Individuálna výročná správa
Obce Ťapešovo
za rok 2019

Pavol Bugaj
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce

Vážení spoluobčania,
táto individuálna výročná správa našej obce nám dáva informácie o napredovaní, úspechoch
i neuskutočnených cieľoch našej najmenšej dedinky na hornej Orave. Obsahuje základné
informácie o obci, o stave v ktorom sa nachádza a ekonomické informácie z ročnej závierky.
Každý rok je pre samosprávu náročný, preto sa snažíme hľadať optimálny model fungovania
samosprávnych orgánov, zriadených škôl a školských zariadení, i chránenej dielne. Obciam
neustále pribúda kompetencií, ktoré je potrebné vykonávať s čo najmenším výdavkami
a s rovnakým počtom zamestnancov. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý
bol schválený obecným zastupiteľstvom je vízia do budúcnosti, ktorá dáva predpoklad
vypracovať žiadosti o dotácie, pripraviť projektové dokumentácie a podklady pre začatie
uskutočňovania projektov.
Hasiči dostali na materiálové vybavenie 3000 eur. Vybudovali sme detské ihrisko dotované
8000,- eur

a Fitness a Workout ihrisko s vybavením za 3000,- eur obidve podporené

dotáciou z ÚV SR. Dokončili sme vodovod a kanalizáciu Kajánkovo, na ktoré sa použili
finančné prostriedky z Environmentálneho fondu v objeme 38224,15 eur.
Podarilo sa nám zabezpečiť financie na kamerový systém v sume 5000,- eur, ktoré
použijeme v roku 2020, tiež bol úspešný projekt na zariadenie kuchyne v kultúrnom dome
za 10000,- eur, ktoré preinvestujeme na začiatku roka 2020. VÚC Žilina nám schválilo
dotáciu na autobusovú zastávku smer Lokca vo výške 1000,- eur. Všetky investície sme
dofinancovali z rozpočtu obce.
Rok 2019 bol rokom volebným. Volili sme v 1. a 2. kole prezidentku a poslancov do
európskeho parlamentu.
Oslávili sme Deň matiek i Deň Ťapešova a privítali sme deti narodené v roku 2018 do života
s 50,- eurovou podporou na dieťa.
Na Mikuláša deti dostávajú od Obce a sponzorov balíčky sladkostí, ktoré im rozdával
Mikuláš v kultúrnom dome.
Byť hasičom v obci je poslanie i hrdosť a preto táto organizácia v obci je stále živá.
Telovýchovná jednota Družstevník sa venuje futbalu a stolnému tenisu. S radosťou
pozorujem ako chcú športovať deti i mládež.
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Ďakujem všetkým občanom, ktorí prispeli k zveľaďovaniu našej obce, obohateniu jej
kultúrneho i duchovného života.

Žilinský samosprávny kraj
poskytol finančné prostriedky na rekonštrukciu autobusovej zastávky a úpravy jej okolia
v Ťapešove smer Námestovo - Lokca v sume 1000,00 eur v programe Regionálny rozvoj,
podprogram Verejný priestor a verejná infraštruktúra.
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Ťapešovo
Sídlo: 02951 Ťapešovo 83
IČO: 00314919
DIČ: 2020573940
Štatutárny orgán obce: starosta obce Pavol Bugaj
Telefón: 043/5525224, 0915833787
E-mail: tapesovo@stonline.sk
Webová stránka: www.tapesovo.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Pavol Bugaj
Zástupca starostu obce: Mikuláš Bakaľa
Prednosta obecného úradu: nie je
Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Brindžák
Obecné zastupiteľstvo: 7 poslancov
V decembri 2018 vo voľbách do samosprávy obce boli zvolení noví predstavitelia obce

Starosta obce: Pavol Bugaj
Zástupca starostu obce: Mikuláš Bakaľa
Prednosta obecného úradu: nie je
Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Brindžák
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Obecné zastupiteľstvo: 7 poslancov - Ľuboš Hurák,
Ing Peter Laclavík,
Peter Jadroň,
Mikuláš Bakaľa
Bc. Peter Hvolka
MUDr. Miloš Balcerčík
Jozef Žofaj
Komisie: finančná – predseda Ľuboš Hurák
členovia: MUDr. Miloš Balcerčík
Peter Jadroň
stavebná komisia – predseda Bc. Peter Hvolka
členovia: Mikuláš Bakaľa
Jozef Žofaj
verejného poriadku – predseda Jozef Žofaj
členovia: Mikuláš Bakaľa
Ľuboš Hurák

