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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení poslanci, vážení občania našej obce, milí priatelia.
Predkladám Vám Výročnú správu Obce Ihľany za rok 2018. Výročná správa je súbor
základných informácií o našej obci, o hospodárení obce a rozpočtovej organizácie – Základnej
školy Ihľany.
Poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na činnosť a výsledky obce za rok 2018. Posúdiť
kvalitu našej práce však samozrejme môžu iba občania.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Ihľany

Sídlo:

Obecný úrad č. 94, 059 94 Ihľany

Štatutárny zástupca:

Ján Turek, starosta obce

IČO:

00326241

DIČ:

2020697162

Telefón:

052/4589622

e-mail:

ocuihlany@gmail.com

webová stránka:

www.ihlany.sk

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

Ján Turek, Ihľany č. 83

Zástupca starostu obce:

Anna Dunková

Hlavný kontrolór:

Ing. Pavol Šatala

Obecné zastupiteľstvo:

Jozef Dunka, Ihľany 267/13
Dušan Mišalko, Ihľany č. 125
Jozef Mišalko, Ihľany č. 250
Miroslav Dunka, Ihľany č. 291
Igor Zemčák, Ihľany č. 187
Marek Mišalko, Ihľany č. 255
Peter Feňák, Mgr., Ihľany č. 200
Oliver Mišalko, Ihľany č. 241

náhradník:

Miroslav Mišalko, Ihľany č. 144
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Rozpočtové organizácie:
Názov:

Základná škola Ihľany

Sídlo:

Ihľany č. 127, 059 94 Ihľany

Štatutárny zástupca:

PaedDr. Irina Miturová

IČO:

42028990

DIČ:

2022104557

e-mail:

i.miturova127@gmail.com

web:

www.zsihlany.sk

Telefón:

052/4593960, 0918 538 073

Príspevkové organizácie:
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.
Neziskové organizácie:
Názov:

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n. o.

Sídlo:

Krížová Ves 51, 059 01 Spišská Belá

Registrový úrad:

Okresný úrad Prešov

Zakladateľ:

Obec Krížová Ves, Obec Ihľany

Štatutárny zástupca:

Mgr. Igor André

IČO:

50515853

DIČ:

2120354159

e-mail:

igor.andre217@gmail.com

Telefón:

0948 35515

Obchodné spoločnosti:
Obec nemá zriadené žiadne obchodné spoločnosti.
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4. Poslanie, vízia, ciele
Obec Ihľany je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Najdôležitejšou úlohou obce
pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov.
Vízie obce:
Technická infraštruktúra – rozvoj dopravy:
-

rekonštrukcia miestnych komunikácií

-

modernizácia a skvalitnenie miestnej dopravnej infraštruktúry

-

vybudovanie chodníkov v obci, opravy a spevnenie obecných stok

-

výstavba miestnych komunikácií k navrhovaným stavbám

-

zabezpečenie trvalo udržateľnej mobility a zlepšenie životného prostredia v obci

-

zvýšenie bezpečnosti dopravy

Rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry:
-

dobudovanie kanalizačnej siete, ČOV a doplnenie modernej technológie

-

zlepšenie kvality podzemných aj povrchových vôd a zníženie potenciálneho ohrozenia vôd

-

zníženie rizika povodní a ich následkov

-

úprava miestneho potoka

Rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry:
-

zabezpečenie komunikačných potrieb obce

-

kvalitná ponuka telekomunikačných, hlasových a dátových služieb

-

zabezpečenie dostupnosti internetu s kvalitným pripojením

Ciele obce:
Hlavným cieľom obce je zvýšenie schopnosti obce rozvíjať sa komplexne, so zámerom
zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce so zreteľom na svoj charakter, vnútorného
rozvoja i upevňovanie jej pozície ako súčasti mikroregiónu „Spiš“.
Na dosiahnutie hlavného cieľa si obec stanovila tieto ciele:
-

zvýšenie kvality života občanov obce Ihľany
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-

vytvorenie

pozitívneho

podnikateľského

prostredia

zosúladeného

s prirodzenými

danosťami a možnosťami obce v oblasti služieb, poľnohospodárstva, agroturistike
a v iných hospodárskych odvetviach
-

vytvárať všetky predpoklady pre ekonomicky efektívnu poľnohospodársku prvovýrobu
a s dôrazom na vytváranie zdravého životného prostredia4vybudovanie funkčnej sociálnej
a zdravotníckej siete, príprava ľudských zdrojov v súlade s potrebami regiónu a zlepšenie
zdravotného stavu populácie

-

vybudovať a rozvíjať infraštruktúru cestovného ruchu s potrebami obce v súlade
s regiónom,

-

ochrana a skvalitňovanie životného prostredia

-

zabezpečiť kompatibilitu vzdelania a kvalifikácie podľa dopytu na trhu práce v danej
lokalite

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
ej územia a o potreby jej obyvateľov.
Konsolidovaný celok tvoria:
Konsolidačné pole:
Konsolidačné pole predstavuje materská účtovná jednotka – Obec Ihľany ako
konsolidujúca účtovná jednotka a konsolidovaná účtovná jednotka:
1. rozpočtová organizácia Základná škola Ihľany č. 127, 059 94 – dcérska spoločnosť
Metódy konsolidácie
Pri konsolidovaní dcérskej spoločnosti obce Ihľany – rozpočtovej organizácie Základná
škola Ihľany bola použitá metóda úplnej konsolidácie.
Pri úplnej konsolidácii RO – Základná škola Ihľany sa vykonala:
-

konsolidácia záväzkov a pohľadávok

-

konsolidácia nákladov a výnosov
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Identifikácia konsolidujúcej účtovnej jednotky
Názov:

Obec Ihľany

Sídlo:

Obecný úrad č. 94, 059 94 Ihľany

Štatutárny zástupca:

Ján Turek, starosta obce

IČO:

00326241

DIČ:

2020697162

Kód ZUJ:

O523534

Právna forma:

právnická osoba

Hlavné činnosti, ktoré obec v roku 2018 realizovala sú v súlade so štatútom obce
a všeobecnými záväznými nariadeniami a schváleným rozpočtom obce. Majetok obce sa
používal pre obyvateľov obce na to, aby boli uspokojované ich potreby zo strany obce, verejné
účely, na výkon samosprávy obce, prenájom majetku a hospodárenie predovšetkým s lesnými
pozemkami a lesnými porastmi. Obec prevádzkuje vývarovňu, obecný vodovod, kanalizáciu
a čističku odpadových vôd.
Obec Ihľany je registrovaná ako platiteľ danej z pridanej hodnoty vzhľadom k tomu, že
po zániku príspevkovej organizácie realizuje aj podnikateľskú činnosť – starostlivosť o lesné
hospodárstvo vrátane predaja kalamitného dreva, ktorý zakladá cenovú konkurenciu.
Obec v roku 2018 zabezpečovala aj financovanie základnej školy a materskej školy.
Základná škola Ihľany má od 1.1.2006 právnu subjektivitu a majetok školy bol na základe
delimitačného protokolu prevedený do správy rozpočtovej organizácie základnej školy.
Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia:
Č. OŽP-8/2008/03340-3 z 21.04.2008, č. Živnostenského registra 730-7853 –
predmetom podnikania je výroba hotových jedál pre výdajne
Č. OŽP-7/207/03743-2/CR1 z 10.05.2007, č. Živnostenského registra 730-7853vykonávanie koncesovanej živnosti – vnútroštátna pravidelná autobusová doprava
Č. Žo-2005/04254/2/ADU z 27.06.2005, č. Živnostenského registra 730-7853- výroba
drevených obalov a paliet, služby v lesníctve v rozsahu voľných živností, kúpa tovaru na účely
jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
prípravné práce pre stavbu, zemné a búracie práce, služby v poľnohospodárstve pre rastlinnú
výrobu v rozsahu voľných živností, úprava zelene a verejných priestranstiev
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Identifikácia konsolidovanej účtovnej jednotky
Názov:

