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Úvodné slovo starostu obce

Obec Smižany mala to šťastie. že sa jej podarilo získať krásne panoramatické pohľady
na obec z rôznych svetových strán. ktoré boli fotené na prelome 19. a 20. storočia. Obec
zasadená do Hornádskej kotliny bola krásna nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Agentúra
Slovakregión už osem rokov vyhlasuje súťaž o najkrajšiu obec a mesto Slovenska. Hlasovať sa
môže cez internet, prípadne mobilný telefón od 1. apríla do 31. októbra. Obec Smižany získala
20541 hlasov a stala sa najkrajšou obcou Slovenska za rok 2016. Prvé miesto je pekným
a dôležitým ocenením práce všetkých zainteresovaných,

pretože každý sa svojím dielom

pričinil o tento titul. Ozývali sa aj rodáci, ktorí okrem gratulácií nezabudli zdôrazniť svoju
spolupatričnosť a hrdosť na obec, z ktorej pochádzajú.
V roku 2016 bolo na nových uliciach Štefana Hozu a Dezidera Štraucha (Panský kruh)
zrealizované

verejné

osvetlenie

a čiastočne

dobudované

NN-rozvody.

Z dôvodu

obáv

obyvateľov nižšie položenej Pribinovej ulice sme pristúpili k odvozu prebytočnej zeminy,
ktorú stavebníci pri zakladaní rodinných domov hromadili v spodnej časti cesty. Zemina bola
čiastočne odvezená na rekultiváciu

skládky Kudelník.

Cestu Štefana Hozu sme opravili

vyfrézovanou asfaltovou drvou s následným zavalcovaním.

Obec od reštituenta odkúpila 14

stavebných pozemkov v cene 7,- Eur/nr'.
V rómskej osade sme pri nájomných bytových domoch na ulici Rybníky zrealizovali
taktiež verejné osvetlenie. Po vybudovaní vodovodu a splaškovej kanalizácie v minulom roku
na uliciach Veternej a Lúčnej sme začali s prístupovými komunikáciami.

Dodávateľ zhotovil

skladbu ciest bez vrchného asfaltového koberca tak, aby bol zaručený prístup k rodinným
domom najmä v nepriaznivom počasí.
Celý rok 2016 sa niesol v zamení príprav väčších investičných

akcií, ktoré obec

plánovala realizovať z vlastných finančných prostriedkov prípadne podať žiadosť onenávratný
finančný príspevok. Geodet polohopisne
Jahodovú,

Ružovú,

Tomášoviec.

Rázusovu,

a výškopisne zameral ulice Tomášovskú,

Jesenského

Na základe toho projektant

a cyklochodník

vypracoval

až

projekty

po

kataster

na rozšírenie

Lipovú,
Spišských

týchto ulíc,

doplnených o chodníky prípadne parkovacie miesta. V spolupráci s Košickým samosprávnym
krajom

sme

konzultovali

rekonštrukciu

cesty

II/536

(ul.

Tatranská)

v celej

obci.

Najnáročnejším detailom bola kruhová križovatka ulíc Tatranskej, Tomášovskej a Slovenského
raja. V štúdii a samostatnom
prechody

pre

chodcov,

projekte je riešené napojenie jednotlivých

autobusové

inžinierskych sietí. Predpokladané

zástavby,

odvedenie

dažďových

ciest, chodníky,
vôd

a preložky

kapitálové výdavky sú 1,546 mil. Eur. Obec dala taktiež
3

vypracovať projekt troch nájomných bytových domov nižšieho štandardu v rómskej osade
vrátane inžinierskych sietí.
Pre zlepšenie poskytovania

sociálnych služieb máme v pláne vybudovať komunitné

centrum v blízkosti Materskej školy na Zelenej ulici. Vypracovaná projektová dokumentácia
bude slúžiť na podanie žiadosti o dotáciu.
Obec okrem pravidelných mesačných splátok komerčných úverov koncom roka znížila
úverovú zaťaženosť mimoriadnou splátkou. Všetky faktúry sú splatné v lehote splatnosti. Obec
vedie účtovníctvo a rozpočtové hospodárenie prehľadne v súlade so zákonmi. Banka, v ktorej
obec má na účtoch prevažnú časť finančných prostriedkov, sa vyjadrila, že máme komfortné
účtovníctvo.
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1. Identifikačné údaje obce

Názov: Obec Smižany
Sídlo: Námestie M. Pajdušáka 1341/50,053

II Smižany

IČO: 00691721
Štatutárny orgán obce: Ing. Michal Kotrady
Telefón: 053/4431424
Mail: starosta@smizany.sk
Webová stránka: www.smizany.sk

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstavitel'ov

Starosta obce
Ing. Michal Kotrady
Zástupca starostu obce
Mgr. Ľudmila Trošanová
Prednosta

obecného úradu

Ing. Mária Dudžáková
Hlavný kontrolór

obce

Ing. Ján Imre
Obecné zastupiteľstvo
Mgr. Ľudmila Trošanová
Katarína Babiková
Mikuláš Krajňák
Ladislav Kunzo
Jozef Svetkovský
Mgr. Miroslava Szitová
Dezider Šarišský
Jaroslav Šarišský
Jozef Šarišský
Marcel Špener
Mgr. Miroslav Tkáč
Ing. Štefan Zekucia
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Komisie obecného zastupiteľstva:
Komisia pre podnikanie a hospodárstvo
Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania, pre mládež a šport
Komisia sociálna a bytová
Komisia finančná
Komisia stavebná
Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce

Rozpočtové organizácie

obce

Názov: Základná škola
Sídlo: Komenského ul. 3, 053 11 Smižany
Riaditeľka:
Základná

RNDr. Jana Vozárová
činnosť: vzdelávanie

IČO: 35541385
Telefón: 053/4150061
Mail: info@zssmizany.sk
Webová stránka:

www.zssmizany.sk

Názov: Základná umelecká škola
Sídlo: Nám. M. Pajdušáka 2, 053 11 Smižany
Riaditeľka:
Základná

Mgr. Marcela Maniaková
činnosť: vzdelávanie

IČO: 42104301
Telefón: 053/4297990
Mail: zus.smizany@stonline.sk
Webová stránka:

Príspevková

www.zussmizany.edupage.org

organizácia

obce

Názov: Obecné kultúrne centrum
Sídlo: Nám. M. Pajdušáka 1341/50,053
Riaditeľka:
Základná

11 Smižany

Mgr. Dana Cvengrošová
činnost': kultúra

IČO: 42108071
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Telefón: 053/4298939
Mail: okc.kultura@smizany.sk
Webová stránka: www.okc.kultura@smizany.sk
Obec nemá založené neziskové organizácie a obchodné spoločnosti.

