Individuálna výročná správa
Obce Jezersko
za rok 2014

Milan Krempaský
..............................
starosta obce
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1. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Jezersko

Sídlo:

059 04 Jezersko č.17

IČO:

00 696 285

Štatutárny orgán obce:

Milan Krempaský starosta obce

Telefón:

052/4892181, 0911 398 117

Mail:

obec@jezersko.sk

Webová stránka:

www.obec.jezersko.sk

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

Milan Krempaský

Zástupca starostu obce:

Martin Kiska Ing.

Hlavný kontrolór obce:

Anna Pisarčíková

Obecné zastupiteľstvo:

Gancarčík Ján, Ing. Kiska Martin, Pisarčík František,
Pisarčík Ján, Pisarčík Jozef

Komisie: - sú poradným iniciatívnym a kontrolným orgánom obce, ktoré zriaďuje obecné
zastupiteľstvo. Obec má zriadené 6 komisií:
 komisiu pre verejný poriadok
 komisiu pre technický rozvoj obce
 komisiu kultúrno – športovú
 komisiu pre spoluprácu s chalupármi
a chatármi
 komisia – protipožiarna ochrana obce
 komisiu stavebnú

Obecný úrad: - výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce, ktorý
organizačné a administratívne veci.
K 31.12.2014 – 3 zamestnanci:
Milan Krempaský – starosta obce
Beáta Pisarčíková Bc. – ekonóm OcÚ
Anna Pisarčíková - kontrolórka obce

zabezpečuje
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Právne normy: Obec sa riadi pri svojej činnosti viacerými normami. Najvýznamnejšie
sú:
- zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
- zákon č. 138/91 Zb. o obecnom majetku v znení zmien a doplnkov
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
zmien a doplnkov
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien
a doplnkov
- zákon č.564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení zmien a doplnkov s nariadením vlády č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a
poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- Všeobecné záväzne nariadenia obce, ktoré upravujú jednotlivé oblasti pôsobnosti obce
a ďalšie zákony, ktoré svojím obsahom upravujú činnosť obce.
Obchodné spoločnosti
Obec Jezersko pre zabezpečenie plnenia svojich úloh nemá založené spoločnosti a zriadené
organizácie, ktoré by plnili úlohy stanovené zákonom zároveň nevykonáva žiadnu
podnikateľskú činnosť.
Obec Jezersko je spoločníkom, resp. akcionárom v spoločnosti a to:
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Poprad - 488 ks akcií
Kontakt: Hraničná 662/17 Poprad 058 89
IČO: 36 500 968
Tel.: +421 52 7873 115
E-mail: info@pvpsas.sk
webová stránka: http://www.pvpsas.sk/

3. Základná charakteristika obce
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.
3.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : 49°17′57″S 20°20′07″V
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Susedné mestá a obce : Reľov, Spišské Hanušovce, Malá Franková, Bachledová dolina
Celková rozloha obce : 778 ha
Nadmorská výška :

770 m n. m.

3.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 13,8 obyv./km², 107 obyvateľov
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 95 % rímskokatolícke
Vývoj počtu obyvateľov : ustálený
3.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 22,95 %
Nezamestnanosť v okrese : 25,59 %
Vývoj nezamestnanosti : stúpajúci