Základná škola Ihľany

Sídlo:

Ihľany č. 127, 059 94 Ihľany

Štatutárny zástupca:

PaedDr. Irina Miturová

IČO:

42028990

DIČ:

2022104557

Právna forma:

rozpočtová organizácia

Obec Ihľany je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie – Základnej školy. Zriaďovacia
listina bola vydaná 19.12.2005 v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2006.
Základná škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečujú rozumovú výchovu
v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie
poskytuje mravnú, etická, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov,
umožňuje aj náboženskú výchovu a športovú prípravu. Základná škola pripravuje žiakov pre
ďalšie štúdium a prax. Vo výchovno-vzdelávacom procese používa slovenský jazyk. Základná
škola svoju hospodársku činnosť zabezpečuje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre zabezpečenie
jej úloh. Hospodárenie základnej školy sa vykonáva podľa schváleného rozpočtu a je pravidelne
kontrolované zriaďovateľom základnej školy. Rozpočet príjmov a výdavkov Základnej školy
Ihľany je súčasťou rozpočtu obce Ihľany.
Základná škola Ihľany mala v roku 2018 133 žiakov 1. až 4. ročníka. V škole bolo 6
tried. Základná škola nemá školskú jedáleň.
Predstavitelia orgánov Základnej školy Ihľany:
-

Riaditeľ školy: PaedDr. Irina Miturová

-

Rada školy:

-

predseda:

Ing. Mgr. Marcela Paludková

-

členovia:

Jana Boďová
Marta Polačeková
Viera Jacková
Elena Palčová
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5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce
Obec Ihľany sa nachádza v Prešovskom kraji, v okrese Kežmarok. Rozprestiera sa
v centre okresu. Východná hranica je hranicou s Vojenským obvodom Javorina. Obec Ihľany
je potočnou dedinou, ktorej osou je Holumnický potok. Územie patrí do Alpsko-Himalájskej
sústavy. Leží v podsústave Karpát, provincii západne Karpaty. Podľa subprovincií ju
zaraďujeme do vonkajších západných Karpát a konkrétne do oblasti Podhôlno-Magurskej.
Študované územie sa nachádza v geomorfologickom celku Levočské vrchy. Levočské vrchy sú
ohraničené na severe a severovýchode Spišsko-šarišským medzihorím. V juhovýchodnej časti
hraničia Levočské vrchy s Bachúrňou. Južne od tohto pohoria sa nachádza Hornádska kotlina.
Z pôdnogeografického hľadiska patria Ihľany do mierneho pásma, do oblasti kambizemí
a fluvizemí.
Susedné mestá a obce:
Na severe Ihľany hraničia s obcou Jurské, na západe s obcou Krížová Ves a na
juhozápade s obcou Ľubica.
Celková rozloha obce: 2 845,62 ha
z toho:

katastrálne územie Majerka: 1 126,45 ha
katastrálne územie Stotince: 1 719,17 ha

Nadmorská výška: 616-1282 m. n. m.

5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2018: 1547
Kategória

Muži

Ženy

Spolu

Vek od 0-3 rokov

46

39

85

Vek od 3-6 rokov

42

34

76

Vek od 6-18 rokov

172

156

328

Vek od 18-62 rokov

487

448

935

Vek nad 62 rokov

53

70

123

Spolu

800

747

1547
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Národnostná štruktúra:
Národnosť

Počet obyvateľov

Slovenská

1260

Rómska

209

Rusínska

20

Ukrajinská

3

Česká

1

Poľská

1

Nezistená

53

Spolu

1547

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
Náboženské
vyznanie
rímskokatolícke

Počet obyvateľov

Gréckokatolícke

172

Pravoslávne

11

Evanjelické a.v.

1

Reformované

1

Jehovovi svedkovia

19

Iné

1

Bez vyznania

7

Nezistené

49

1286

Spolu

1547

Vývoj počtu obyvateľov:
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1437

1436

1450

1476

1496

1500

1507

1527

Narodenie

24

19

29

25

17

23

38

29

Úmrtie

12

7

7

8

15

10

11

16

Prisťahovanie

7

20

17

10

9

7

3

12

Odsťahovanie

20

18

13

7

7

13

10

5

1436

1450

1476

1496

1500

1507

1527

1547

Počet obyvateľov k 1.1.

Počet obyvateľov
k 31.12.
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5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci:
K dátumu

Percentá %

31.12.2011

58,60

31.12.2012

69,30

31.12.2013

68,90

31.12.2014

68,40

31.12.2015

67,70

31.12.2016

65,30

31.12.2017

61,40

31.12.2018

nezistené

Nezamestnanosť v okrese:
K dátumu

Percentá %

31.12.2011

28,66

31.12.2012

30,60

31.12.2013

30,36

31.12.2014

25,59

31.12.2015

23,44

31.12.2016

20,53

31.12.2017

15,44

31.12.2018

15,21

5.4 Symboly obce
Erb obce
Erb obce Ihľany je štiepený a ma túto podobu: v prvej
striebornej polovici štiepeného štítu je zelený strom s čiernym
kmeňom a koreňmi, druhej črevnej polovici je strieborný vľavo
otočený biskup so zlatou mitrou a zlatou barlou v pravici. Obecné
zastupiteľstvo v Ihľanoch tento erb schválilo 17.11.1995 a túto
podobu erbu akceptovala aj heraldická komisia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky a zaevidovala ho pod signatúrou I-7/96.
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Erb obce bol slávnostne odhalený 24. mája 1997 pri príležitosti 690. výročia od prvej písomnej
zmienky.
Vlajka obce
Má podobu piatich predĺžených pruhov – zeleného,
čierneho bieleho, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2:3
a je ukončená troma cípmi a dvoma zástrihmi, siahajúcimi od
tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami
obecného erbu.
Pečať obce
V minulosti Hodermark používal dve obecné pečate. Prvá vznikla v roku 1615.
V pečatnom poli je renesančný štít a na ňom strom s vyznačenými koreňmi. V spodnej časti
okolo stromu sú písmená HM (Hodermark). V roku 1629 si obec dala zhotoviť ďalšiu pečať
s podobným erbom, v ktorom sú písmená H a M vyššie z oboch strán koruny stromu.
Pravdepodobne išlo o malú a veľkú pečať. Strom v pečatnom poli nie je náhodný, pochádza
z erbu rodiny Gorgeyovcov, kde divý muž v rukách drží strom ktorý s koreňmi vytrhol zo zeme.
Ten istý motív mal aj spríbuznený rod Švábyovcov, ktorému obce takisto patrila.
Majerka mala pečať s kruhopisom: X.Meierdorfer GEM. INSIGEL. 1754. V pečatnom
poli je zobrazený patrón chrámu sv. Martin – polocelok obrátený bokom s mitrou na hlave
a s biskupskou palicou v ruke.
Súčasná pečať obce Ihľany, ako aj jej erb vychádza zo starých znakov pečatí
Hodermarku a Majerky a má túto podobu: v prvej polovici štiepeného štítu je strom s koreňmi,
v druhej polovici je polocelok vľavo otočeného biskupa s mitrou a biskupskou berlou v pravici
a s kruhopisom OBEC IHĽANY.