3. 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 jej územia
a o potreby jej obyvateľov.

3.1.

Geografické údaje

Geografická poloha obce:
Obec Smižany sa nachádza na východnom

Slovensku v rámci Košického

samosprávneho

kraja, leží v okrese Spišská Nová Ves v údolí rieky Hornád a jej prítokov. Intravilán je zo
severu a západu ohraničený poľnohospodárskou

pôdou, z juhu prevažne pasienkami a súvislým

lesným porastom, do ktorého sú vklinené strediská rekreácie a cestovného ruchu. Obec je
severovýchodnou vstupnou bránou do Národného parku Slovenský raj skrz rekreačné oblasti
Košiarny briežok a Čingov - Hradisko.

Susedné mestá a obce: Spišská Nová Ves, Arnutovce, Iliašovce, Spišské Tomášovce
Celková rozloha obce: 4 570,43 ha
Nadmorská výška: 485 m n.m.

3.2.

Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2015: 8 803
~ muži: 4392
~ ženy: 4411
Počet obyvateľov k 31.12.2016: 8 848
~ muži: 4402
~ ženy: 4446
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3.3. Symboly obce
Erb obce:
Erb obce Smižany tvorí gotický štít, kde v modrom štíte je umiestnený dvojitý konkávny kríž s
kratšími spodnými ramenami sprevádzanými po bokoch ružičkami - všetko strieborné.

Vlajka obce:
Vlajka obce Smižany má podobu raz v jednej tretine od žrde štiepeného a dvakrát deleného
listu striedavo modro-bielych farieb. Pomer jej strán je 2:3 a ukončená je troma cípmi

3.4. História obce
V kráľovskej listine Belu IV. z 23. marca 1254 sa Smižany prvýkrát písomne spomínajú pod
názvom "Sumugh a Villa Canis i Villa caniferorum",

to znamená obec vodičov loveckých

psov. Pôvodné obyvateľstvo obce vykonávalo pre kráľa ajeho zástupcov na Spišskom hrade
špeciálne služby pri poľovačkách - boli chovateľmi loveckých psov duričmi, honcami.
Uhorský kráľ Ondrej III. udelil Smižanom 12. mája 1293 výsady, ktoré ich zaradili medzi
privilegované lokality na Spiši.
Za panovania Žigmunda Luxemburského

Spiš i Smižany doplatili na jeho výbojnú politiku

a nepriateľstvo s husitmi. Pri svojej "spanilej" jazde v apríli - máji 1433 husiti, ktorí prišli
z Poľska, vyplienili a vypálili medzi inými mestečkami a dedinami aj Smižany. Obnova trvala
dva roky.
Prvá štvrtina 17. storočia bola v Uhorsku poznačená dvoma protihabsburskými
Vpád Bočkayových

povstaniami.

hajdukov na Spiš sa stal osudným aj pre Smižany, ktoré pre odopretie

vernosti vyrabovali a podpálili. Podobnej rabovačke sa Smižany neubránili ani v septembri
1619, keď ich svojou návštevou poctilo Bethlenovo vojsko.
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V roku

1638 sa Smižany

stali majetkom

Csákyovcov,

ktorí

ich dostali

testamentom

a manželským zväzkom od Thurzovcov.
Vel'mi podstatný vplyv na ďalší rozvoj Smižian malo postavenie železničnej trate Košice Bohumín v rokoch 1868 - 1871. Nielenže dalo mnohým obyvateľom slušnú možnosť zárobku,
ale cez železničiarov začali do obce prenikať myšlienky maďarizácie, politického liberalizmu
a socializmu.
Azda najvýznamnejšou

udalosťou medzivojnového obdobia Smižian bola pozemková reforma

v roku 1925, čo umožnilo rozširovanie
vyžiadal rozšírenie a modernizáciu

obce aj mimo doterajší intravilán. Rozvoj obce si

školy. V roku 1927 bol rímskokatolícky

kostol rozšírený

prístavbou kaplnky. Miestni evanjelici postavili v roku 1934 evanjelický kostol.
Elektrárenská účastinná spoločnosť v Košiciach v roku 1930 inštaloval a do obce elektrické
osvetlenie.
60-te roky

20.st.

boli charakteristické

budovaním

základnej

školy,

kultúrneho

domu,

nákupného strediska a bytových domov.
Obec Smižany bola súčasťou mesta Spišská Nová Ves od roku 1986 do konca roka 1990.
V tom čase došlo k veľkému zásahu do architektúry obce. Zbúraný bol stred obce vrátane
starého hospodárskeho

dvora. Na ich mieste vyrástli výškové budovy, ktoré zmenili vzhľad

obce.
Osamostatnenie obce v roku 1990 prinieslo jej rozmach. Výstavba panelákov bola zastavená
a začalo sa s vytváraním
splašková kanalizácia.

nového námestia. Obec bola plynofikovaná,
Na námestí povstali nové polyfunkčné

vybudovala

sa nová

domy, radnica a základná

umelecká škola. Z vlastných zdrojov obce a z dotácií boli zrekonštruované všetky objekty škôl
a ďalších obecných budov, vrátane komunikácií a námestia do dnešnej podoby.

