145,69 

Dlhodobý finančný majetok 195 090,82 195 090,82 

Obežný majetok spolu 229 987,09 188 149,52 

z toho :   

Zásoby 219,84 426,6 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  9 598,96 7 739,35 

Finančné účty  220 168,29 179 983,57 

Časové rozlíšenie  1 595,49 1 928,14 

 

b) Za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Majetok spolu 2 984 444,83 2 945 168,64 

Neobežný majetok spolu 2 714 839,44 2 721 236,51 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 2 519 748,62 2 526 145,69 

Dlhodobý finančný majetok 195 090,82 195 090,82 

Obežný majetok spolu 267 635,44 221 631,62 

z toho :   

Zásoby 219,84 426,60 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  9 598,96 7 739,35 

Finančné účty  257 816,64 213 465,67 

Časové rozlíšenie  1 969,95 2 300,51 
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8.2. Zdroje krytia  

a) Za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 946 422,02 2 911 314,17 

Vlastné imanie  1 065 749,95 1 057 534,41 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1 065 749,95 1 057 534,41 

Záväzky 750 543,44 707 541,92 

z toho :   

Rezervy  900 1 050,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 5 784,77 19 681,07 

Dlhodobé záväzky 542 467,75 570 310,85 

Krátkodobé záväzky 180 603,08 102 912,16 

Bankové úvery a výpomoci 20 787,84 13 587,84 

Časové rozlíšenie 1 130 128,63 1 146 237,84 

 

b) za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 984 444,83 2 945 168,64 

Vlastné imanie  1 065  602,18 1 057 505,11 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1 065 602,18 1 057 505,11 

Záväzky 788 339,56 741 053,32 

z toho :   

Rezervy  900,00 1 050,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 5 784,77 19 681,07 

Dlhodobé záväzky 542 893,05 570 461,71 

Krátkodobé záväzky 217 973,90 136 272,70 

Bankové úvery a výpomoci 20 787,84 13 587,84 

Časové rozlíšenie 1 130 503,09 1 146 610,21 
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8.3. Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31.12 2017 

Zostatok 

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   7 068,53 6 323,09 

Pohľadávky po lehote splatnosti   2 803,15 1 688,98 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2017 

Zostatok 

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   7 068,53 6 323,09 

Pohľadávky po lehote splatnosti   2 530,43 1 416,26 

 

8.4. Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2017 

Zostatok 

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   723 070,83 673 223,01 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2017 

Zostatok 

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   760 866,95 706 734,41 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Zvýšenie stavu pohľadávok súvisí so zvýšením daňových nedoplatkov v lehote 

splatnosti a  po lehote splatnosti 

- pokles záväzkov súvisí predovšetkým s úhradou investičných úverov  
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9. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 59 777,12 68 002,76 

51 – Služby 67 256,19 58 221,05 

52 – Osobné náklady 215 720,15 236 885,76 

53 – Dane a  poplatky 346,06 275,74 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
2 760,30 2 400,80 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

130 936,96 128 018,82 

56 – Finančné náklady 10 642,88 9 559,27 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
59 360,30 75 585,85 

59 – Dane z príjmov 2,66 9,43 

 

Výnosy 

  

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
37111,74 39 613,92 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
357 657,85 400 133,11 

64 – Ostatné výnosy 55 444,98 57 328,19 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

900,00 900,00 

66 – Finančné výnosy 25,61 2 457,60 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

159 536,31 127 517,49 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

63 873,87 48 990,83 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 63 873,87 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 118 966,83 117 488,81 

51 – Služby 82 224,52 66 869,16 

52 – Osobné náklady 536 278,80 563 472,97 

53 – Dane a  poplatky 346,06 275,74 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
2 025,49 1 628,28 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

130 936,96 128 018,82 

56 – Finančné náklady 13 131,64 11 469,84 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
5 759,99 5 205,00 

59 – Dane z príjmov 2,66 9,43 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
52 860,13 55 344,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
357 657,85 400 133,11 

64 – Ostatné výnosy 63 727,92 66 653,27 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

900,00 900,00 

66 – Finančné výnosy 25,61 2 457,60 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

478 227,54 418 059,37 

Hospodársky výsledok 

/ + kladný HV, - záporný HV 

/ 

63 726,10 49 109,30 
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10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MŠVVaŠ SR Školstvo 323 704,00 318 022,33 5 681,07 

MV SR Matrika 4 466,45 4 466,45 0,00 

ÚPSVaR Hmotná núdza + chránená dielňa 28 915,62 28 915,62 0,00 

MV SR Voľby 544,11 544,11 0,00 

MV SR Dotácia pre OZH 1 774,00 1 774,00 0,00 

MV SR Evidencia obyvateľstva, CD 459,09 459,09 0,00 

Úrad vlády SR Dotácia na národnostné menšiny 1 000,00 1 000,00 0,00 

MF SR Dotácia na individuálne potreby 

obcí – plynofikácia ZŠ 

9 000,00 0 9 000,00 

MV SR Skladovanie materiálu CO 99,32 99,32 0 

ÚV SR Detské ihrisko 8 500,00 8 500,00 0 

SFZ Obnova hracej plochy 10 000 10 000,00 0 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

V roku 2018 boli prijaté bežné transfery na výkon prenesených kompetencií, na podporu 

kultúry národnostných menšín 1 000,00 EUR z Úradu vlády SR a dotáciu vo výške 9 000,00 

EUR na plynofikáciu budovy ZŠ 

 Kapitálové transfery boli prijaté na finančné prostriedky vo výške 8 500,-- EUR na výstavbu 

detského ihrisko a dotáciu vo výške 10 000,00 EUR na projekt: Obnova hracej plochy a tribúny 

futbalového ihriska Kružlov. 

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

 

a) Výstavba cesty Šelepivky 

Z rozpočtovaných  105 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 

88 123,81 EUR, čo predstavuje 83, 93 % čerpanie.  
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b) Rekonštrukcia ČOV 

Z rozpočtovaných  35 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 

19 908,67 EUR, čo predstavuje 56,88 % čerpanie. 

  

c) Zakúpenie konvektomatov do ŠJ ZŠ a sály KSB 

Z rozpočtovaných  8 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 

8 468,06 EUR, čo predstavuje 99,62 % čerpanie.  

 

       d) Rekonštrukcia a výstavba športových zariadení (dotácie) 

Z rozpočtovaných  26 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 

32 792,24 EUR, čo predstavuje 123,74 % čerpanie.  

        

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce týmto organizáciám: 

 

- TJ Strojár Kružlov – 5 000,00 EUR 

- JDS MO Kružlov – 600,00 EUR 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018 

 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018: 

- Obnova hracej plochy a tribúny futbalového ihriska – 11 024,40 EUR 

- rekonštrukcia ČOV Kružlov – 19 908,67 EUR 

- Miestna komunikácia Šelepivky – 104 477,27 EUR 

 Detské ihrisko pri bytovkách – 9 660,00 EUR 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Zmena palivovej základne ZŠ Kružlov, plynofikácia budovy 

- Zateplenie budov obecného úradu a domu služieb 

- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  
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10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie žiadny súdny spor. 

 

Vypracoval:                                                                                     Schválil: 

Mgr. Ivana Loziňaková      Ing. Jozef Kmec, PhD. 

 

V Kružlove, dňa 31. 10. 2019 