5.5 História obce
Obec Ihľany vznikla v roku 1960 spojením obcí Majerka a Stotince. Prvá písomná
zmienka o týchto obciach je z roku 1307.
Prvý názov obce Majerka , Borkut, sa používal až do roku 1895. V rokoch 1895 – 1902
sa používa názov Majerka, neskôr maďarský názov Majorka a nemecký názov Maierhöfen.
O vzniku obce sú dve domnienky. Podľa prvej ju založil Kežmarok na svojich majetkoch
v okolí Stotiniec. Podľa druhej vznikla ako majer založený obcou Ľubica. Majerka sa
13

podriaďovala nadriadenému Ľubickému richtárovi. Pri plnení povinností vystupovali ako jeden
celok. Obyvatelia obce sa začiatkom 20. storočia živili ako drevorubači v obecných lesoch.
Obec Stotince sa prvýkrát spomína v roku 1307 pod názvom Szazteleke, v roku 1312
Hundurmark, v roku 1322 Hundertmark, v roku 1322 Hudnetmark, v roku 1773 Centum –
Villa, Szasz Vasár, Hundertmarckt, v roku 1786 Sászwáschár, Hundermarkt, Hundertmorgen,
v roku 1808 Hundermark, Szászvásar, Hundertmarkt, Hundetmorgen, v roku 1863 Százsvásar,
v rokoch 1863-1902 a 1920-1948 Hodermark, 1907-1913 Száztelék. Z tohto prehľadu je vidieť,
že v niektorých rokoch sa užívali súčasne aj nemecké a maďarské názvy. Po roku 1948 až po
rok zlúčenia obcí (1960) sa vyskytuje názov Stotince. Obec bola osídlená už v 14. storočí,
o čom svedčí aj kostol, ktorý tu bol postavený pred rokom 1324. Obec založil rod Hrhovských.
V roku 1539 vyhnal poľský šľachtic Hieronym Lásky z obce starousadlíkov a usadil

tu

valachov. Roku 1778 bolo v obci 730 obyvateľov (600 gréckokatolíkov). V roku 1863 bol
v obci úmyselne založený veľký požiar a v roku 1887 sa tu vyskytla cholera. Obyvatelia
Stotiniec boli známi výrobou šindľov, ktoré predávali aj do okolitých obcí.
Počas prvej svetovej vojny zahynuli na frontoch štyria obyvatelia obce Majerka
a Stotince. V obci fungovalo viac mlynov a olejáreň.
Počas druhej svetovej vojny v boji zahynuli Ján Jacko, Michal Buxár, Ján Bombara,
Jozef Markoči, Alexander Mišalko, Ondrej Papež. Do voľných domov po vysťahovaných
občanoch sa prisťahovali obyvatelia zrušenej obce Ľubické Kúpele.

5.6 Pamiatky
Gréckokatolícky kostol
Je pôvodne ranogotický z konca 13. storočia, ikonostas a kazateľnica sú z prvej
polovice 20. storočia. Taktiež sa v kostole nachádza gotická plastika Madony z roku 1475.
Najmenší zvon kostola (Ján) pochádza z roku 1866.
Rímskokatolícky kostol
Pôvodne stredoveký, v prvej polovici storočia prestavaný v empirovom slohu. Hlavný
oltár je zo začiatku 19. storočia. Zachoval sa reliéf „Rozchod apoštolov“, zo začiatku 16.
storočia (od Majstra Pavla z Levoče).
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Evanjelický kostol
Z roku 1787, barokovo-klasicistický, bez veže. Vnútri sa
nachádza rokokový oltár z konca 18. storočia, klasicistický
orgán zo začiatku 19. storočia.
V blízkosti obce sa taktiež nachádza:
-

Pamätník druhej svetovej vojny na vrchu Ihla (3 hod., lesná
cesta)

-

Tri chaty patriace v súčasnosti vojenským lesom SR (2-5
hod., poľná cesta/les).

5.7 Významné osobnosti obce
Ján Jozef Hodermarský
Boh si do svojich služieb v 18. storočí povolal aj viacerých rodákov zo spišskej obce
Hodermark (Hundermark). Najznámejším rodákom z Hodermarku bol Ján Jozef Hodermarský,
ktorý sa narodil v rodine kantora – učiteľa. Po štúdiách na Trnavskej univerzite bol v roku 1701
vysvätený za kňaza, vstúpil k Baziliánom a stal sa generálnym vikárom biskupa de Camilisa.
Zaiste ho aj preto, napriek mladému veku, cisár a taktiež primas a nuncuis odporúčali na
funkciu mukačevského biskupa, no Rím jeho menovanie nepotvrdil, lebo za povstania Františka
II. Rákociho sa postavil na stranu cisára a musel utiecť na východné Slovensko. Hodermarský
sa zaslúžil o úpravu mukačevského kláštora, v ktorom aj zomrel.
Prokop Hodermarský
Prokop Hodermarský bol bratom Jána Hodermarského. Vstúpil do rehole sv. Bazila
Veľkého v Poľsku. Poľskí baziliáni mu umožnili nadobudnúť teologické vzdelanie
v Olomouci. Jeho brat ho získal v prospech mukačevského sudcu a od roku 1723 si plnil svoje
poslanie v Marmaroši. Zomrel v kláštore sv. Mikuláša pri Mukačeve.
Alexej Hodermarský
Alexej Hodermarský študoval po ukončení školy v Užhorode na univerzite v Trnave.
V roku 1743 je spomínaný ako mukačevský kňaz, ktorý žil pre svojich veriacich a v roku 1749
ako mukačevský kňaz zomiera.
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Ján Čišenko
Pochádzal taktiež z Hodermarku z chudobnej rodiny. Narodil sa v roku 1746. Po
skončení filozofie bol profesorom na triviálnej škole v Mukačeve. V roku 1769 bol vysvätený
za kňaza a poslaný na štúdiá do Trnavy. Po skončení štúdií v roku 1773 bol kňazom v Zdobe
pri Košiciach do roku 1795.
Jakub Meltzer
Pochádzal z Popradu, študoval v Kežmarku, v Bratislave a v Jene. Ako majerský
evanjelický farár začal pôsobiť v roku 1807 ako dvadsaťpäť ročný, ale už v roku 1807 odchádza
do Veľkej Lomnice. V Majerke naňho dlho spomínali najmä preto, že materiálne a duchovne
podporoval cirkevný zbor. Písal práce o významných činiteľoch uhorských dejín, ako aj básne,
náboženskú literatúru, najmä kázne, vydal maďarské historické povesti, čítanku pre cirkevné
ľudové školy.
Mons. Sergej Kovč, titulárny kanonik
Pochádzal z obce Podvoločiská na Ukrajine. Po gymnaziálnych štúdiách študoval na
filozofickej fakulte, neskôr zmenil odbor, prešiel na teológiu, ktorú vyštudoval v Kyjeve. Za
kňaza bol vysvätený 28. septembra 1941. Potom odišiel do Československa. Po inkarnácii do
Prešovskej gréckokatolíckej diecézy pôsobil vo farnosti Maškovce v okrese Humenné, neskôr
Kremná v okrese Stará Ľubovňa (1945/1948). V roku 1948 bol zaistený a presunutý do tábora
nútených prác v Novákoch. V apríli 1950 sa končila jeho oficiálna duchovná činnosť. Od
októbra 1953 do októbra 1954 bol obvinený z pokusu neoprávneného opustenia republiky na
trest nepodmienečného odňatia slobody. Dnes už nevieme, či opustenie bolo zinscenované
štátnou bezpečnosťou, alebo bolo skutočné. Do roku 1968 pracoval ako vedúci dopravy v OSP
Tatranská Lomnica. V roku 1968 sa stal správcom farnosti Ihľany. Správcom farnosti bol do
roku 1999. V 80. rokoch opravil farskú budovu, značne renovoval aj chrám a dal postaviť
kaplnku Panny Márie Lurdskej. Za jeho dlhoročnú prácu mu obecné zastupiteľstvo pri
príležitosti 690. výročia od prvej písomnej zmienky o obci 24. mája 1997 udelilo čestné
občianstvo. Zomrel 9. novembra 2000 v Prešove. Pochovaný je pri gréckokatolíckom chráme
v Ihľanoch. Svätú liturgiu a pohrebné obrady vykonal za prítomnosti veľkej účasti
gréckokatolíckeho, rímskokatolíckeho duchovenstva a mnohých veriacich z Ihľan a okolia
gréckokatolícky biskup Mons. Ján Hirka.
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola
-