3.5. Pamiatky

Rímsko-katolícky

kostol Povýšenia sv. KrÍŽa

V centre obce Smižany sa nachádza gotický rímsko-katolícky kostol Povýšenia Svätého Kríža.
Jeho dominantné a najstaršie časti pochádzajú z druhej polovice 13. storočia. Napriek viacerým
neskorším prestavbám si zachoval prevažne gotický ráz aj do súčasnosti. Keď kostol postavili v
druhej polovici 13. storočia, bol podstatne menší ako dnes. Mal iba jednu loď, avšak vzhľadom
na význam obce došlo už v roku 1436 na jeho zväčšenie. Druhá loď nebola pristavaná, ale
vznikla tak, že prvú loď preklenuli štyrmi pol'ami krížovej rebrovej klenby na súčasný stredný
pilier. Potom druhú loď vytvorili rozšírením priestoru zboku, čím vznikla stavba na sakrálnu
9

architektúru atypická, t.j. má dve lode, ktoré sa seba nesmerujú kolmo, ale ležia vedľa seba
paralelne. Zmenil sa aj vchod. Pôvodný sa nachádzal v južnej stene. Tu aj dnes môžeme
pozorovať ranogotický

portál zdobený bohato profilovaným

ostením. V baroku pred tento

portál pri stavali priestor, ktorý dnes tvorí tzv. malú kaplnku. Z obrazov sa tu nachádzajú
Povýšenie sv. Kríža od Jozefa Czauczika z roku 1853, ďalej je tu podobizeň sv. Kataríny
Alexandrijskej, čo je olejomal'ba z polovice 19. storočia, tiež obraz Ukrižovaný z 1. polovice
19.

storočia.

Interiér

zdobia

aj

neskorobarokové

sochy

svätých

z

18.

storočia.

Kaplnka J. Nepomuckého v Smižanoch
V 18. st. bol sv. Ján z Nepomuku typickým svätým (vysvätený v r. 1729), ktorému sa na počesť
stavali kaplnky a sochy - pod liparni, na námestiach, pri mostoch. Drevenú kaplnku vystavil
pred farou zo svojich nákladov

Ján Krajnák. Ten sa stal farárom

v Smižanoch v r. 1758

a pôsobil tu do svojej smrti v r. 1770. Časom poškodenú kaplnku dal opraviť a z kameňa
prestaviť v r. 1817 gróf Ladislav Csáky. Opravy kaplnky boli vykonané v r. 1955 a v r. 2011,
kedy bol aj kompletne zrekonštruovaný oltár so sochami sv. Jána a dvoch anjelov.

Storočná kaplnka a kalvária
Historický význam požíva v radoch Smižancov storočná kaplnka z r. 1805 pri starej ceste do
Iliašoviec, ktorú dal postaviť gróf Štefan Csáky. Na tomto mieste stál pôvodne stlp na spôsob
kaplnky so štyrmi obrazmi vo výklenkoch. StÍp bol údajne pokutou udelenou mäsiarovi zo
Spišskej Novej Vsi za spáchané cudzoložstvo. Dnes sa touto kaplnkou uzatvára kalvária.
V roku 2009 bola postavená v Smižanoch na konci Smrekovej ulice smerom k Iliašovciam

pozdlž starej - pôvodnej cesty krížová cesta. Pozostáva z jednotlivých zastavení zobrazených
na kamenných pieskovcových dieloch, ktoré zhotovil miestny kamenár Hudran. Na konci sú tri
betónové kríže symbolizujúce ukrižovanie Pána Ježiša a dvoch lotrov.

Kaštieľ
V písomných prameňoch sa spomína od začiatku 18. st. ako eráma budova - soľný úrad či skôr
sklad. Kedy bol presne postavený, nie je známe. Vie sa, že po požiari kostola ajeho okolia v r.
1719 budova soľného skladu na istý čas prichýlila miestneho farára s kaplánom, kým sa
opravila fara. Koncom 18. a začiatkom 19. st. už slúžil častejšie ako sklad medi.
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V Smižanoch na mieste soľného skladu panstvo Csákyovcov vystavilo jágerňu, ktorú dal v r.
1840 Anton Vincent Csáky rozšíriť o štyri izby a vytvoril z nej príjemný kaštieľ. Jeho podoba
sa zachovala do dnešných čias. V r. 1879 sa tu presťahoval gróf Hilárius Csáky po sobáši
s grófkou Annou Normann. V r. 1892 prevzali kaštieľ do správy Mariassyovci z Markušoviec
po tom, ako sa Hilár Csáky presídlil do Spišského Hrhova. Po nich tu pôsobili lesomajstri
a správcovia panského majetku.
Po II. sv. vojne bola v kaštieli základná škola, od r. 1961 do r. 1965 Poľnohospodárske odborné
učilište dvojročné. Kaštieľ rok slúžil internátnej škole a od septembra

1966 tu fungovala

materská škola, ktorá skončila svoju činnosť v r. 2004. V júni 2002 budova kaštieľa v rámci
prechodu kompetencií zo štátu na miestnu samosprávu prešla do vlastníctva obce. V súčasnosti
zrekonštruovaný

kaštieľ

a informovanie

verejnosti

slúži

na

kultúrno-spoločenské

i návštevníkov

obce

aktivity,

informačného

reprezentačné

centra.

účely

V renovovaných

priestoroch je zriadená "Literárna kaviareň" , ktorá je venovaná významným

osobnostiam

obce. Konajú sa tu slávnostné prijatia starostom obce, koncerty, výstavy, besedy, konferencie
apod.
Evanjelický

kostol

V období veľkej hospodárskej

krízy v tridsiatych rokoch minulého storočia, keď sa ozývali

hlasy pre potrebu budovania evo kostola, sa pod vedením Martina Kleina, kurátora a Štefana
Becka, pokladníka, zozbierali peniaze na stavbu evo kostola. V r. 1930 dostali od obce Smižany
miesto na postavenie chrámu, za ktoré zaplatili symbolických 100 Kčs. Stavba bola zahájená
2. augusta 1932. Staviteľom bol Karol Klein zo Spišskej Novej Vsi, plány spracovával Ing.
Alexander Spengel z Levoče.