3.4. Symboly obce
Erb obce :
Pre tvorbu obecného erbu existoval iba jediný historický prameň reprezentujúci obec od konca
18. do konca 19. storočia – pečať z roku 1787. Obraz jej pečatného poľa je jedinečný, preto sa
využil kompletne aj v obecnom erbe. V modrom gotickom štíte zlatý (žltý) monogram mena
MARIA. Pôsobivo riešený monogram mena Mária je vyjadrením úcty obyvateľov k Ježišovej
Matke a patrónke Slovenska. Zachováva princíp jedinečnosti ( nie je známe takéto riešenie
erbu v obecnej heraldike na Slovensku) i historickosti( vychádza z historickej obecnej pečate).
Zlatá alebo žltá farba v kresťanskej symbolike vyjadruje predovšetkým úctu, cnosť
a vznešenosť. Modrá farba štítu symbolizuje stálosť, vernosť a úprimnú zbožnosť. Modrá farba
je súčasne aj farbou vody, a tak naznačuje pôvod názvu obce od jazera.
Vlajka obce :
Je odvodená od sfarbenia erbu. Skladá sa z troch pozdĺžnych pruhov v poradí modrý (3/7), žltý
(1/7) a modrý (3/7). V zmysle zásad slovenskej vlajkovej tvorby má vlajka pomer strán 2:3
a na konci dvojitý zástrih siahajúci do tretiny listu vlajky.
Pečať obce :
Je kruhová bez heraldického šrafovania. V strede pečatného poľa má zvolený obecný symbol.
Kruhopis obsahuje text: OBEC JEZERSKO.
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3.5. Logo obce
Obec mená logo.
3.6. História obce
Prvá písomná zmienka o Jezersku je spojená s prvými kopaničiarskymi osadami na Zamagurí.
V roku 1590 sa v majetku majiteľa hradu Nedeca Juraja Horvátha uvádza množstvo osád
patriacich k Nedeckému hradu. Boli to kopanice – folvarky, teda stálejšie malé sídliská
valašského obyvateľstva. Medzi nimi sa spomína okrem Osturne, Hágov, Malej Frankovej a
Zálesia aj Jezersko.
V roku 1611 Juraj Horváth za 50 florénov ročného poplatku udelil škultéciu Chrostoferovi zo
Spišských Hanušoviec v novej osade Jezersko (Jeziersky), ktorú mal založiť. Horváth tu usadil
utečencov zo susedných poľských panstiev a Šoltýsovi okrem iných výsad dal aj právo variť
pivo. Pretože pôvodní obyvatelia obce boli poľskí kolonisti, práve z poľského jazyka
pravdepodobne pochádza aj názov obce Jezersko (z poľského slova "jezioro" = jazero), ktoré sa
nachádza neďaleko obce. V roku 1773 mali obyvatelia Jezerska 40 bratislavských meríc
(približne 720 – 800 hektárov).
V roku 1625 stratil Juraj Horváth panstvo Červeného Kláštora, ktoré získal Pavol Rákoczy.
Medzi obidvomi zemepánmi vznikol spor. Spor riešila komisia, ktorej predsedal sekretár kráľa
Ferdinanda II. Melchior Alaghi v roku 1629. Komisia rozhodla, že Malá Franková a Hágy
bude vlastniť Pavol Rákoczy a Jezersko a Osturňu Juraj Horváth Paločaj (z Plavča). Tento v
roku 1632 zomrel a jeho majetky zdedili synovia Gabriel, Matej, Štefan a Andrej. Synovia
nevedeli hospodáriť, požičiavali si peniaze a do zálohu dávali zdedené obce. Jezersko pripadlo
Štefanovi Horváthovi. Ten si v rokoch 1641, 1643 a 1651 požičal peniaze od Jána Mariášiho z
Markušoviec a jeho manželky Žofie. Ako zálohu im dal Jezersko, Osturňu a ďalšie majetky. Po
smrti Jána Mariášiho majetky vlastnila manželka Žofia. V roku 1666 sa stal ich novým
zemepánom Marko Horváth Stančič zo Strážok, ktorý tiež požičal Štefanovi Horváthovi
peniaze. Neskôr sa majitelia často striedali.
V minulosti sa ľudia v Jezersku venovali predovšetkým práci na poli, v lese a pastierstvu. Z
tohto obdobia sa aj dnes v dedine nájdu štýlové drevenicové usadlosti. Atraktívnym je aj
rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho postavený v Jezersku v roku 1895.
3.7. Pamiatky
Rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho postavený v Jezersku v roku 1895.
3.8. Významné osobnosti obce
Obec nemá významnú osobnosť.

4. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
V obci nie je zriadená materská, základná a umelecká škola. V obci nie je ani zdravotná
ambulancia.
4.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí z obce zabezpečuje:
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-

Základná škola v Spišských Hanušovciach a Spišskej Starej Vsi

-

Materská škola v Spišských Hanušovciach

-

Základná umelecká škola v Spišskej Belej

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
pokračovať na základe doterajších možností.
4.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre občanov z obce poskytuje:
-

Poliklinika n.o. v Spišskej Starej Vsi

-

Lekár všeobecný a detský – Spišská Stará Ves

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa pokračovať na základe doterajších možností.
4.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci nie sú zabezpečované.
4.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Kultúrny dom – možnosť realizácie rôznych kultúrnych podujatí

4.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Predajňa potravín

-

Ubytovacie služby

-

SHR – súkromne hospodáriaci roľník

Priemysel sa v obci nerozvíja.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na rozvoj turistiky- ubytovacie služby a rozvoj poľnohospodárstva – farmy
SHR.