adresa:

Ihľany 127, 059 94 Ihľany

-

tel. číslo:

052/458 96 36

-

riaditeľka:

PaedDr. Irina Miturová

Základnú školu k 31.12.2018 navštevovalo 133 žiakov.
Materská škola
-

adresa:

Ihľany 51, 059 94 Ihľany

-

tel. číslo:

052/458 96 39

-

riaditeľka:

Mgr. Iveta Pompová

V obci Ihľany má predškolské zariadenie kapacitu 25 miest a k 31.12.2018 ho
navštevovalo 24 detí.
Súkromná stredná odborná škola
-

adresa:

Biela Voda 901/2, 060 01 Kežmarok

-

prevádzka:

Ihľany 128, 059 94 Ihľany

-

riaditeľka:

Mgr. Anna Jurgovianová

6.2 Zdravotníctvo
Zdravotné stredisko, v ktorom má ordináciu všeobecný lekár. Denne ordinuje cca 3
hodiny.

6.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje opatrovateľská služba a terénne sociálne
pracovníčky.

6.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
-

Miestna folklórna skupina Dievčatá z Ihľan
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-

Miestna rómska skupina Gipsy Oračko
V obci sa nachádza kultúrny dom, ktorého súčasťou je kultúrno-spoločenská miestnosť,

ktorá má kapacitu pri svadbách a zábavách 150 miest a pri koncertoch a divadelných
predstaveniach má kapacitu 200 miest na sedenie.

6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
Miroslav Bjalončík, prevádzka Ihľany
-

maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

-

pomocné stavebné, výkopové, búracie, zemné, obkladačské práce, usporadúvanie
tanečných zábav pre verejnosť a iných akcií v oblasti spoločenskej zábavy, príprava
a predaj nealkoholických nápojov, piva vína a destilátov na priamu konzumáciu, nákladná
cestná doprava, služby v rámci lesníctva a ťažby dreva.

-

adresa: Ihľany 173, 059 94 Ihľany

Jozef Markoči, prevádzka Ihľany
-

kamenárske práce, prevádzkovanie pohrebiska

-

adresa: Ihľany 259, 095 94 Ihľany

Jozef Jankura
-

stolárske práce

-

adresa: Ihľany 79, 059 94 Ihľany

Milan Szentiványi BISTRO POD IHLOU
-

pohostinská činnosť, stavebná činnosť

-

adresa: Ihľany, budova Jednoty
Stotince 229, 059 94 Ihľany

-

vedúci predajne: Milan Szentiványi

Mária Buksárová
-

maloobchod v rozsahu voľných živností

-

adresa: Majerka 245, 059 94 Ihľany

Coop Jednota Poprad, spotrebné družstvo
-

maloobchodná činnosť

-

adresa: Ihľany 232 a Ihľany 136, 059 94 Ihľany
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MedKan, s. r. o., Stará Ľubovňa
-

praktický lekár pre dospelých

-

adresa: Ihľany 128, 059 94 Ihľany

MUDr. Mária Milková
-

ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

-

adresa: Holumnica, 059 94 Holumnica

Najvýznamnejší priemysel v obci:
KORA SLOVAKIA, s. r. o.
-

doprava, montáž a revízia regálov, dodanie manipulačnej techniky, zámočnícke práce,
výroba

oceľových

konštrukcií,

výroba

nosičov

reklám,

výroba

nájazdových

a vyrovnávacích mostíkov, výroba skladových medziposchodí
-

adresa: Ihľany 5, 059 94 Ihľany

-

zodpovedný zástupca: Ondrej Šatala

Ján Tomeček
-

kovoobrábanie, drevoobrábanie

-

adresa: Stotince 223, 059 94 Ihľany

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
Poľnospol plus, s. r. o.
-

živočíšna a rastlinná výroba, krmivá pre obce, výroba ovčieho syra

-

adresa: Ihľany 211, 059 94 Ihľany

-

konatelia: Igor Zemčák, Ing. Ján Mitura

SATPOL, s. r. o.
-

produkcia hustosiatych obilnín, výroba lúčneho sena, chov oviec, produkcia ovčieho
hrudkového syra

-

adresa: Ihľany 9, 059 94 Ihľany

-

konatelia: Ing. Ján Šatala, Ing. Pavol Šatala

Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. Ihľany
-

hospodárenie v lese

-

adresa: Ihľany 211, 059 94 Ihľany

-

predseda: Ing. Ondrej Čopjak
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2018. Obec
zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet 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 20.12.2017 uznesením č.
33/2017. Rozpočet bol zmenený 50 krát:
Por. číslo
zmeny
rozpočtu

Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
schválená uznesením číslo
- rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods.
2 písm. a) b) c)

Zmena vykonaná
starostom/
zamestnancom
Ocú/ uznesenie OZ

1.

01.02.2018

Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ

2.

01.02.2018

Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods.
2 písm. a) (zdroj 111) a rozpočtové
opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. b)
a c) (zdroj 1AL1)
Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods.
2 písm. a) (zdroj 41)

3.

05.02.2018

4.

05.02.2018

5.

13.02.2018

6.

13.02.2018

7.

15.02.2018

8.

01.03.2018

9.

01.03.2018

Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods.
2 písm. b) (zdroj 111 – Príspevok
SZP)
Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods.
2 písm. b) (zdroj 111 – asistent
učiteľa)
Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods.
2 písm. b) (zdroj 111 – vzdelávacie
poukazy)
Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods.
2 písm. b) a c) (zdroj 111 predškoláci)
Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods.
2 písm. b) (zdroj 111 - normatív)
Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods.
2 písm. b) a c) (zdroj 1AC1, 1AC2,
1AL1)
Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods.
2 písm. b) a c) (zdroj 72f)
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Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ

10.

01.03.2018

11.

01.03.2018

12.

01.04.2018

13.

01.04.2018

14.

01.04.2018

15.

04.04.2018

16.

01.05.2018

17.

01.05.2018

18.

01.05.2018

19.

01.06.2018

20.

01.06.2018

21.

01.06.2018

22.

28.06.2018

23.