Chrám Boží bol posvätený dňa 20. októbra 1934 br. biskupom

Dr. Čobrdom, za účinkovania br. farára Dr. J. Karpátyho. Kostol nesie prvky neorománskeho
a neoklasicistického slohu.
Národopisné

múzeum

Od r. 1991 je v Smižanoch zriadená stála expozícia Národopisného

múzea, pobočka Múzea

Spiša v Spišskej Novej Vsi (pri vstupe do obce smerom od Popradu), ktorá prezentuje ľudovú
kultúru stredného a dolného Spiša z konca 19. st. a 20. st. so zameraním na textil, odevy
a výrobu. Súčasťou múzea je pôvodný rodný dom hrdinu

2. sv. vojny - Jána Nálepku,

brigádneho generála In memoriam.
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3.6. Významné osobnosti obce
K osobnostiam Smižian patrili a patria:

Jozef Brandobur - pedagóg, rozhlasový pracovník, spisovateľ, prekladateľ
Vladimír Durdík - divadelný a filmový herec, interpret umeleckého slova a poézie
František Hossa - hokejový reprezentant, tréner slovenskej hokejovej reprezentácie v rokoch
2002-2006
Štefan Hoza - operný spevák (tenor), libretista, dramaturg, režisér, hudobný publicista
a historik, pedagóg, herec, zberateľ ľudových piesní
PhDr. Anton Kret, CSc. - dramaturg, teatrológ, divadelný publicista, dramatik a prekladateľ
(pseudonym Anton Semko)
ThDr. Michal Lapšanský - kňaz Spoločnosti Božieho Slova, misionár
Kpt. Ján Nálepka - brigádny generál in memoriam, slovenský dôstojník a partizánsky veliteľ
Vdp. Matúš Pajdušák - dekan, farár, historik, podpredseda Spišského dejepisného spolku,
inšpektor katolíckych ľudových škôl
Pavol Suržin - stredoškolský profesor, básnik
Prof. Štefan Šmálik - rímskokatolícky kňaz, historik, pedagóg, prekladateľ, spisovatel'
Ignác Grebač - Orlov - kanonik, spisovateľ, prekladateľ, redaktor a verejný činitel'
Ing. Dezider Eugene Slavoj, PhD. - univerzitný profesor, inžinier v odbore zememeračstva,
odborník na fotogrametriu a leteckú typografi u, člen ACSM, CLSA, prezident ASP, nositeľ
vyznamenania ACCM, FELLOW, zakladateľ Nadácie Dezidera Slavoja Štraucha a mecenáš
Základnej umeleckej školy v Smižanoch
Mgr. Klaudia Dernerová - operná speváčka - sopranistka, sólistka Opery Slovenského
národného divadla, stredoškolská a vysokoškolská pedagogička
Ing. Ladislav Vrana - prvý starosta po osamostatnení obce v roku 1990, elektrotechnický
inžinier, spisovateľ, zostavovateľ a prekladateľ
Ing. Peter Lacko - kultúrny a spoločenský činovník, zakladateľ a 1. predseda Miestneho
odboru Matice slovenskej v Smižanoch po roku 1989, spoluzakladateľ spolku MO Živena,
zostavovateľ a prekladateľ
Ing. Vojtech Skyva - reprezentant Československa a československých futbalových klubov,
trojnásobný majster Československa, futbalový tréner
Mgr. František Skyva - pedagóg, reprezentant Slovenska a československých futbalových
klubov, trojnásobný majster Československa, člen slovenskej trénerskej rady, futbalový tréner
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Anton Ján Vaško - učiteľ, hokejový tréner a rozhodca, funkcionár rozhodcovskej komisie,
rozhodcovský metodik, člen pravidlovej komisie LIHG (dnešnej IIHF), priekopník zavedenia
funkcie hokejových delegátov
Jozef Petrulák - reprezentant československých futbalových klubov, futbalový tréner, učiteľ

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

4.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce poskytuje:
Základná škola, ul. Komenského 3, Smižany. Jej súčasťou je školský klub detí, školská jedáleň
a centrum voľného času.
Materská škola, ul. Komenského 3, Smižany
Materská škola, ul. Ružová, Smižany
Materská škola, ul. Zelená, Smižany
Základná umelecká škola, Nám. M. Pajdušáka 2, Smižany

V zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie:
Základná škola povýšenia svätého Kríža, Smižany
Cirkevná materská škola, Smižany

4.2. Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci sa v roku 2016 zabezpečovali prostredníctvom opatrovateľskej službyterénnej, ktorá riešila nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého

zdravotného

Opatrovateľská

služba sa poskytovala

Smižany. Obec zamestnávala

stavu

alebo

z dôvodu

dovŕšenia

dôchodkového

veku.

pre 15 klientov - občanov s trvalým pobyt v obci

14 opatrovateliek.

Služba sa poskytovala v domácom prostredí

prijímateľa, ktorému sa poskytovali nasledovné úkony opatrovateľskej služby:
•

úkony osobnej hygieny

•

stravovanie a pitný režim

•

vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

•

obliekaní a vyzliekanie

•

mobilita a motorika

•

orientácia v prostredí
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•

dodržiavanie liečebného režimu

•

úkony starostlivosti

o domácnosť (nákup potravín a iného drobného tovaru, príprava

jedla, umytie riadu, bežné upratovanie

v domácnosti,

obsluha

bežných

domácich

spotrebičov, starostlivosť o bielizeň, starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu
do zbernej smetnej nádoby)
•

základné sociálne aktivity

•

nepretržitý dohľad

Dňa 04.01.2016 sa obec zapojila do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý
bol na základe oznámenia o možnosti predkladania

žiadosti

na zapojenie sa do národného

projektu zverejnený na stránkach Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej

republiky,

začlenenie. Poskytujeme
v obci Smižany,

operačný program Ľudské zdroje, prioritná

opatrovateľskú

os 4 Sociálne

službu 23 klientom - občanom s trvalým pobytom

za pomoci 17 opatrovateliek zamestnaných na plný úväzok. Dížka trvania

projektu do 04/2018.
V mesiacoch 03 - 04/2016 sme v rámci programu Škola rodinných financií realizovali
projekt v našej obci pod názvom "Kto šetrí, má za tri" prostredníctvom bezplatných seminárov.
Poukázal na rastúcu osobnú zodpovednosť

za finančné rozhodnutia.