Obecný úrad: účtovníčka Ľudmila Jančigová
administratívna pracovníčka: Zuzana Kureková a Ing. Žaneta Zvonárová
kontrolór obce: Ing. Vladimír Brindžák
údržba: Rudolf Hurák a Viktor Kyseľ
Chránená dielňa
údržba: Jozef Socha
Obec je zriaďovateľom:
Základnej školy bez právnej subjektivity
Pedagogickí zamestnanci:
Riaditeľka: Mgr. Barbara Ončáková
učitelia: Mgr. Zdenka Hradská
Mgr. Monika Čajková
Mgr. Michal Holík
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Nepedagogickí zamestnanci:
školníčka, upratovačka: Jana Bugajová
údržbár: Viktor Kyseľ
Rada školy
predsedkyňa Mgr. Monika Čajková
členovia: Jana Bugajová
Ivana Huráková
Janka Huráková
Peter Jadroň
Mikuláš Bakaľa
Ing. Peter Laclavík
Školský klub bez právnej subjektivity:
vychovávateľka: Mgr. Zuzana Slivčáková
Materská škola bez právnej subjektivity
Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Mária Kubiridžáková
Marta Lednická
Mgr. Ľubomíra Gáborová
nepedagogickí zamestnanci:
školníčka, upratovačka: Jana Bugajová
Rada školy pri MŠ
predsedkyňa Lucia Paliderová
členovia

Marta Lednická
Jana Bugajová
Alena Kyseľová
Ľuboš Hurák
Peter Jadroň

Školská jedáleň bez právnej subjektivity:
Andrea Matušáková – vedúca
Zdenka Kovácsová - kuchárka
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Rozpočtové organizácie obce Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu.
Príspevkové organizácie obce Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu
Neziskové organizácie založené obcou Obec nezaložila neziskovú organizáciu
Obchodné spoločnosti založené obcou Obec nezaložila obchodnú spoločnosť
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Zabezpečiť bezproblémový chod obce, zveľaďovanie obecného majetku, starostlivosť o tento
majetok, viesť evidenciu obyvateľstva, zabezpečiť plnenie rozpočtu obce, poskytnúť výchovu
a vzdelávanie deťom.
Vízie obce:
Obec Ťapešovo chce byť obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre
harmonický život, aby sa stala príjemným a bezpečným miestom na bývanie, kde sa dá zdravo
žiť, spoločensky i športovo vyžiť, kde sa uchovávajú tradície. Obec bude vytvárať najlepšie
podmienky pre rozvoj súkromného podnikania a možnosti sa zamestnať.

Ciele obce:
Zabezpečiť trvale udržateľný rozvoj obce po ekonomickej, sociálnej i kultúrnej stránke. Hlavné
zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať do ekologických bezchybných
prevádzok v oblasti cestovného ruchu poľnohospodárstva a priemyselnej výroby a služieb, pre
ktoré má ideálne rozvojové predpoklady. Zabezpečiť ochranu životného prostredia a jeho
zveľaďovania triedením odpadu a zbieraním odpadu. Sociálne oblasť bude venovaná deťom,
sociálne slabším a starším občanom rozšírením chránenej dielne, zabezpečenie prevádzky
základnej a materskej školy a školských zariadení. Pri kultúre a športe treba zabezpečiť
využívanie oddychových zón a športovísk v obci a rozvíjať upevňovanie tradícii. Tieto aktivity
bude možné uskutočňovať len na úrovni partnerstva verejného a súkromného sektora.

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.
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5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Ťapešovo leží juhozápadne od Oravskej priehrady. Medzi hraničnými potokmi Nevolajka
a Adamka od Lokce a Javorina od Vavrečky, na úpätí Oravskej Magury.
Susedné mestá a obce :
Na severe Oravská Jasenica, na východe Vavrečka, na juhu lesy Krásnej Hôrky a na západe
Lokca.
Celková rozloha obce : 673 ha
Nadmorská výška : 675 m
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 748 obyvateľov ( z toho 3 cudzinci) s hustotou 1,111 obyvateľa
na 1 ha
Národnostná štruktúra : majoritná Slováci, 2 ukrajinská, 1 česká
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke
Vývoj počtu obyvateľov : nárast oproti roku 2018 o 9 obyvateľov
Narodilo sa 10 detí, prihlásilo sa na trvalý pobyt 15 nových občanov, ale odhlásilo sa 11
občanov. Zomrelo 5 občanov. V obci bolo 10 sobášov.