28.06.2018

Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. Zmena vykonaná
2 písm. a) (zdroj 111)
zamestnancom
OcÚ
Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. Zmena vykonaná
2 písm. a) (zdroj 41)
zamestnancom
OcÚ
Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. Zmena vykonaná
2 písm. b) a c) (zdroj 111)
zamestnancom
OcÚ
Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. Zmena vykonaná
2 písm. b) a c) (zdroj 1AC1, 1AC2, zamestnancom
1AL1)
OcÚ
Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. Zmena vykonaná
2 písm. a) (zdroj 41)
zamestnancom
OcÚ
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým Zmena vykonaná
opatrením schválená uznesením č. – uznesenie OZ č.
6/2018 zo dňa 04.04.2018 (zdroj 41) 6/2018 zo dňa
04.04.2018
Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. Zmena vykonaná
2 písm. b) a c) (zdroj 111)
zamestnancom
OcÚ
Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. Zmena vykonaná
2 písm. b) a c)
zamestnancom
OcÚ
Rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. Zmena vykonaná
2 písm. a)
zamestnancom
OcÚ
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým Zmena vykonaná
opatrením - Rozpočtové opatrenie zamestnancom
podľa § 14 ods. 2 písm. a)
OcÚ
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým Zmena vykonaná
opatrením - Rozpočtové opatrenie zamestnancom
podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c)
OcÚ
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým Zmena vykonaná
opatrením - Rozpočtové opatrenie zamestnancom
podľa § 14 ods. 2 písm. a)
OcÚ
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým Uznesenie OZ č.
opatrením schválená uznesením č. 13 13 a)
a) - Rozpočtové opatrenie podľa § 14
ods. 2 písm. b) c) (zostatok
prostriedkov minulých rokov –
potraviny MŠ)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým Uznesenie OZ č.
opatrením schválená uznesením č. 13 13 b)
b) - Rozpočtové opatrenie podľa § 14
ods. 2 písm. b) c) (nevyčerpané
prostriedky minulých rokov)
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24.

28.06.2018

25.

28.06.2018

26.

28.06.2018

27.

28.06.2018

28.

28.06.2018

29.

01.07.2018

30.

01.07.2019

31.

01.07.2018

32.

18.07.2018

33.

25.07.2019

34.

01.08.2018

35.

01.09.2018

36.

01.09.2018

Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením schválená uznesením č. 13
c) - Rozpočtové opatrenie podľa § 14
ods. 2 písm. a) (rozhlas –
rekonštrukcia)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením schválená uznesením č. 13
d) - Rozpočtové opatrenie podľa § 14
ods. 2 písm. a) (bežné výdavky –
Poľsko Kleczew)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením schválená uznesením č. 13
e) - Rozpočtové opatrenie podľa § 14
ods. 2 písm. a) (kapit. výdavok – kúpa
pozemku M.R.)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením schválená uznesením č. 13
f) - Rozpočtové opatrenie podľa § 14
ods. 2 písm. b) (dobropisy)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením schválená uznesením č. 13
g) - Rozpočtové opatrenie podľa § 14
ods. 2 písm. b) (svojpomocná
výstavba + J.M. č.244)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a)
(zdroj 72F, 111)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a)
(zdroj 41)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a)
(zdroj 41)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b)
(zdroj 111 – príspevok na učebnice)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b)
(zdroj 111 – asistenti učiteľa)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a)
b) c) (zdroj 111, 41)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b)
c) (zdroj 111)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b)
c) (zdroj 1AC1)
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Uznesenie OZ č.
13 c)

Uznesenie OZ č.
13 d)

Uznesenie OZ č.
13 e)

Uznesenie OZ č.
13 f)
Uznesenie OZ č.
13 g)

Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
starostom OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ

37.

01.09.2018

38.

01.09.2018

39.

09.11.2018

40.

09.11.2018

41.

26.11.2018

42.

26.11.2018

43.

01.12.2018

44.

01.12.2018

45.

01.12.2018

46.

01.12.2018

47.

01.12.2018

48.

01.12.2018

49.

01.12.2018

50.

14.12.2018

Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b)
c) (zdroj 1AC2)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a)
(zdroj 41)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b)
(zdroj 111 – vzdelávacie poukazy)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b)
(zdroj 111 - normatív)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b)
(zdroj 111 - SZP)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b)
a c) (zdroj 111 – príspevok pre deti
MŠ)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a)
(zdroj 111)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b)
c) (zdroj 1AC1)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b)
c) (zdroj 1AC2)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b)
c) (zdroj 72f)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b)
c) (zdroj 72A)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a)
(zdroj 41)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a)
(zdroj 41)
Zmena
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. b)
(zdroj 111 – príspevok na učebnice)
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Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ
Zmena vykonaná
zamestnancom
OcÚ

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom

Schválený
rozpočet po
poslednej
zmene

Skutočné plnenie
príjmov / čerpanie
výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/ %
čerpania
výdavkov

2 028 349,00

2 162 845,00

1 341 819,04

62

1 077 449,00

1 198 471,00

1 095 756,46

91

667 400,00

680 087,00

41 167,76

6

283 300,00

284 087,00

204 725,33

72

200,00

200,00

169,49

85

2 022 349,00

2 146 158,00

1 277 132,54

60

752 549,00

838 489,00

690 004,07

82

950 200,00

950 200,00

233 863,71

25

13 400,00

13 819,00

9 645,27

72

306 200,00

343 650,00

343 619,46

100

+ 6 000,00

+ 16 687,00

+ 64 686,50

x

Z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
príjmy
Príjmy RO
s právnou subj.
Výdavky
celkom
Z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
výdavky
Výdavky RO
s právnou subj.
Rozpočet obce
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

Bežné príjmy spolu

1 095 925,95

Z toho:
Bežné príjmy obce

1 095 756,46

Bežné príjmy RO

169,49

Bežné výdavky spolu

1 033 623,56

Z toho:
Bežné výdavky obce

690 004,70

Bežné výdavky RO

343 619,49

Bežný rozpočet

62 302,39

Kapitálové príjmy spolu

41 167,76

Z toho:
Kapitálové príjmy obce

41 167,76

Kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálový výdavky spolu

233 863,71

Z toho:
Kapitálové výdavky obce

233 863,71

Kapitálové výdavky RO

0

Kapitálový rozpočet

-192 695,95

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-130 393,56

Vylúčenie z prebytku / úprava schodku

6 591,14

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

-136 984,70
204 725,33

Výdavkové finančné operácie

9 645,27

Rozdiel finančných operácií

195 080,06

Príjmy spolu

1 341 819,04

Výdavky spolu

1 277 629,55

Hospodárenie obce

64 686,50

Vylúčenie z prebytku / úprava schodku

6 591,14

Upravené hospodárenie obce

58 095,16
25

Schodok rozpočtu v sume 130 393,56 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, upravený
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 6 591,14 EUR bol
v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z finančných operácií v sume 136 984,70 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 bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtom roku v sume 328,17 eur a to na:
-

prenesený výkon v oblasti školstva – príspevok pre 5 ročné deti v sume 328,17 EUR.

