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1. Úvodné slovo starostu obce        

Starostkou obce Klčov som od októbra 2020. Pred zvolením za starostku som pracovala na 

obecnom úrade ako ekonómka obce. Obec Klčov v roku 2020 hospodárila v súlade so 

schváleným rozpočtom. Rozpočet obce bol zostavený tak, aby bol zabezpečený chod obce, 

plnenie zákonných povinností obce, ale aj potreby a záujmy občanov. 

       Výročná správa Obce Klčov za rok 2020 poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na 

dosiahnuté činnosti a výsledky obce, obsahuje štandardné informácie o hospodárení obce za 

rok 2020. Po skončení kalendárneho a účtovného roka patrí ku každej organizácii dôkladné 

hodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však samozrejme 

môžu najlepšie iba občania.  

         Spoločenská, ekonomická a sociálna situácia posledných rokov prináša každodenne veľa 

problémov pre organizácie, firmy a v neposlednom rade aj pre ľudí. Zmierniť túto situáciu 

môžeme len vtedy, ak si budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety, jeden voči 

druhému budeme tolerantný a trpezlivý, samozrejme v rámci svojich možností a schopností, 

aby sme vytvorili pekné, pokojné a šťastné podmienky pre život v našej obci. 

         Počas celého roka sme zabezpečovali riadny chod obce, oceňujem pracovné nasadenie 

zamestnancov obce a rovnako tiež poslancov obecného zastupiteľstva. Rovnako moja vďaka 

patrí všetkým občanom, ktorí svojimi aktivitami prispievajú k zveľaďovaniu obce. Svojou 

snahou pri zabezpečovaní obecných akcií vytvárajú príjemnú atmosféru obce. 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Klčov  

Sídlo: Klčov 112, 053 02  Spišský Hrhov 

IČO: 00329240 

Štatutárny orgán obce: Ing. Etela Dzurillová 

Telefón: 053 4592221 

E-mail: obec.klcov@gmail.com 

Webová stránka: www.obecklcov.sk  

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starostka obce: Ing. Etela Dzurillová 

Zástupca starostky obce: Maroš Pollák 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Ján Richter 

Obecné zastupiteľstvo: Bc. Anna Dobrovičová 

                                      Bc. Ján Gallovič 

                                      MVDr. Dušan Kresťanko 

                                      Ľubomír Pijak 

                                      Maroš Pollák 

 Terézia Polláková 

                    David Sedlář 
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Komisie:   na ochranu verejného záujmu 

 finančná komisia 

 sociálna komisia 

 stavebná komisia 

 kultúrno - športová komisia  

   

Obecný úrad: Alžbeta Staňová 

 Gabriela Dublanová 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Obec Klčov je v zmysle § 1, ods. 1 zákona o obecnom zriadení samostatný 

a správny celok SR. Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 

a potreby jej obyvateľov.  

Vízie obce: Orgány obce vykonávajú svoju činnosť na základe rozvojových plánov obce, ktoré 

schvaľuje obecné zastupiteľstvo po prerokovaní na verejnom zhromaždení občanov. 

Základným rozvojovým dokumentom obce je Územný plán obce.  

Ciele obce: Obec Klčov aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne 

samosprávne funkcie, na ktoré je uriadená a prenesené funkcie štátnej správy s cieľom zvýšiť 

starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.  

 

5. 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.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce: Obec leží na rozhraní Levočských vrchov a hornádskej kotliny 

medzi Levočou a Spišským hradom   

Susedné mestá a obce: Doľany, Spišský Hrhov, Domaňovce, Nemešany 

Celková rozloha obce: 745 ha 

Nadmorská výška: 495 m n. m.  
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5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov: 87,33 obyv./km², 641 obyv. k 31. 12. 2020  

Národnostná štruktúra: slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevažne rímsko – katolícka, 

evanjelická  

Vývoj počtu obyvateľov: Počet obyvateľov obce sa zvyšuje novou výstavbou IBV 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci:  
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Nezamestnanosť v okrese Levoča: 
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5.4. Symboly obce 

Erb obce:  

 

Erb tvorí zelený neskorogotický štít, z ktorého vyrastá zlatonimbá Panna Mária v červenom 

rúchu, zlatom plášti a striebornom zlatolemom závoji, držiaca vpravo v náručí nahého 

striebrovlasého zlatonimbého Ježiška. 
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Vlajka obce: 

 

Farebnosť 6 pozdĺžnych pruhov na obecnej vlajke vychádza z farebnosti erbu: červený (2/8), 

zelený (1/8), biely (1/8), žltý (1/8), červený (1/8) a zelený (2/8).  