Cieľom bolo dostať

finančné vzdelávanie do rodín, komunít a k sociálne slabším vrstvám. Cieľovou skupinou boli
nezamestnaní, ženy poberajúce dávku v hmotnej núdzi žijúce v našej obci.
Lektorka pomáhala účastníčkam seminára zorientovať sa v informáciách a produktoch
na finančnom trhu, poukázala na to ako hospodáriť s rozumom so svojimi financiami, a tým
minimalizovať riziko zlého rozhodovania.
Obec zabezpečuje

sociálnu službu jedáleň (donáška stravy) 24 občanom z dôvodu

ťažkého zdravotného postihnutia, alebo nepriaznivého stavu, resp. dôchodkového veku.
Ďalšou sociálnou službou poskytovanou obcou je prepravná služba, ktorá je určená pre
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným
motorovým

vozidlom,

fyzickej

osobe s nepriaznivým

zdravotným

stavom

s obmedzenou

schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Touto službou zabezpečujeme

prevoz a uľahčujeme prístup občanov do nemocníc v Spišskej

Novej Vsi, Levoči, Poprade a v Košiciach k všeobecným a odborným lekárom

na vyšetrenie,

pravidelnú kontrolu, predpísanie liekov, podanie injekcie, pravidelné odbery.
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4.3. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obecné kultúrne centrum (príspevková
organizácia obce), ktorá spravuje kultúrny dom, kino, kaštieľ a informačné centrum.
V priebehu uplynulého roka OKC uskutočnilo množstvo kultúrnych podujatí, z ktorých je
možné spomenúť:
VITAJ DOMA, STARKÁ

- divadelné predstavenie ochotníckeho divadla RAJ pri OKC

Smižany pod režisérskym vedením Milana Repku
KARNEV AL NA ĽADE - zábavné popoludnie v maskách pre deti aj dospelých
FAŠIANGOVÉ POSEDENIE PRE DÔCHODCOV
45. VÝROČIE FSk SMIŽANČANKA - slávnostné vystúpenie členov FSk Smižančanka
pri príležitosti výročia založenia folklórnej skupiny
8. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE SMIŽANY - V programesa predstavili:CAMPANA
BATUCADA - bubnová show, Tanečná skupina Grimmy Prešov, Hudobná skupina TIP - J.
Valkošák a R. Olejník, DUO Kamelie (ČR) a programom sprevádzal herec, moderátor,
zabávač Michal Hudák.
VITAJ DOMA, STARKÁ - repríza divadelného predstavenia ochotníckeho divadla RAJ
pri OKC Smižany
ZUZANKA A PÁN ODILO - divadelné predstavenie Bábkového divadlo spod Spišského
hradu pre deti
DEŇ

UČITEĽOV

-

slávnostná

akadémia

s pod'akovaním

a ocenením

najlepších

pedagogických pracovníkov starostom obce
DOKTOR ZDRAVIE, VŠETKO JE VLASTNE INAK - výchovný koncert organizovaný
Umeleckou agentúrou UMA a OKC
KONCERT LENKY FILIPOVEJ A JEJ HOSTÍ - hudobná lahôdka v podaní stálice českej
a slovenskej hudobnej scény a jej hostí Seana Barryho - hráča na keltskú harfu a klaviristu
Jaroslava Bártu
STAVANIE OBECNÉHO MÁJA PRED RADNICOU - vítanie jari s FSk Smižančanka,
deťmi ZŠ na Kom. ul., MŠ, detským folklórnym súborom a detskou l'udovou hudbou Oriešok
pri ZUŠ D. Štraucha, Smižany
VITAJ LETO - podujatie v areáli TJ Slovan Smižany s hudbou a hrami pre deti, účinkovali:
deti MŠ, ZŠ a ZUŠ, mladí dobrovol'ní hasiči, kynologický klub Slovenský raj, FSk
Smižančanka a country skupiny 3násť ciest.

15

DEŇ MATIEK - poďakovanie všetkým mamám a starým mamám s kultúrnym programom"
Cirkus" v podaní detí ZŠ na Komenského ul.
DEŇ DETÍ - popoludnie pre deti so súťažami a hrami a prted Radnicou. V programe .Walt
Disney uvádza ..." sa predstavili

deti MŠ združených

v SŠÚ Smižany

a deti Detského

folklórneho súboru Radosť z Ukrajiny
XXV.

SMIŽIANSKE

REMESIEL

FOLKLÓRNE

- účinkovali:

Mužská

SLÁVNOSTI

spevácka

a X.

JARMOK

skupina RUSINIJA

ĽUDOVÝCH

z Humenného,

Detský

folklórny súbor Radosť z Vinnycie z Ukrajiny, FSk Borovničak z Vojkoviec, FSk Jadlovec
z Margecian,

FSk

Porubian

z Poruby

pod Vihorlatom,

DFS

Oriešok

Smižany,

FSk

Smižančanka, hosť programu: FS Vranovčan z Vranova nad Topľou
DEŇ OTCOV - pri príležitosti Dňa otcov vystúpilo domáce ochotnícke divadlo Raj pri OKC
Smižany s hrou "Vitaj doma, starká"
ROZLÚČKA

S LETOM

- podujatie v areáli TJ Slovan Smižany s hudbou, hrami pre deti,

občerstvením, maľovaním na tvár a účinkujúcimi: Sokoliari majstra Vagana zo Starej Ľubovne,
psie záprahy zo Smižian, Detské kočovné divadlo DRaK Prešov s programom Maľované na
skle a Zahuraci - country skupina zo Spišských Vlách
KUL TÚRNE LETO - počas letného obdobia sa na pódiu pred Radnicou predstavili: divadlo
Cililing z Prešova,

hudobná

skupina ENIX z Letanoviec,

dychová hudba Železničiar

zo

Spišskej Novej VsiDivadlo na hojdačke zo Žiliny, country skupina Zahuraci zo Spišských
Vlách, Bábkové divadlo spod Spišského hradu
MUSICA

NOBILIS

-

XXL ročník Medzinárodného

hudobného

festivalu - koncert pre

priaznivcov vážnej hudby v kostole Povýšenia sv. Kríža, účinkovali: Rea Slawiski - soprán,
Viliam Cibula - husle, Daniel Gabčo - organ
ČLOVEK PATRÍ TI ÚCTA - galaprogram
PÁN TRAGÁČIK

A TEMPLÁRY

pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

- predstavenie Spišského divadla zo Spišskej Novej V si

pre deti Základných škôl
KATARÍNSKA

ZÁBAVA - zábava s folklórnou skupinou Smižančanka a ĽH Verbunk

KAT ARÍNSKE POSEDENIE
BENEFIČNÝ

KONCERT

PRE DÔCHODCOV
KAPIEL

- posedenie dôchodcov

"SÁM SEBOU"