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2 796,82 EUR , a to na:
-

rekonštrukciu chodníkov v sume 2 796,82 EUR.

c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 3
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov v sume 2 214,42 EUR.
d) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia § 140141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonom v sume 1 250,93 EUR.
e) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 0,80 EUR, určené pre subjekt sociálnej
politiky v rámci podnikateľskej činnosti.
Zostatok finančných operácií v sume 136 984,70 EUR bol použitý na:
-

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 136 974,70 EUR.
Zostatok fonačných 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 58 095,36 EUR, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

58 095,36 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo
výške 58 095,36 EUR.
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7.3 Rozpočet na roky 2019-2021
Skutočnosť
k 31.12.2018
Príjmy celkom

Rozpočet na
rok 2019

Rozpočet na
rok 2020

Rozpočet na
rok 2021

1 341 819,04

1 752 047,00

1 263 226,00

1 283 988,00

1 095 756,46

1 160 547,00

1 190 783,00

1 211 545,00

41 167,76

497 500,00

0,00

0,00

204 725,33

93 800,00

72 243,00

72 243,00

169,49

200,00

200,00

200,00

Z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
príjmy
Príjmy RO
s právnou
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2018

Rozpočet na
rok 2019

Rozpočet na
rok 2020

Rozpočet na
rok 2021

1 277 132,54

1 749 647,00

1 262 826,00

1 283 588,00

Bežné výdavky

690 004,07

847 897,00

857 976,00

878 738,00

Kapitálové
výdavky

233 863,71

496 900,00

0,00

0,00

9 645,27

92 400,00

92 400,00

92 400,00

343 619,49

312 450,00

312 450,00

312 450,00

Výdavky
celkom
Z toho:

Finančné
výdavky
Výdavky RO
s právnou
subjektivitou
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Majetok spolu

6 543 234,45

6 421 504,95

6 686 276,39

Neobežný majetok
spolu

5 653 355,71

5 590 468,29

5 765 153,10

0,00

4 925,00

22 275,00

Dlhodobý hmotný
majetok

5475 224,98

5 407 412,56

5 564 747,37

Dlhodobý finančný
majetok

178 130,73

178 130,73

178 130,73

Obežný majetok
spolu

887 185,73

828 573,07

917 834,06

4 090,64

3 910,68

3 140,63

538 688,85

538 688,85

521 289,71

Dlhodobé
pohľadávky

-

0,00

0,00

Krátkodobé
pohľadávky

93 528,23

95 120,82

124 652,97

215 682,86

190 772,72

268 670,75

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

80,00

2 693,01

2 463,59

3 289,23

Z toho:
Dlhodobý
nehmotný majetok

Z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi
subjektami VS

Finančné účty
Poskytnuté
návratné fin.
výpomoci dlhodobé
Poskytnuté
návratné fin.
výpomoci
krátkodobé
Časové rozlíšenie
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b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Majetok spolu

6 558 427,48

6 438 623,81

7 209 501,29

Neobežný majetok
spolu

6 218 262,97

6 126 858,63

6 273 026,52

0,00

4 925,00

22 275,00

6 040 132,24

5 943 802,90

6 072 620,73

Dlhodobý finančný
majetok

178 130,73

178 130,73

178 130,73

Obežný majetok
spolu

337 471,50

309 301,59

933 185,54

Zásoby

4 090,64

3 910,68

3 140,63

Zúčtovanie medzi
subjektami VS

9 616,74

2 298,51

521 289,71

Dlhodobé
pohľadávky

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé
pohľadávky

93 528,23

95 120,82

124 652,97

230 155,89

207 891,85

284 022,23

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

80,00

2 693,01

2 463,59

Z toho:
Dlhodobý
nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný
majetok

Z toho:

Finančné účty
Poskytnuté
návratné fin.
výpomoci dlhodobé
Poskytnuté
návratné fin.
výpomoci
krátkodobé
Časové rozlíšenie
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3

289,23

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Vlastné imanie
a záväzky spolu

6 543 234,45

6 421 504,95

6 686 276,39

Vlastné imanie

4 496 554,28

4 504 245,91

4 507 470,96

Oceňovacie
rozdiely

0,00

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

0,00

4 496 554,28

4 504 245,91

4 507 470,97

420 022,70

361 978,89

633 822,46

31 597,45

7 691,63

8 033,15

Zúčtovanie medzi
subjektami VS

0

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

262 696,47

254 266,36

245 143,16

Krátkodobé
záväzky

96 422,59

92 536,70

180 642,27

Bankové úvery
a výpomoci

29 306,19

7 265,30

200 003,88

1 626 657,47

1 555 280,15

1 544 982,96

Z toho:

Výsledok
hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Rezervy

Časové rozlíšenie
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b) za konsolidovaný celok
Názov
Vlastné imanie
a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

6 558 427,48

6 438623,81

7 209 501,29

4 496 554,28

4 504 245,91

4 507 470,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 496 554,28

4 504 245,91

4 507 470,97

435 215,73

379 097,75

1 157 047,36

32 317,45

7 910,53

8 033,15

0,00

0,00

507 873,42

262 926,55

254 696,76

245 163,77

110 665,54

109 225,16

195 973,14

29 306,19

7 265,30

200 003,88

1 626 657,47

1 555 280,15

1 544 982,96

Z toho:
Oceňovacie
rozdiely
Fondy
Výsledok
hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi
subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé
záväzky
Bankové úvery
a výpomoci
Časové rozlíšenie

Obec v roku 2018 obstarala dlhodobý hmotný majetok v sume 267 073,17 EUR.
Medzi významné položky obstarania patrí Revitalizácia 4.1.a , na ktorý obec čerpala
úver z VÚB v sume 200 0000,00 EUR. V rámci projektu sa zrealizovala rekonštrukcia
a výstavba chodníka, rekonštrukcia verejného osvetlenia celkom vo výške 215 694,53 EUR,
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obstaranie miestneho rozhlasu VW Florian v sume 2 520,00 EUR, obstaranie Altánku + 4
lavice a 4 stoly v sume 2501,65 EUR, altánok pri OcÚ v sume 2 111,51 EUR.
Podnikateľská činnosť obstarala zrovnávačku a pílu Frezku v sume 22 261,08 EUR,
zaplatili zálohu na traktoru v sume 7 500,00 EUR, obstarali betónovú platňu pre sociálny
podnik vo výške 7984,40 EUR a obstarali posedy vo vlastnej výrobe v sume 3 500 EUR.
Obec obstarala pozemok v k.ú. Majerka v sume 1 096,00 EUR.
Prírastok na položke stavby v sume 223 995,80 vznikol zaradením majetku do užívania
Revitalizácia 4.1.a.
Prírastok na položke samostatné hnuteľné veci v sume 2 520,00 EUR vznikol zaradením
Rozhlasovej ústrednej do užívania.
Prírastok na položke dopravné prostriedky v sume 3 000,00 EUR vznikol zaradením
chemickej cisterny do užívania.
Prírastok oprávok u jednotlivých položiek majetku je vo výške ročných odpisov.

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2016

Zostatok
k 31.12.2017

Zostatok
k 31.12.2018

Pohľadávky do
lehoty splatnosti

9 516,26

44 313,36

68 453,92

Pohľadávky po
lehote splatnosti

111 528,55

82 088,50

92 186,33

121 044,8

126 401,86

160 640,25

Spolu

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2016

Zostatok
k 31.12.2017

Zostatok
k 31.12.2018

Pohľadávky do
lehoty splatnosti

9 516,26

44 313,36

68 453,92

Pohľadávky po
lehote splatnosti

111 528,55

82 088,50

92 186,33

121 044,8

126 401,86

160 640,25

Spolu
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Rozpočtová organizácia Základná škola k 31.12.2018 neeviduje žiadne pohľadávky.
Zvýšenie pohľadávok za konsolidovaný celok oproti roku 2017 ovplyvnil vývoj
pohľadávok v materskej účtovnej jednotke.
Obec k 31.12.2018 eviduje pohľadávky v lehote splatnosti v čiastke celkom
68 453,92 EUR a všetky tieto pohľadávky sú so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka, z toho pohľadávky podnikateľskej činnosti vo výške 59 306,34 EUR.
Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2018 sú v sume 92 186,33 EUR.
Obec k 31.12.2018 eviduje opravné položky k pohľadávkam vo výške 35 987,28
EUR, z toho k pohľadávkam – odberatelia 24 745,78 EUR (pohľadávky za odber vody
a stočné v rámci podnikateľskej činnosti), k pohľadávkam z nedaňových príjmov 10 436,62
EUR (poplatky za odvoz komunálneho odpadu), k pohľadávkam z daňových príjmov
804,88 EUR (daň z nehnuteľnosti).