 

Pečať obce:  

 

 

Pečať obce je kruhová (bez heraldického šrafovania). V strede pečatného poľa je zvolený 

obecný symbol. Kruhopis obsahuje text: OBEC KLČOV:  

 

5.5. História obce  

Klčov patrí k starobylým spišským obciam. Prvá písomná zmienka "villa Kulchuan" pochádza 

z listiny uhorského kráľa Bela IV. z 15. júna 1258 a naznačuje, že v tom čase bola riadne 

vyvinutou obcou s vlastným chotárom. 

Ďalšie tvary jej názvu z neskoršieho obdobia (Kulcfiua - 1263, Kulchuwan-1282, KisKotchwan 

-1360, Koichwa o 1598, Kolczovv-1773) aj prevzatý nemecký tvar Koitsch a maďarský 

Koleso, svedčia o tom, že ide pôvodne o slovanskú obec, ktorej názov pochádza od slova 

"klčovať". Z chotára Klčova sa ešte v 13. storočí oddelili chotáre Rožkoviec a Dolian. 

Obec patrila k stredne veľkým na Spiši. V roku 1787 tu stálo 36 domov a žilo v nich 238 

obyvateľov. Prevažujúcim zamestnaním Klčovanov bolo roľníctvo. V čele obce stál richtár a 1 

- 2 prísažní. Riešili drobné priestupky obyvateľov a mali na starosti aj administratívne a daňové 

záležitosti obce. 

Zemepánom Klčova v 14. - 16. storočí bol kartuziánsky kláštor na Skale útočišťa. Po jeho 

zániku v 16. storočí sa Klčov stáva poddanskou dedinou Spišskej Kapituly. Ostal ňou až do 

zrušenia poddanstva v roku 1848. Klčov bol do roku 1804 fíliou Spišskej Kapituly, potom bol 

pripojený k fare Spišský Hrhov. 
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5.6. Pamiatky  

Kostol Narodenia Panny Márie 

Bol vybudovaný po tom, čo Klčov v rámci kanonickej vizitácie roku 1804 navštívil spišský 

biskup Ján Révay. Pôvodný kostolík stál na tom istom mieste, kde stojí dnešný jednoloďový 

kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutým vejárovou klenbou. V lodi je valená 

klenba. Fasáda je hladká, veža členená pilastrami a je zakončená ihlancom. Z pôvodného 

vnútorného zariadenia sa zachoval neskorogotický krídlový oltár zo začiatku 16. storočia. V 

oltári sú sochy Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory. Sochy boli v 70-tych 

rokoch zreštaurované. V roku 2006 bol znovuzreštaurovaný aj hlavný oltár. 

 

Prícestný hostinec  

 Budova krčmy, zájazdného hostinca, z konca 18.storočia. Upravovaná bola začiatkom 

a v 80.rokoch 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je 

jednopodlažná s podpivničením. 

 

Vozáreň  

Najstaršou murovanou stavbou je Vozáreň z roku 1723. Baroková solitérna stavba voziarne 

s prepriahacou stanicou z konca 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1998. Má jednotraktovú 

dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. 

 

5.7. Významné osobnosti obce 

Ján Janečko 

 

Kňaz, spišský kanonik, narodil sa 1.2.1879 v Klčove, zomrel 7.6.1957 v Spišskej Kapitule, 

pochovaný je na klčovskom cintoríne. Bol veľkým podporovateľom duchovného života vo 

svojej rodnej obci.  

Ako kňaz pôsobil v Zázrivej, Spišskej Belej, Kežmarku a Slovenskej Vsi. V roku 1927 sa stal 

honorárnym kanonikom Spišského biskupstva. 