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 1,06 %
Nezamestnanosť v okrese : 3,82%
Vývoj nezamestnanosti : klesá
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5.4. Symboly obce

Erb obce : Zlatý lev drží striebornú ružu stojí v červenom poli.
Vlajka obce : Bielo, žlto, červené pásy

Pečať obce : Lev drží ružu

Pečatidlo názov obce vznikol z osobného mena Tepeš. Medzi ľudom našej obce sa zachovala
povesť, ktorá hovorí o jej vzniku: „Žili raz traja bratia, valasi, Lokaj , Ťapek a Vavrek. Títo raz
prišli do neobývaneho kraja. Rozhodli sa, že tu založia osady. Lokaj zostal prvý a založil
Lokcu. Ťapek s Vavrekom putovali ďalej. Keď začuli žblnkot potôčika, Ťapek sa rozhodol, že
si tu založí novú osadu. Osada dostala meno podľa neho Ťapešovo. Vavrek sa usadil v blízkosti
bratov.“ V archívnych dokladoch sú uvedené názvy obce: Tyapesso, Tapessowo, Tepišovo,
Tiepessowo, Tyapešow.

5.5 Logo obce nemá
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5.6. História obce
História obce Vznik obce sa datuje od roku 1580. Po morovej epidémii v 18. stor. sa presídlil
určitý počet obyvateľstva do vymretej osady Beňadovo.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1580. V tomto roku Ján Rusnák, slobodný šoltýs
a 6 valašských sedliakov získalo v novej osade Tyapesso od Juraja Thurzu za námahu pri
osídľovaní určité slobody. Slobodný šoltýs Ján Rusnák dostal mlyn a vodnú pílu a sedliaci
boli oslobodení od všetkých dávok a robôt, ktoré obvykle vyžadovalo panstvo Oravského
hradu. Po 12 – tich rokoch už museli sedliaci vykonávať všetky služby. Roku 1588 osada
Tapessowo patrí k Oravskému hradu a buduje sa od niekoľkých rokov v hustých lesoch. V
daňovom súpise z roku 1588 má obec 6 sedliackych domov. Avšak v roku 1604 klesol
počet na 5 domov, a v roku 1606 počítali 6 ralí. Pri zdaňovaní v roku 1608 našli len dva
domy. Počas kuruckých bojov dedina veľmi spustla. V období rokov 1715 – 1716 obec
postihla veľká neúroda. Boli to „zamrznuté roky“ , obilie nedozrelo. Ľudia umierali
hladom a dobytok hynul. Tieto podmienky napomohli k vzniku epidémií. Proti ťažkým
životným podmienkam sa obyvatelia bránili útekmi. Z Ťapešova utieklo 8 poddaných
sedliakov. Roku 1728 má osada Tyapesso mlyn. Leží v kopcovitom údolí a polia sú
kamenné, alebo hlinaté. Roku 1739 vypukol mor, zomrelo 122 ľudí. Obyvatelia Ťapešova
mali v tomto období na území terajšieho Beňadova lúky a pasienky. Podľa ústneho
podania Ťapešovčania utekali pred cholerou na Polyanky Tzapesowske. Podľa ďalších
zdrojov vrchnosť nariadila po rozšírení Ťapešova, aby sa poľany osídlili a vznikla ďalšia
osada. Prvý človek, ktorý tam vraj prišiel, vedel povedať iba „bo“, takže preto dostala obec
názov Beňadovo. Na nové miesto sa musel presídliť každý tretí roľník z Ťapešova. Medzi
rokmi 1752 – 1761 bola z chotára dediny Ťapešovo vylúčená nová dedina Beňadovo.
Správa dediny Ťapešova do zavedenia Tereziánskeho urbára bola v rukách dedičných
šoltýsov s menami: Rusnák, Ťapešovský a Koválik. Po zavedení a schválení
Tereziánskeho urbára pre oravské obce roku 1784 prešla na volených richtárov. V roku
1828 tu bolo 56 domova 381 ľudí. V rokoch 1845 – 1847 zúril v obci opäť mor. Obec
Ťapešovo ostala v poddanskom pomere oproti hradnému panstvu do vynesenia zák. čl. IX
z roku 1848 o zrušení poddanstva. Po zrušení poddanstva sa pomer medzi hradným
panstvom a starousadlíkmi upravil dohodou z 20.7.1864. Podľa sčítania z roku 1870 tu
bolo 57 domova 308 ľudí.
5.7. Pamiatky
Prícestný kríž na začiatku obce a kaplnka v hornej časti dediny