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Zostatok
k 31.12.2016

Záväzky
Záväzky do lehoty
splatnosti
Záväzky po lehote
splatnosti
Spolu

Zostatok
k 31.12.2017

Zostatok
k 31.12.2018

418 760,60

360 716,79

631 256,22

1 262,10

1 262,10

2 566,24

420 022,70

361 978,89

633 822,46

b) za konsolidovaný celok
Zostatok
k 31.12.2016

Záväzky

Zostatok
k 31.12.2017

Záväzky do lehoty
splatnosti

433 953,63

377 835,65

Záväzky po lehote
splatnosti

1 262,10

1 262,10

435 215,70

379 097,75

Spolu

Zostatok
k 31.12.2018
646 607,70
2 566,24
649 173,94

Zvýšenie stavu záväzkov za konsolidovaný celok ovplyvnil vývoj stavu záväzkov
v materskej účtovnej jednotke. Obec prijala úver na Revitalizáciu vo výške 200 000,00
EUR.
33

Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ

Účel

Výstavba
10 b.j.
Investičné
akcie
–
VÚB, a.
revitalizácia
s.
obce
II
a ÚPO
ŠFRB

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2018

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka
istiny za
rok 2018

Zostatok
úveru
(istiny)
31.12.2018

317 106, 14

9 764,74

2 690,94 249 246,97

r. 2041

200 000,00

0,00

36,17 200 000,00

r. 2021

Rok
splatnosti

Zostatok bankových úverov obce k 31.12.2018:
A. Štátny fond rozvoja bývania – nesplatená istina vo výške 249 246,97 EUR, z toho
krátkodobý úver 9 764,74 EUR, dlhodobý úver 239 482,23 EUR. Obec ho prijala
01.10.2011 vo výške 317 106,14 EUR na výstavbu bytového domu – 10 b.j. v Ihľanoch
č.s. 288. Mesačná splátka úveru je 1 019,94 EUR a obec ho bude splácať do roku 2041.
V roku 2017 sme zaplatili istinu vo výške 9 645,27 EUR a úrok v sume 2 690,94 EUR.
Úver je zabezpečený zriadeným záložným právom na Bytový dom – 10 b. j. s. č. 288.
B. Všeobecná úverová banka, a. s. poskytla v roku 2018 obci na základe Zmluvy
o termínovanom úvere č. 694/2018/UZ bankový úver na projekt „Revitalizácia II“ –
rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti Stotince vo výške
200 000,00 EUR, s úrokovou sadzbou 2,70 % na základe uznesenia zastupiteľstva č.
10/2018 zo dňa 28.06.2018. Istina sa začne splácať od 01.01.2019 a splatená bude
21.05.2021. Mesačná splátka istiny je 6 900,00 EUR. V roku 2018 boli úroky hradené
vo výške 36,17 EUR. Úver je zabezpečený Dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke č. 1133/2018/D.
C. Všeobecná úverová banka, a. s. , - termínovaný úver č. 728/2014/UZ poskytnutý do
celkovej výške 30 700,00 EUR v roku 2014 na spolufinancovanie projektov „Zvýšenie
energetickej efektivity – zateplenie budovy Obecného úradu v Ihľanoch“ – kód projektu
č. 441721300020, „Revitalizácia areálu kultúrneho domu v obci Ihľany“ – kód projektu
č. 442721300021, „Rekonštrukcia a prestavba hasičskej zbrojnice v obci Ihľany“ – kód
projektu č. 442721300034, „Lávka cez potok v obci Ihľany“ – kód projektu č.
442721300033, na realizáciu ktorých obec uzavrela s Ministerstvom pôdohospodárstva
SR zastúpených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zmluvu o poskytnutí
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nenávratného finančného príspevku č. 7200020, 7200021, 7200034 a 7200033 v rámci
Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, os. č. 4, opatrenie č. 3.4.1 Základné služby
pre vidiecke obyvateľstvo, kód opatrenia 321 a os č. 4, opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj
obcí, kód opatrenia 322. V roku 2015 bol úver poskytnutý celkom vo výške 40 462,03
EUR, istina bola v roku 2018 splatená v sume 189,60 EUR, úrok bol uhradený v sume
0,30 EUR.
D. Slovenská sporiteľňa, a. s. – Zmluva o úvere č. 480/AU/14-ZZ/1 vo výške úverového
rámca 42 535,70 EUR za účelom spolufinancovania realizácie schváleného projektu
Vápnenia v rámci ozdravných opatrení lesa vrtuľníkovou leteckou technikou v lokalite
Ihľany – DPH uzavretou medzi obcou a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR zastúpeným Pôdohospodárskou platobnou agentúrou – Zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. PR02617. Úver bol v roku 2018 splatený, v roku
2018 bola istina splatená v sume 7 075,70 EUR, úrok bol uhradený v sume 36,17 EUR.

9. Hospodársky výsledok za rok 2018 – vývoj nákladov a výnosov za
materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

1 024 602,07

938 680,51

1 085 584,62

50 – Spotrebované
nákupy

154 414,00

115 200,14

110 922,32

51 – Služby

210 248,47

182 796,78

157 935,42

52 – Osobné náklady

459 235,15

447 737,38

617 052,55

53 – Dane a poplatky

2 241,42

924,36

2 754,90

46 015,30

27 063,71

23 715,76

135 176,80

124 387,61

127 887,15

9 807,38

8 848,58

9 851,11

Náklady

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

0,00

0,00

0,00

7 463,55

31 721,95

35 465,41

1 544,48

1 583,53

979,52

1 044 895,67

947 955,67

1 089 794,84

169 910,45

111 470,70

109 283,61

1 702,76

-1 730,42

1 410,60

0,00

0,00

9 866,69

63 – Daňové a colné
výnosy
a výnosy
z poplatkov

406 209,42

438 697,27

464 601,68

64 – Ostatné výnosy

159 590,99

128 723,71

147 917,76

65
–
Zúčtovanie
rezerv
a OP
z prevádzkovej
a finančnej činnosti
a zúčtovanie
časového rozlíšenia

32 634,22

35 756,89

12 352,06

66 – Finančné výnosy

12,93

3,36

0,00

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

0,00

0,00

0,00

274 834,90

235 221,19

344 362,44

+ 18 749,12

+ 7 691,63

+ 3230,70

59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné
výrobky a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia

Celková výška výnosov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 1 089 794,84. €, čo
predstavuje nárast výnosov oproti roku 2017 o 141 839,17 €, keď bola celková výška výnosov
vykázaná vo výške 947 955,67 €.
Nárast výnosov v roku 2018 bol spôsobený:
-

vyššími daňovými výnosmi oproti minulému roku o 25 245,35 €

-

vyššími tržbami z predaja pozemkov oproti minulému roku o 11 543,96 €
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-

vyššími výnosmi z prijatých bežných transferov oproti minulému roku o 109 191,56 €

-

nižšími výnosov zo zúčtovania zákonných rezerv oproti minulému roku o 25 006,92 €.

Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
-

podielové dane vo výške 451 128,48 €,

-

výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej
správy vo výške 266 032,50 €,

-

tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb vo výške 109 283,61 €,

-

výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej
správy vo výške 74 076,53 €.