A "CHIKI

LIKI TU-A"-

koncert

KAPIEL kapely usporiadaný OZ Mladí ľudia a život.
PRIVÍT ANIE MIKULÁŠA

- program pre deti pred Radnicou, spojený s vianočným trhom a

predajom výrobkov detí základných a materských škôl. Účinkovali: deti MŠ a ZŠ zo Smižian
a detí ZUŠ v rozprávke "Ako čerti Vianoce ukradli"
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ZLATÉ SRDCE ŠTEFANA HOZU- galaprogram pri príležitosti
Štefana Hozu

organizovaný

obcou

Smižany,

Obecným

110. výročia narodenia

kultúrnym

centrom

Smižany

a Základnou umeleckou školou D. Štraucha.
VIANOČNÝ KONCERT ZUZANY SMATANOVEJ

S KAPELOU - koncert talentovanej

slovenskej speváčky a skladateľky
VIANOČNÝ PROGRAM FSk SMIŽANČANKA
OKC okrem
organizáciami

spomenutých
napr.

Živena,

akcií
MO

uskutočnilo
Matice

množstvo

slovenskej,

akcií
ZUŠ,

v spolupráci
Klubom

s miestnymi

dôchodcov,

ZO

Slovenského zväzu telesne postihnutých, ILCO klub Smižany, miestnymi materskými školami,
základnými školami:

Divadelné predstavenia
Karaoke show
Disko maratón
Absolventské predstavenia
Výchovné koncerty
Výročné posedenia
Spomienkové výročné oslavy

Kino
V roku 2016 sa premietali celkovo 3 predstavenia pre ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Podujatia OKC v počte 88 navštívilo celkom 19901 návštevníkov.
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5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia

obce bol rozpočet obce na rok 2016. 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 2016 bol schválený uznesením

obecného

zastupiteľstva

č.

138/11/2015 zo dňa 10.12.2015 ako vyrovnaný. Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako
prebytkový.

V priebehu roka bol upravovaný

rozpočtovými

opatreniami,

ktorých prehľad

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

Zmena rozpočtu
v príjmoch
v Eur

Zmena rozpočtu
vo výdavkoch
v Eur

1

Dátum zmeny
rozpočtu
rozpočtovým
opatrením
27.1.2016

153/12/2016 -§14 ods. 2 písm. b) a c)

74880,00

74880,00

2

10.2.2016

49/3/2015 - §14 ods. 2 písm. b) a c)

17994,45

17994,45

3

25.2.2016

155/13/2016 - § 14 ods. 2 písm. b) a c)

178 575,58

178 575,58

4

15.3.2016

49/3/2015 - §14 ods. 2 písm. b) a c)

12693,39

12693,39

5

21.4.2016

173/15/2016 - § 14 ods. 2 písm. a)

0,00

0,00

6

21.4.2016

174/15/2016 - § 14 ods. 2 písm. b) a c)

12021,00

12021,00

7

21.4.2016

175/15/2016 - §14 ods. 2 písm. a)

0,00

0,00

8

16.6.2016

191/16/2016 - §14 ods. 2 písm. b) a c)

-17931,68

-17931,68

9

16.6.2016

192/16/2016 - §14 ods. 2 písm. b) a c)

27674,20

27674,20

10

16.6.2016

193/16/2016 - § 14 ods. 2 písm. b) a c)

0,00

0,00

II

16.6.2016

209/16/2016 - §14 ods. 2 písm. a)

0,00

0,00

12

30.6.2016

49/3/2015 - § 14 ods. 2 písm. a), b) a c)

6 198,64

6 198,64

13

28.7.2016

213/17/2016 - § 14 ods. 2 písm. b) a c)

-102394,00

-107785,00

14

28.7.2016

214/17/2016 - § 14 ods. 2 písm. b) ac)

67130,60

72 521,60

15

3.8.2016

49/3/2015 - §14 ods. 2 písm. a), b) a c)

5406,00

5406,00

16

25.8.2016

216/18/2016 - § 14 ods. 2 písm. b) a c)

3917,81

3 917,81

17

25.8.2016

217/18/2016 - § 14 ods. 2 písm. a)

0,00

0,00

18

30.9.2016

49/3/2015 - §14 ods. 2 písm. a), b) a c)

22854,39

22854,39

19

27.10.2016

235/19/2016 - §14 ods. 2 písm. b) a c)

38 179,93

38 179,93

20

27.10.2016

236/19/2016 - §14 ods. 2 písm. a)

0,00

0,00

21

27.10.2016

237/19/2016 - §14 ods. 2 písm. d) ab)

6250,00

6250,00

22

15.12.2016

49/3/2015 - §14 ods. 2 písm. a), b) a c)

28863,14

28863,14

23

15.12.2016

249/20/2016 - §14 ods. 2 písm. d) a c)

23578,03

23578,03

24

15.12.2016

250/20/2016 - §14 ods. 2 písm. b) a c)

18423,40

18423,40

25

15.12.2016

251/20/2016 - §14 ods. 2 písm. b) a c)

-195770,02

-195770,02

Poradové
číslo
zmeny
rozpočtu
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26

15.12.2016

252/20/2016 - §14 ods. 2 písm. a)

0,00

0,00

27

15.12.2016

253/20/2016 - § 14 ods. 2 písm. b) ad)

100000,00

100000,00

28

31.12.2016

49/3/2015 - §14 ods. 2 písm. a), b) a c)

13 802,41

13 802,41

5.1.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
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5.2. Hospodárenie

obce za rok 2016

4802734,29
98 126,75
4 188296,44
2215 773,49

530729,90
0,00
338045,28
338045,28

-52215,02
-46436,94
-159,13
-5531,95

-87,00
853034,20

5496774,55
VÝDAVKY SPOLU

5275819,25

220955,30
52215,02
.168 "'40,28

Uznesenie Č. 308/23/2017
Obecné zastupiteľstvo

1. Berie

na

Obce Smižany

vedomie:

a) správu audítora za rok 2016
b) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Smižany za rok 2016,
c) stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu obce Smižany za rok 2016
2. Sch v a ľ uje

:

a) záverečný účet Obce Smižany za rok 2016 a celoročné hospodárenie

bez

v Ý hra d
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b) prebytok rozpočtu v sume 168740,28 Eur použiť na tvorbu rezervného fondu
c) zisk z podnikateľskej činnosti v sume 9 896,19 Eur použiť na tvorbu rezervného fondu
d) prebytok rozpočtu príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum za rok 2016 v sume
46,43 Eur ponechať príspevkovej organizácií na energie.