5.8. Významné osobnosti obce neznáme
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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 1. - 4. ročník., ktorú navštevuje 31 žiakov, počet žiakov sa nám znižuje
- Materská škola , ktorú navštevuje 31 detí
- Školský klub detí, v ktorom je zapísaných 29 detí
- Školská jedáleň, ktorá poskytuje celodenné stravovanie v MŠ a desiaty a obedy v ZŠ
- Žiaci ročníkov 5. až 9. navštevujú ZŠ v Lokci alebo v Námestove – cirkevnú, športovú,
Gymnázium
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : stredné odborné vzdelanie odbory murár, elektrotechnik a kuchár-čašník,
ekonomické smery, zdravotníctvo, pedagogické vzdelanie a všeobecné vzdelanie na Gymnáziu
v Námestove. Je zvýšený nárast vysokoškolákov.
6.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Poliklinika . Lokca – súkromné a štátne zubné ambulancie, gynekologická ambulancia,
kožné, psychiatrická ambulancia, lekáreň
- Poliklinika v Námestove
- Nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne
- Lekári súkromní - MUDr. Pančuchár a MUDr. Melek
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na : prevenciu
6.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- Domov dôchodcov v Novoti, Zákamennom alebo v Zubrohlave a Charita Námestovo
Obec nezamestnáva opatrovateľku od februára 2009
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : domácu opateru a asistenčné služby
6.4 Kultúra a šport
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Kino v Námestove
- Galéria Slanica, Tvrdošín, Dolný Kubín, Múzeum Oravský Podzámok, Zuberec
- Obec Ťapešovo – spoločenské podujatia – Privítanie detí do života,
Deň matiek MDD a Dni Ťapešova 2019, Stretnutie dôchodcov, Mikuláš s balíčkami
sladkostí , rôzne spoločenské podujatia OZ Nevolajka a dobrovoľníkov u DHZ.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : miestne zvyky.
V obci pôsobí Telovýchovná jednota Družstevník, kde je futbalový klub, ktorého
predsedom je Jaroslav Žofaj a družstvo stolných tenistov, ktoré vedie Peter Žofaj, tréneri
mladších žiakov: Pavol Madleňák a Jaroslav Žofaj
Dobrovoľný hasičský zbor sa zúčastňuje oblastných a okresných súťaží, riadi ho predseda
Marián Kypus.
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6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Predajňa rozličného tovaru Viliam Dudášik
- Predajňa potravín COOP Jednota
- Predajňa a veľkosklad ovocia a zeleniny Mirutomi
- Predajňa a veľkosklad vodoinštalačného materiálu Plastik
- Bar
- Oprava a montáž chladničiek a mrazničiek Lukáš Stroka
- RD Vavrečka – Ťapešovo
- Píla Ťapešovo – Jozef Gavenda
- Autoservis Michal Čajka
- Stolárstvo od A po Z – Oleš
- Približovanie a ťažba dreva – Sochuľák Miroslav
- AGROROBO – Róbert Pindiak
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- nie sú tu významnejšie podniky, občania dochádzajú za prácou do Námestova
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Roľnícke družstvo
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : agroturistiku

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný nulový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č.79/2018.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 3.5.2019 uznesením č. 15/2019
druhá zmena schválená dňa 28.8.2019 uznesením č.39/2019
tretia zmena schválená dňa 29.11.2019 uznesením č. 52/2019
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

417875

444352,21

573945,49

129,16

417875

434219,75
0
10132,46

450463,81
62224,15
61257,53

103,74

417875

444352,21

537011,21

120,85

417875
0
0

419421
7294,84
17636,37

449704,50
79802,80
7503,91

107,22
109,40
42,58

0

0

36934,28

604,57

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

17

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

450463,81

z toho : bežné príjmy obce

450463,81

Bežné výdavky spolu

449704,50

z toho : bežné výdavky obce

449704,50

Bežný rozpočet

759,31
62224,15

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

62224,15

Kapitálové výdavky spolu

79802,80

z toho : kapitálové výdavky obce

79802,80

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

-17578,65
-16819,34
-28595,43
-45414,77
61257,53

Výdavkové finančné operácie

7503,91

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku ŠJ účet a pokl. nevyč.prostr. zo ŠR
Upravené hospodárenie obce

53753,62
573945,49
537011,21
36934,28
-28595,43
8338,85

Vylúčenie z prebytku
nevyčerpané dotácie z minulého roka 16297,20 €
školská jedáleň

2165,77 €

úver

10132,46 €

spolu

28595,43 €
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7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