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2014. Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004
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Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet nebol zostavený.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.12.2013 uznesením č.23/2013
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 22.06.2014 uznesením č. 15/2015

-

druhá zmena schválená dňa 30.12.2014 uznesením č. 10/2015/A

5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

34 732

32 974,84

35 973,16

109,09

34 732

32 974,84

35 973,16

109,09

34 732

218,06
33 168,45

218,06
36 166,77

100
109,04

34 732

33 168,45

36 166,77

109,04

5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
35 973,16
35 973,16

36 166,77
36 166,77

-193,61
0
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z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu

0

z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet

0
-193,61

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

218,06

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

218,06
36 191,22
36 166,77
24,45

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 24,45 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
24,45 EUR

5.3. Rozpočet na roky 2015 - 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2014
35 973,16

Rozpočet na
rok 2015
37 020

Rozpočet
na rok 2016
36 754

Rozpočet
na rok 2017
35 404

35 973,16

37 020

36 754

35 404

218,06

Skutočnosť
k 31.12.2014
36 166,77

Rozpočet na
rok 2015
37 020

Rozpočet
na rok 2016
36 754

Rozpočet
na rok 2017
35 404

36 166,77

37 020

36 754

35 404
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6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
6.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
37 593,92
42 402,62
35 535,75

39 277,98

Dlhodobý hmotný majetok

19 337,12

23 079,35

Dlhodobý finančný majetok

16 198,63

16 198,63

1 993,43

3 059,90

1 553,72

2 937,13

382,59

122,77

64,74

64,74

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

6.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
37 593,92
42 402,62
33 910,36

-23 404,71

-309,17

-57 315,07

2 666,88

65 675,80

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

47,99

102,82

2 452,89

65 572,98

Bankové úvery a výpomoci

166

Časové rozlíšenie

1 016,68

131,53

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Záporný výsledok hospodárenia bol vyčíslený vo výške – 57 315,07 € z dôvodu
povodní počas roka a do konca roka nebol refundovaný zo strany štátu.

6.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2013

Zostatok
k 31.12 2014

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

1 553,72

2 934,13

6.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2013

Záväzky do lehoty splatnosti

2 666,88

Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2014

4 940,45
60 735,35

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast pohľadávok

-

nárast záväzkov

7. Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Náklady

102 538,82

102 960,21

50 – Spotrebované nákupy

3 447,74

4 147,36

51 – Služby

69 201,03

68 248,86

52 – Osobné náklady

22 767,99

24 750,61

53 – Dane a poplatky

164,27

124,60

Názov
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54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

1 242,53

1 058,69

4 906,86

3 933,57

341,40

382,52

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

467

314

Výnosy

102 229,67

57 – Mimoriadne náklady

0,02
45 645,14

60 – Tržby za vlastné výkony a 6,93
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

31 199,90

30 632,48

5 898,44

11 230,04

0,21

0,03

65 124,19

3 782,59

-309,17

-57 315,07

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 / záporný/ v sume – 57 315,07 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

8. Ostatné dôležité informácie
8.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery, ktoré boli použité v súlade s ich
účelom:
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel
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MV SR
MV SR
MV SR
MV SR

660,570,727,98
540,85

MV SR
MDVRR SR

9,93
4,58

MV SR

34,98

Obec Spišské Hanušovce

100,-

LIGUM spol. s r.o., Poprad

100,-

Podtatranská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s., Poprad

250,-

Voľba prezidenta SR 1.kolo
Voľba prezidenta SR 2.kolo
Voľby do EP
Voľby do orgánov samosprávy
obcí
Prenesený výkon ŽP
Prenesený výkon pre miestne
a účelové komunikácie
Prenesený výkon na úseku
hlásenia pobytu a registra
obyvateľov SR
Náklady súvisiace s návštevou
prezidenta SR
Náklady súvisiace s návštevou
prezidenta SR
Reklama a propagácia súvisiaca
pri návšteve prezidenta SR

8.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2014 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie
8.3. Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
-

Oprava miestnej komunikácie po povodni

-

Výmena časti okien na obecnej budove č.17

8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Protipovodňové opatrenia – miestna komunikácia, regulácia potoka

-

Oprava obecnej budovy č.17

-

Vybudovanie zberného dvora

8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
8.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nepredpokladá žiadne významné riziká.
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Vypracoval: Bc. Pisarčíková Beáta

Schválil: Milan Krempaský

V Jezersku dňa 27.05.2015
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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