5.3.

Rozpočet na roky 2017 - 2019

,.

Skutočnost'
ét~k
31.12.2016
" ',XN";'~"K,!'i'''''"' ' ,,;:
Príjmy celkom
5496774,55
z toho:
4802734,29
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
530729,90
Finančné príjmy
65 183,61
Príjmy RO s právnou
98 126,75
l',

Rozpočet
na rok 2017
6145039,00

Rozpočet

I~ .

IX'}# na rok 2018

. 5 003 772,00

4827800,00
1 150239,00
167000,00
0,00

4775772,00
228000,00
0,00
0,00

R'ozpočet
,
na rok 2019
4824297,00
4814297,00
10000,00
0,00
0,00

subjektivitou
"

'k

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

Skutočnosť
k 31.12.2016
5 275 819~25

R9zpočet
na rok 2017
6145039,00

Rozpočet /f'%
na rok 2018
, 5 003 772,00

,W

'"

Ro~~očet
na rok 2019
'4 824 297,00

2215773,49
338045,28

2440201,00
1 387699,00

2297821,00
408914,00

2248335,00
255921,00

749477,53
1 972522,95

294538,00
2022601,00

244537,00
2052500,00

187541,00
2 132500,00
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6. Informácia o vývoji obce z pohl'adu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
6.1. Majetok
a) za materskú
"",,,i,""
'•.y

"
"

účtovnú jednotku
."

",Názov' ." .

»

>4iT "

.,

Majetok spolu

lY

léIIT0<c;;'Skut'óčnost""'"
Skutočnost'
.,
ZH k 31.12.2016
k 31.12.2015
17 939 180,35 l; \.C-;:: 17838230,71
~"_H.

IT

,

13 902 456,99

Neobežný majetok spolu

13734230,14

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

17435,00

16686,40

12751517,11

12584038,86

Dlhodobý finančný majetok

1 133 504,88

1 133504,88

Obežný majetok spolu

4030646,07

4093758,98

z toho:

3 135,83

Zásoby

3673,60

3411 137,92

3214 127,31

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

155 994,51

161 119,39

Finančné účty

460377,81

714838,68

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

6077,29

10241,59

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Casové rozlíšenie

b) za konsolidovaný

celok

Názov

Skutočnost'
k 31.12.2015
18 729 603,59

Majetok spolu

Skutočnost'
k 31.12.2016
18 619 128,12

i

Neobežný majetok spolu

17313059,91

16 946 782,45

z toho:

17435,00

16686,40

Dlhodobý hmotný majetok

16162 120,03

15796591,17

Dlhodobý fmančný majetok

l 133 504,88

l 133 504,88

Obežný majetok spolu

1409443,94

1660240,14

Zásoby

3788,09

4316,35

Zúčtovanie medzi subjektami VS

6947,75

8768,38

Dlhodobý nehmotný majetok

z toho:

22

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

0,00

0,00

157 120,62

162 129,74

1 241 587,48

1 485025,67

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Casové rozlíšenie

7099,84

12105,53

6.2. Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku

Vlastné imanie

10 768 286,36

z toho:
Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

10 768 286,36

11 192 508,24

2246227,24

1444477,28

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy

41 330,86

28 196,46

Zúčtovanie medzi subjektami VS

16243,59

46667,24

Dlhodobé záväzky

304299,54

307485,31

Krátkodobé záväzky

423 387,18

339050,59

Bankové úvery a výpomoci

1460966,07

Casové rozlíšenie

4924666,75

723077,68
5201245,19

b) za konsolidovaný celok

Vlastné imanie

11162357,93

z toho:
Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia
Záväzky

10736860,79

11 162357,93

3067426,27

2255091,62
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z toho:
Rezervy

41 330,86

28272,57

Zúčtovanie medzi subjektami VS

16243,59

46667,24

311 433,09

311 533,25

Krátkodobé záväzky

1 237452,66

1 145540,88

Bankové úvery a výpomoci

1 460966,07

723077,68

Casové rozlíšenie

4925316,63

5201678,57

Dlhodobé záväzky

6.3. Pohľadávky
a) za materskú

účtovnú jednotku

Pohľadávky po lehote splatnosti

a) za konsolidovaný

227805,80

241 712,16

228470,76

243287,16

celok

Pohľadávky po lehote splatnosti
6.4. Záväzky
a) za materskú

účtovnú jednotku

Záväzky do lehoty splatnosti

Záväzky po lehote splatnosti

b) za konsolidovaný

0,00

celok

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00
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7. Hospodársky výsledok

za 2016 - vývoj nákladov a výnosov za materskú

účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku

50 - Spotrebované nákupy

474467,20

413 417,78

51 - Služby

301 432,46

361 305,36

52 - Osobné náklady

1 178502,06

1 202713,92

14660,53

15 127,16

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

110525,09

83 838,83

55 - Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 - Finančné náklady

439886,20

488 801,84

53 - Dane a poplatky

57 - Mimoriadne náklady
58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov

54475,23
0,00
1 239648,22

44852,77
0,00
1 302665,70

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
61 - Zmena stavu vnútro organizačných služieb
62 - Aktivácia
63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z

0,00
178,96
2680245,96

0,00
3 001 158,17

64 - Ostatné výnosy

81 515,43

112527,42

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

36387,76

92915,40

67 - Mimoriadne výnosy
69 - výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
.
obcou alebo VÚC

7 162,31

3 681,68

0,00

0,00

526265,97

582840,91
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b) za konsolidovaný celok

50 - Spotrebované nákupy
51 - Služby
52 - Osobné náklady
53 - Dane a poplatky

414782,89
3 016877,02

461 567,34
3044272,34

13 805,99

14264,12

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

111 450,45

83 868,83

55 - Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 - Finančné náklady

687244,50

701 582,37

57 - Mimoriadne náklady
58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov

61 - Zmena stavu vnútro organizačných služieb
62 - Aktivácia
63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z

62 173,09
0,00

52614,95
0,00

311 777,39

354235,83

700739,23

674597,49

0,00

0,00

178,96

0,00

2677 145,93

2998058,14

64 - Ostatné výnosy

98209,84

135750,96

65 - Zúčtovanie rezerva OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 - Finančné výnosy

36387,76

92915,40

67 - Mimoriadne výnosy
69 - Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
obcou alebo VÚC

7710,29
0,00
1 869589,37

9 183,09
0,00
1 862 716,69

26

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Celkový stav majetku obce - v materskej účtovnej jednotke v netto hodnote k 31.12.2016
predstavoval 17 838230,71 Eur, čo oproti roku 2015 predstavuje pokles 0100949,64

Eur.