633793,35

417875

438343

457743

385301,78
72191,95
176299,62

417875

438343

457743

Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Skutočnosť
k 31.12.2018

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

582932,47

417875

438343

457743

359999,97
222932,50
0,00

417875

438343

457743

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

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

Skutočnosť k 31.12.2018

Skutočnosť k 31.12.2019

Majetok spolu

1131315,13

1116634,91

Neobežný majetok spolu

1001018,50

1063379,30

Dlhodobý hmotný majetok

917855,78

980216,58

Dlhodobý finančný majetok

83162,72

83162,72

129669,94

51995,66

1055,72

879,43

3229,66

2686,98

70412,20

48429,25

626,69

1259,95

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

19

8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť k 31.12.2019

1131315,13

1116634,91

350308,41

347763,93

Výsledok hospodárenia

350308,41

347763,93

Záväzky

137375,83

78644,77

720

720

780,61

15313,37

33507,14

36181,74

Bankové úvery a výpomoci

102368,08

10132,46

Časové rozlíšenie

643630,89

690226,21

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov majetku - nie sú významné rozdiely

-

predaja dlhodobého majetku- nie sú významné rozdiely

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov – nie sú významné rozdiely

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12.2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3229,66

Pohľadávky po lehote splatnosti

-

2686,98

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12.2019

Záväzky do lehoty splatnosti

33507,14

Záväzky po lehote splatnosti

-

36181,74

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast/pokles pohľadávok – nie je významný nárast

-

nárast/pokles záväzkov...- nie je významný nárast
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9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť k 31.12.2018

Skutočnosť k 31.12.2019

Náklady

393392,37

487794,59

50 – Spotrebované nákupy

53354,28

63256,63

51 – Služby

41848,79

42938,15

52 – Osobné náklady

261762,89

323275,71

53 – Dane a poplatky

4,52

2,62

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

491,88

826,59

29135

40652

4216,02

13776,05

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

2578,99

3064,84

Výnosy

395172,36

487382,97

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

18480,72

22170,04

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

264737,09

308479,21

3345,10

7143,39

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

1445,75

720,00

275,36

7,82

57 – Mimoriadne náklady

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozp. príj. 106888,34
v obciach, VÚC a v RO a PO zriad.
Hospodársky výsledok
1779,99
/+ kladný HV, - záporný HV/

148114,91
-411,62
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Hospodársky výsledok záporný v sume -411,62 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: Nie sú významné rozdiely.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
1050,00

MF SR

ZŠ vzdelávacie poukazy

MF SR

ZŠ učebnice

MF SR

ZŠ škola v prírode

MF SR

ZŠ na mzdy, odvody a prevádzku

MF SR

ZŠ asistent

5544,00

MF SR

MŠ predškoláci

1247,00

MF SR - ÚPSVaR

Chránená dielňa

1834,60

MF SR UPSVaR

zamestnanie § 50

112,63

MF SR ÚPSVaR

sociálne dávky Tark.

363,12

MF SR

Životné prostredie

MF SR

Evidencia obyvateľstva

MF SR

Register adries

MF SR

Voľby prezidenta 1. kolo

1356,86

MF SR

Voľby prezidenta 2. kolo

458,98

MF SR

Voľby do EP

893,12

MF SR

Cestná doprava a pozemné komunikácie

MF SR MV SR

Zimná kalamita

4325,18

MF SR ÚPSVaR

školské stravovanie

7065,20

Environmentálny fond

Vodovod Kajánkovo

38224,15

MF SR MV SR

Kamerový systém

MF SR

Zariadenie kuchyne v KD

10000,-

MF SR DPO SR

na činnosť DHZ materiál

3000,00

MF SR VUC

vbudovanie

207,00

autobusovej

3000,00
83485,40

67,03
236,61
29,20

30,97

5000,-

zastávky

do

1000,00

vybudovanie detského ihriska a nákup

11000,00

Lokce
MS SR ÚV SR

zariadenia na cvičenie
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
Vodovod Kajánkovo
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10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2013. o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

TJ Družstevník Ťapešovo

na činnosť športových klubov

2500,00

CVČ Maják Námestovo

na činnosť krúžkov

495,00

Významné investičné akcie v roku 2019
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Vodovod Kajánkovo
10.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
v roku 2020 sa predpokladá
-

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

-

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Ježičky a Laz

-

Rozšírenie siete NN

-

Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome

-

inštalovanie kamerového systému v obci

10.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých
mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol
veľké rozmery. V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky obec Ťapešovo
nezaznamenala významný pokles príjmov z podielov na daniach v správe štátu .
Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno predvídať budúce účinky a dopady.
Vedenie obce Ťapešovo bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a
podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na obec
Ťapešovo, na jej občanov a na jej zamestnancov.

24

Okrem tejto situácie Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení
účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.5. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor.
Vypracovala: Jančigová Ľudmila

Schválil: Pavol Bugaj, starosta obce

V Ťapešove, dňa 7.5.2020

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výročná správa bola schválená na Obecnom zastupiteľstve Obce dňa 22.5.2020
uznesením č. 18/2020
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