V roku 1948 došlo v Klčove aj jeho pričinením k prestavbe kostola a jeho zväčšenie.  

K jeho menu sa viaže aj veža kostola, pretože zvon, ktorý sa tam nachádza, je zásluhou snáh 

Jána Janečka. Obnovený a rozšírený kostol v roku 1948 posvätil vtedajší spišský biskup Ján 

Vojtaššák. V roku 1931 dal odliať pre rodnú obec zvon Ján. Pre veriacich v Klčove bol Ján 

Janečko významnou osobnosťou, ktorú si veľmi vážili.  

 

prof. PhDr. ŠIMON ONDRUŠ CSc. 

 

Pedagóg a jazykovedec. Narodil sa 27.10.1924 v Klčove. Gymnázium v Levoči, ktoré bolo pod 

duchovným patronátom biskupa Jána Vojtaššáka, absolvoval v rokoch 1938 – 1946. Po 

maturite študoval na FF UK v Bratislave slovenský jazyk – filozofiu. Ostal na škole a od roku 

1950 postupne pôsobil ako asistent, vedecký ašpirant, odborný asistent, docent a profesor. 

Prednášal aj na zahraničných univerzitách. V rokoch 1961 – 1965 bol prodekanom a dekanom 

FF UK. V roku 1964 sa stal vedúcim Katedry slavistiky a indoeuropeistiky na FF UK. 

V rokoch 1965 – 1970 zastával funkciu predsedu Slovenského komitétu slavistov. Od roku 

1973 bol členom Vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu, vedy o literatúre, umení 

a národopis. Pracoval v oblasti porovnávacej slovanskej a indoeurópskej jazykovedy (najmä 

etymológie), staroslovienčiny, všeobecnej jazykovedy a dejín jazykovedy. 



                                                                     8 

 

Doc. PhDr. FRANTIŠEK KOČIŠ CSc. 

 

Jazykovedec a pedagóg, narodil sa 18.8.1928 v Klčove. Po maturite na gymnáziu v Levoči 

študoval dva roky v Spišskej Kapitule teológiu. Po zrušení seminára v roku 1950 bol povolaný 

na základnú vojenskú službu a zaradili ho do pomocného technického práporu. Po ukončení 

vojenskej služby v roku 1953 pracoval doma na otcovom hospodárstve. Organoval v Klčove, 

príležitostne aj v Domaňovciach. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na FF UK 

v Bratislave bol prijatý do Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Popri vedeckom výskume 

prednášal aj na iných vysokých školách (Nitra, Banská Bystrica) o syntaxe a morfológii 

slovenského jazyka. Bol členom rôznych komisií, včítane medzinárodných, pre výskum 

slovanských jazykov. Od roku 1985 bol členom komisie pre obhajoby kandidátskych 

a dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk. Po odchode do dôchodku pôsobil ako 

docent na Trnavskej univerzite v Trnave. Dňa 13.11.2007 mu vedenie univerzity udelilo 

pamätnú medailu za vynikajúce zásluhy vedca a učiteľa.    

 

prof. PhDr. ThDr. AMANTIUS AKIMJAK PhD. 

 

Kňaz a pedagóg, narodil sa 4.1.1961 v Levoči, detstvo prežil v Starej Ľubovni. Štúdium 

teológie absolvoval na Teologickej fakulte UK v Bratislave, muzikologické a filozofické štúdia 

na Katolíckej univerzite v Lubline. Ako kňaz pôsobí od roku 1985. Farárom v Spišskom 

Hrhove bol od rokoch 1995 – 1998, potom pôsobí ako farár v novovzniknutej farnosti Klčov. 

Jeho zásluhou sa z filiálky Klčov stala samostatná farnosť. Vo farnosti sa zaslúžil o vznik ZŠ 

s MŠ sv. Jána Nepomuckého, založil tu tiež Diecéznu hudobnú školu. Okrem toho pôsobí ako 

vysokoškolský profesor na KU v Ružomberku a na TI biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej 

Kapitule. Je dekanom Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.  