Celková výška nákladov k 31.12.2018 bola vykázaná vo výške 1 085 584,62 €, čo
predstavuje nárast nákladov oproti roku 2017, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo
výške 938 680,51 €.
Nárast nákladov bol spôsobený výrazne vyššími osobnými nákladmi a to o čiastku 169
315,17 € v dôsledku navýšenia počtu zamestnancov prijatých do pracovného pomeru na základe
uzatvorených dohôd s ÚPSVaR v Kežmarku.
Najväčší podiel na nákladoch tvorili náklady:
-

mzdové náklady vo výške 434 539,73 €

-

sociálne náklady vo výške 182 512,82 €

-

služby za pestovnú činnosť a ťažbu vo výške 98 708,44 €

-

odpisy vo výške 110 706,23 €

-

náklady na transfery pre rozpočtovú organizáciu obce vo výške 28 686,41 €

-

náklady na spotrebu materiálu vo výške 87 533,92 €.

Obec v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva lesnú pestovnú činnosť, ťažbu
kalamitného dreva, prevádzkovanie obecného vodovodu, kanalizácie a čističky a poskytovanie
verejného stravovania. Obec je platiteľom DPH.
V roku 2018 dosiahla v podnikateľskej činnosti:
Celkové náklady 224 309,01 EUR
Celkové výnosy 225 874,51 EUR
Hospodársky výsledok - zisk 1 565,50 EUR
Hospodársky výsledok –zisk po zdanení 585,98 EUR
Kladný hospodársky výsledok v sume 3 230,70 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

1 315 349,73

1 284 753,81

1 428 578,78

50 – Spotrebované
nákupy

195 946,08

178 124,57

155 709,25

51 – Služby

227 060,33

200 055,67

200 755,38

52 – Osobné náklady

690 358,14

713 062,15

871 860,34

53 – Dane a poplatky

2 241,42

924,36

2 754,90

46 015,30

27 063,71

23 715,76

140 747,59

152 904,53

156 404,07

10 597,87

9 600,82

10 600,08

0,00

0,00

0,00

2 354,00

3 018,00

6 799,00

1 544,48

1 583,53

979,52

1 335 643,33

1 294 028,97

1 432 789,00

169 620,39

111 128,00

109 038,37

1 730,42

1 410,60

0,00

0,00

9 866,69

63 – Daňové a colné
výnosy a výnosy
z poplatkov

405 981,22

438 469,07

464 391,08

64 – Ostatné výnosy

159 820,75

128 723,71

148 087,25

65 – Zúčtovanie
rezerv a OP
z prevádzkovej
a finančnej činnosti
a zúčtovanie
časového rozlíšenia

32 634,22

35 756,89

12 352,06

14,05

3,36

0,00

Náklady

54 – Ostatné náklady
na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy
a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti
10a zúčtovanie
časového rozlíšenia
56 – Finančné
náklady
57 – Mimoriadne
náklady
58 – Náklady na
transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné
výrobky a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia

66 – Finančné výnosy

1 702,76

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

0,00

0,00

0,00

565 869,94

581 678,36

587 642,95

+18 749,12

+7 691,63

+ 3 230,7

10.Ostatné dôležité informácie
10.1

Prijaté granty a transfery

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Okresný
školstva
Okresný
školstva
Okresný
školstva
Okresný
školstva

Suma v EUR

Účel

úrad Prešov, odbor

322 249,00 ZŠ – normatívne prostriedky

úrad Prešov, odbor

3 738,00 ZŠ – vzdelávacie poukazy

úrad Prešov, odbor

3193,00 Príspevok – vzdelávanie 5ročných detí v MŠ
7 300,00 ZŠ – príspevok na vzdelávanie
žiakov
zo
sociálne
znevýhodneného prostredia
90,00 ZŠ – príspevok na učebnice

úrad Prešov, odbor

Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
Okresný úrad Prešov, odbor
školstva
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok

10 080,00 ZŠ – príspevok na asistenta
učiteľa pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením alebo s nadaním
286,00 Podpora výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením v MŠ
5 965,00 Podpora výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením v ZŠ
49,80 Podpora výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného
sociálnym
vylúčením v MŠ
1 095,60 Podpora výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného
sociálnym
vylúčením v ZŠ
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Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Okresný úrad Prešov, odbor
životného prostredia
Okresný úrad Prešov, odbor
cestnej dopravy a pozemných
komunikácií
Okresný úrad Kežmarok
Okresný úrad Kežmarok
Okresný úrad Kežmarok
Ministerstvo vnútra SR, Úrad
splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Kežmarok
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Kežmarok
Ministerstvo financií SR –
uznesenie vlády č. 487
Ministerstvo
dopravy
a výstavby SR
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR

20 723,64 Osobitný príjemca – prídavky na
deti, dávka v hmotnej núdzi
140,71 Prenesený výkon štátnej správy
na úseku životného prostredia
65,32 Prenesený výkon štátnej správy
na úseku špeciálneho stavebného
úradu pre miestne komunikácie
498,96 Prenesený výkon štátnej správy
na úseku registrácie obyvateľov
18,00 Prenesený výkon štátnej správy
na úseku registra adries
577,17 Voľby do VÚC
58 913,89 Terénna sociálna práca č. z.
USVRK-OIP-2017/000506-001
6 485,18 Menšie obecné služby - § 52 –
dohoda č. 17/46/§52/4
2 909,26 Podpora zamestnanosti - § 50j –
dohoda č. 12/§50j/NS/2017
2 703,81 Podpora zamestnanosti - § 54 –
dohoda č. 21/2017/§54- PZ
9 409,76 Podpora zamestnanosti - § 54 –
dohoda č. 174/46/54/48-CnTP
12 834,56 Podpora zamestnanosti - § 54dohoda č. 17/46/054/177
2 702,01 Podpora zamestnanosti - § 54 –
dohoda č. 15/46/054/5
72 996,70 Podpora zamestnanosti - § 54 –
dohoda č. 18/46/054/49
16 000,00 Rekonštrukcia
chodníkov
v rámci projektu Revitalizácia
obce II
12 480,00 Obstaranie územného plánu obce
53 202,85 Občianska poriadková služba
v obci Ihľany

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
K 31.12.2018 bol nevyčerpaný bežný transfer v sume 328,17 EUR – príspevok na vzdelávanie
5-ročných detí v MŠ v sume 328,17 EUR a kapitálový transfer v sume 2796,82 – Rekonštrukcia
chodníkov v rámci projektu Revitalizácia obce II.
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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11.Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie
Gréckokatolícky farský
úrad Ihľany
Dobrovoľný hasičský zbor
Ihľany
OZ Molody Rusyny

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Bežné výdavky

2 500,00

Bežné výdavky

1 500,00

Bežné výdavky

1 660,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č.
2/2018 o dotáciách.

12.Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
-

Revitalizácia verejných priestranstiev v Stotinciach (chodník, verejné osvetlenie,
výhybky, rigol, rozhlas)

-

Altánok Javor a Altánok OcÚ

12.1

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Nadstavba MŠ

-

Rozbeh píly - porez

12.2. Udalosti osobitného významu po skočení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skočení účtovného
obdobia, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadne súdne spory.
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Vypracovala:

PhDr. Martina Zděnková

Schválil:

Ján Turek, starosta obce

V Ihľanoch dňa 24.11.2019

Prílohy:
-

Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky

-

Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

-

Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky

-

Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke.
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