Celkový stav neobežného majetku obce (dlhodobý nelunotný a hmotný majetok a dlhodobý
finančný majetok)
predstavuje

k 31.12.2016

pokles

o 168 226,85

predstavoval

13 734230,14

Eur. Faktorom,

Eur, čo oproti roku 2015

ktorý ovplyvňuje

zostatkovú

hodnotu

neobežného majetku sú oprávky (k účtom skupiny - 02) a opravné položky (k účtu 042 obstaranie

dlhodobého

majetku),

ktoré vyjadrujú

opotrebenie

majetku.

Stav oprávok k

neobežnému majetku obce k 31.12.2016 predstavuje čiastku 5 085 882,06 Eur.
Materská účtovná jednotka eviduje prírastok na účte 021 v sume 708 297,91 €, ktorý vznikol
zaradením majetku - úpravy potoka Brusník a IBV Panský kruh. Na účte 031 je vykázaný
prírastok pozemkov v sume 90 747,18 €, z ktorého podstatnú časť tvorí nákup pozemkov na
individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Panský kruh.
Záväzky
737888,39

celkom

poklesli

0812334,65

Eur, z toho bankové

Eur. V roku 2016 bol splatený preklenovací

Protipovodňová

ochrana

a zrealizovaná mimoriadna

úprava

potoka

Brusník

splátka úveru vedeného

úvery a výpomoci

úver na financovanie
vo

výške

v Prima banke

o sumu
projektu

361 900,39

Slovensko

Eur

vo výške

100 000,00 Eur.
Zúčtovanie medzi subjektami VS vzrástlo 030423,65

Eur o nevyčerpané účelové prostriedky

zo ŠR nepoužité v roku 2016.
Krátkodobé záväzky poklesli v porovnaní s minulým rokom o sumu 91 911,78 Eur, z dôvodu
nižších záväzkov voči dodávateľom.

Významnou položkou záväzkov v lehote splatnosti sú

prijaté úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sú k 31.12.2016 vykázané vo výške
272991,87 Eur.
V pohľadávkach

nebola zaznamenaná

významná medziročná zmena. Pohľadávky po lehote

splatnosti predstavujú predovšetkým daňové pohľadávky - miestne dane a miestny poplatok za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
V roku 2016 sa dosiahol kladný hospodársky výsledok 426 577,14 Eur. Oproti roku 2015 ide
o zvýšenie 328 952,53 Eur. Významnými položkami vo výnosoch sú nárast daňových výnosov
o 311 095,07 Eur a výnosov z poplatkov o 9 817,31 Eur. Konsolidovaný

celok v roku 2016

nevykonal žiadne zmeny vlastného imania, ani opravy chýb minulých rokov.
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8. Ostatné dôležité informácie
8.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery:

PoskýtQ}Tatél':";
.

.ť'

.

'W.:

.......

.....'t

,(!~~'i:~:,...

UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
UPSVaR
Ministerstvo dopravy,
výstavby a reg. rozvoja SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo dopravy,
výstavby a reg. rozvoja SR
UPSVaR
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Košice
Ministerstvo vnútra SR
Metodicko-pedagogické
centrum
Implementačná agentúra
pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna
inklúzia
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Košice
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny
SR
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

.,.

.pčeloveut.čeniegŕ1tntôvä:t:",,:;;r [~\'.··.ď:SijDia:;pHlitýtlii!:?:K
. :7~T~t.
. J ransfe rov , .....
13,prostriedkov v EUR
"""0'

Aktivačná činnosť
Podpora zamestnanosti
Chránené pracoviská
Sanca na zamestnanie
Príspevky - hmotná núdza
Stavebný úrad
Register obyvateľstva
Zivotné prostredie
Komunikácie
Agenda osobitného príjemcu
Dotácia na predškolákov
Dotácia na školstvo pre ZS
Komenského
Starostlivosť o vojnové hroby
Dotácia na asistenta učiteľa

23440,01
4623,84
11 478,08
18761,81
37688,60
8019,39
2900,99
701,00
372,51
502,15
11 285,00
l 365298,04
128,04
0,00

Dotácia - Národný projekt POS

54756,00

Dotácia na voľby
Spoločný školský úrad
Terénna sociálna práca

5 145,27
27405,00
18 104,44

Dotácia pre DHZO
Uprava potoka Brusník

2000,00
377858,84
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8.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:

ILCO klub

Bežné výdavky

100,00

PROAUTISTIK, n.o.

Bežné výdavky

100,00

Slov. zväz telesne postihnutých

Bežné výdavky

100,00

Slov. zväz protifašistických bojovníkov

Bežné výdavky

82,00

Múzeum Spiša

Bežné výdavky

100,00

ZO Chovateľov pošt. holubov

Bežné výdavky

100,00

Bežné výdavky

100,00

Bežné výdavky

100,00

spolok slovenských žien
Kynologický klub Slov. raj Smižany

8.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
a) obec
nákup pozemkov v lokalite Panský kruh
verejné osvetlenie v lokalite Panský kruh
vodovod a splašková kanalizácia k IBV v rómskej osade
zateplenie budovy ZŠ Zelená
8.4. Predpokladaný

budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
technická vybavenosť v lokalite Jamy
výstavba komunitného centra
zateplenie MŠ Ružová
rekonštrukcia ul. Tomášovská
rozšírenie ul. Ružová, Jesenského
parkovacie miesta - ul. Rázusová, Za Kaštieľom
výstavba chodníkov na ul. Ružovej a Jahodovej
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8.5.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracovala: Ing. Vitkovská

V Smižanoch dňa 01.06.2017

Prílohy:
•
•
•
•

Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
Individuálna účtovná závierka obce: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
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