Je členom Liturgickej komisie pri KBS, ako aj v Spišskej diecéze. Je členom vedeckej rady KU 

v Ružomberku, Teologickej Fakulty v Košiciach a Prešove, tiež Fakulty zdravotníctva 

a sociálnej práce v Trnave. Stal sa členom redakčnej rady časopisu Máriina doba, Duchovný 

pastier, Liturgia a klčovského časopisu Máriin hlas. 

Venuje sa aj vedeckej činnosti, muzikológii, liturgickému spevu, posvätnej hudbe, dejinám 

umenia a kultúry, liturgike a pastorálnej teológii.  

 

Peter Župník 

 

Umelecký fotograf, narodil sa 14.9.1961 v Levoči. Detstvo prežil v Klčove. Rodičia tam 

pracovali v šľachtiteľskej stanici. Otec zasvätil celý život šľachteniu veľkého ovocia na 

Slovensku. Vyšľachtil trinásť alebo štrnásť odrôd.  

V roku 1986 ukončil štúdium na Filmovej a televíznej fakulte AMU v Prahe. Od roku 1995 žije 

a tvorí v Paríži. Spiš, miesto narodenia a prostredie, v ktorom vyrastal, zvlášť historická 

Levoča a Spišský hrad má v jeho tvorbe osobitné miesto. V roku 2007 to dokumentoval aj na 

výstave fotografií Moje oči v Levoči. Vystavoval tiež vo Veľkej Británii, Českej Republike, 

Francúzsku, Nemecku, Holandsku a Amerike. 

 

 

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

6.1. Výchova a vzdelávanie  
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V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého v Klčove 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Základná umelecká škola sv. Jána Nepomuckého v Klčove 

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť najbližšie k našej obci poskytuje: 

- Nemocnica s poliklinikou v Levoči 

- Všeobecní lekári pre dospelých v Levoči a v Spišskom Podhradí 

- Všeobecní lekári pre deti a dorast v Levoči a v Spišskom Podhradí 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Denný stacionár pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci a v blízkosti zabezpečuje : 

- Múzeum medu v Klčove  

- Kino Úsmev Levoča 

- Galéria mesta Levoča 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Potraviny Paciga 

- Motorest Nicoll 

- Záhradníctvo Klčov  

- Nothegger System Logistic s.r.o. 

- Tehelňa STOVA 

- SHR Ing. Ján Orinčák 

- SHR Jozef Venglarčík 

- SHR Ing. Kristína Búciová   

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- pestovanie zemiakov a obilnín  

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

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 
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predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 1.  

Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 21.05.2020 uznesením č. 40/13/2020, 

- druhá zmena schválená dňa 26.06.2020 uznesením č. 52/14/2020, 

- tretia zmena  schválená dňa 14.08.2020 uznesením č. 62/15/2020, 

- štvrtá zmena  schválená dňa 22.12.2020 uznesením č. 92/17/2020. 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020  

  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 735 106 923 085 909 730,48 98,55 

z toho :     

Bežné príjmy 713 882 705 154,72 691 832,26 98,11 

Kapitálové príjmy 0 148 786,85 148 786,85 100 

Finančné príjmy 21 224 69 143,43 69 111,37 99,95 

Výdavky celkom 735 106 923 085 791 140,30 85,71 

z toho :     

Bežné výdavky 682 921 701 118,72 637 395,67 90,91 

Kapitálové výdavky 41 735 93 064,43 26 892,78 28,90 

Finančné výdavky 10 450 128 901,85 126 851,85 98,41 

Rozpočet obce  0 0 + 118 590,18 - 

 

Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID - 19. 

 

V roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy: 

- v bežnom rozpočte príjmy:  

- daň z nehnuteľností, ktorá predstavovala zníženie oproti roku 2019 o 45,62 % 

- z vlastníctva majetku, ktorý predstavoval zníženie oproti roku 2019 o 35,92 % 

- poplatky za stravné, ktorý predstavovali zníženie oproti roku 2019 o 37,36 % 

- v kapitálovom rozpočte príjmy:  

- príjmy z grantov predstavovali zníženie oproti roku 2019 o 18,42 % 

- vo finančných operáciách príjmy z návratných zdrojov financovania:   

- prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 35 311,- EUR 

 

V roku 2020 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky: 

- v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na obstaranie : 

- rúšok, oblekov, ochranných štítov, okuliarov, respirátorov, rukavíc, 

dezinfekčných prostriedkov, dezinfekčných mydiel, dezinfekčných gélov, 

teplomerov, čistiacich prostriedkov  vo výške  2 298,48 EUR 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020   

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 691 832,26 

Bežné výdavky spolu 637 395,67 

Bežný rozpočet 54 436,59 

Kapitálové  príjmy spolu 148 786,85 

Kapitálové  výdavky spolu 26 892,78 

Kapitálový rozpočet  121 894,07 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 176 330,66 

Vylúčenie z prebytku 41 960,28 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 134 370,38 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  57 002,94 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 126 851,85 

Rozdiel finančných operácií -69 848,91 
PRÍJMY SPOLU   897 622,05 
VÝDAVKY SPOLU 791 140,30 

Hospodárenie obce  106 481,75 

Vylúčenie z prebytku 41 960,28 

Upravené hospodárenie obce 64 521,47 

 

Uvedená tabuľka (bod č. 4) nie je v súlade s výkazom FIN 1-12, nakoľko príjmové finančné 

operácie vo výkaze FIN 1-12 zahrňovali finančné prostriedky vo výške 12 108,43 eur (rezervný 

a peňažný fond), ktoré neboli v roku 2020 použité.  
 
 

Prebytok rozpočtu v sume 176 330,66 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 41 960,28 EUR bol použitý na: 

  

- tvorbu rezervného fondu                                          64 521,47 EUR  

             /schválené uznesením č. 31/20/2021 zo dňa 16.04.2021/  

- na vysporiadanie zostatku finančných operácií       69 848,91 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 :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

prostredníctvom Štatistického úradu SR a to na :  

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 v sume 1 820,00 EUR 
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b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od Fondu na podporu umenia 

v sume 2 000,00 EUR 

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

predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na : 

- rekonštrukciu Kultúrneho domu v sume 8 140,28 EUR 

d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky poskytnuté 

prostredníctvom Ministerstva vnútra SR na : 

- Prístavbu garáže hasičov k existujúcej hasičskej zbrojnici Klčov v sume 30 000,00 EUR 
 
 

7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023      

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet 

na rok 2021 

Rozpočet 

na rok 2022 

Rozpočet 

na rok 2023 

Príjmy celkom 909 730,48 731 898 685 435 685 435 

z toho :     

Bežné príjmy 691 832,26 689 898 685 435 685 435 

Kapitálové príjmy 148 786,85 0 0 0 

Finančné príjmy 69 111,37 42 000 0 0 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet 

na rok 2021 

Rozpočet 

na rok 2022 

Rozpočet 

na rok 2023 

Výdavky celkom 791 140,30 731 898 685 435 685 435 

z toho :     

Bežné výdavky 637 395,67 655 407 671 985 671 985 
Kapitálové výdavky 26 892,78 66 041 3 000 3 000 

Finančné výdavky 126 851,85 10 450 10 450  10 450 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Majetok spolu 2 242 575,34 2 274 222,27 

Neobežný majetok spolu 2 184 032,32 2 129 836,82 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 3 480,00 3 480,00 

Dlhodobý hmotný majetok 2 099 601,91 2 045 406,41 

Dlhodobý finančný majetok 80 950,41 80 950,41 

Obežný majetok spolu 58 543,03 143 035,15 

z toho :   

Zásoby 353,81 391,14 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  23 844,58 23 367,94 
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Finančné účty  33 844,63 118 776,07 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 500 500 

Časové rozlíšenie  0 1 350,30 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 242 575,34 2 274 222,27 

Vlastné imanie  534 988,86 558 950,55 

z toho :   

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  12 394,21 23 961,69 

Záväzky 225 686,20 156 225,57 

z toho :   

Rezervy  480,00 550,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 23 556,55 41 960,28 

Dlhodobé záväzky 84,67 205,87 

Krátkodobé záväzky 9 428,07 12 913,36 

Bankové úvery a výpomoci 192 136,91 100 596,06 

Časové rozlíšenie 1 481 900,28 1 559 046,15 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 prírastkov dlhodobého majetku: 

- Nákup pozemkov 

          z rozpočtovaných  640 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 640,00 EUR,  

- Kamerový systém 

          z rozpočtovaných  12 413,24 EUR bolo skutočne vyčerpané v sume 8 124,95 EUR,   

- Kanalizácia  

          z rozpočtovaných  7 000 EUR bolo skutočne vyčerpané v sume 6 890,10 EUR,  

- Autobusová zastávka - nákup 

          z rozpočtovaných  5 300 EUR bolo skutočne vyčerpané v sume 1 738,00 EUR, 

- Rekonštrukcia a modernizácia KD 

          z rozpočtovaných  15 224 EUR bolo skutočne vyčerpané v sume 3 815,51 EUR, 

- Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení KD 

          z rozpočtovaných  4 010 EUR bolo skutočne vyčerpané v sume 3 835,22 EUR, 

- Nákup umeleckých diel – drevené písmená  

          z rozpočtovaných  1 100 EUR bolo skutočne vyčerpané v sume 1 100 EUR. 

 

 predaja dlhodobého majetku: 

- nákladné auto AVIA v sume 500,- EUR 
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 prijatých návratných finančných výpomoci z MF SR  

- zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie 

výpadku dane z príjmov FO vo výške 35 311,- EUR. 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12.2019 

Zostatok 

k 31.12.2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0 0 

Pohľadávky po lehote splatnosti   31 994,94 40 519,46 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok 

k 31.12.2019 

Zostatok 

k 31.12.2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   9 512,74 13 119,23 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Náklady 679 545,02 729 497,58 

50 – Spotrebované nákupy 22 564,86 26 169,95 

51 – Služby 35 358,00 28 807,34 

52 – Osobné náklady 127 963,33 115 748,11 

53 – Dane a  poplatky 0,00 294,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
12 143,15 8 497,51 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

84 734,71 90 422,16 

56 – Finančné náklady 7 111,15 5 275,66 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
389 647,00 454 245,00 

59 – Dane z príjmov 22,82 37,85 

Výnosy 691 939,23 753 459,27 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 2 051,75 2 627,30 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
606 210,78 669 561,12 

64 – Ostatné výnosy 8 222,48 3 574,09 
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65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

0,00 158,00 

66 – Finančné výnosy 200,55 203,08 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 407,04 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

75 253,67 76 928,64 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 
12 394,21 23 961,69 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 23 961,69 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ 
Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Okresný úrad Poprad Voľby NR SR 2020 1 026,31 

Okresný úrad Poprad Doplňujúce Komunálne voľby 653,94 

Štatistický úrad SR SODB 2021 1 820,00 

Environmentálny fond Príspevok na zlepšenie živ.prostredia 1 101,32 

DPO SR Vybavenie DHZ 3 000,00 

Okresný úrad Poprad Hlásenie pobytu občanov 213,84 

Okresný úrad Poprad Register adries 22,80 

FPU Bratislava Akvizícia knižníc 2 000,00 

ÚPSVR Poprad § 54 podpora zamestnanosti 11 889,70 

 

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19: 

 

Poskytovateľ 
Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Okresný úrad Poprad Testovanie na COVID-19 2 298,48 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

Obec v roku 2020 neposkytla žiadne dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

- Kamerový systém v celkovej sume 8 124,95 EUR 

- Rozšírenie kanalizácie v celkovej sume 6 890,10 EUR, 

- Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v sume 3 835,51 EUR, 

- Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení KD v sume 3 835,22 EUR. 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Vodovod a kanalizácia 

- Ihrisko pre zimné športy 

- Revitalizácia oddychovej zóny  

- Vnútorné detské ihrisko 

- Izba tradícií 

- Výstavba novej IBV 

- Modernizácia verejného osvetlenia  

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia obce: 

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). 

V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho 

krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na 

jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú 

v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe 

ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným 

obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie ukazovateľov 

zadlženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné 

poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.  

 

 

Vypracovala: Alžbeta Staňová                          Schválila: Ing. Etela Dzurillová, starostka obce 

 

V Klčove dňa 18.08.2021  

 

 

Prílohy: 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


