Výročná správa
Obce
Šumiac
za rok 2016
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Identifikačné údaje:
Názov: Obec Šumiac
Adresa pre poštový styk: Obec Šumiac, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac
Telefón: 048/6181318, fax: 048/6181390
e-mail: obusumiac@pohonet.sk
web: www.sumiac.sk
Okres: Brezno
IČO: 313866
DIČ: 2021170008
Právna forma: právnická osoba
Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Ústavou SR
Rozloha obce: 8 201,5 ha
Počet obyvateľov k 31.12.2016: 1 330
Kategória
Vek od 0 – 3 rokov
Vek od 4 – 6 rokov
Vek od 7 – 14 rokov
Vek od 15–17 rokov
Vek od 18-60 rokov
Vek nad 60 rokov
Spolu

Spolu
60
48
153
55
714
303
1333

Muži
35
19
78
31
385
117
665

Ženy
25
29
75
24
329
186
668

Základné orgány obce
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starosta obce

Poslanci obecného zastupiteľstva: vykonávali svoju činnosť od 5.12.2014
-

Alžbeta Birková, Šumiac č. 155
Branislav Dundovič, Šumiac, č. 714
Peter Gordan, Šumiac, č. 692
Ing. Mikuláš Hrabovský, Šumiac č. 551
Viera Kožičková, Šumiac č. 416
MVDr. Šimon Károly, Šumiac č. 344, zástupca starostu obce
Róbert Lacko , Šumiac, č. 781
Miroslav Pokoš, Šumiac, č. 560
Marek Tuhovčák, Šumiac, č. 573

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutia o základných otázkach života obce.
Zasadnutia sa konali v dňoch 21.01., 10.03., 21.04., 18.08., 05.10., 24.11., 15.12.. Zasadnutia
sa konali vo veľkej zasadačke obecného úradu. Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená
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na úradnej tabuli najneskôr 3 dní pred konaním zasadnutia a opakovaným vyhlásením
v obecnom rozhlase pred konaním obecného zastupiteľstva.

Prvá písomná zmienka o obci: z roku 1573
Najväčšie pamätihodnosti v obci:
Najstaršou sakrálnu budovou v dedine je barokovo-klasicistický gréckokatolícky kostol
Nanebovstúpenia Pána. Bol postavený v rokoch 1775-1777 a dnes je vybavený krásnym
ikonostasom a súborom zvukovo jedinečných troch vežových zvonov a drevených
veľkonočných hrkálok. Kostol je situovaný na mieste dreveného evanjelického kostolíka zo
17. storočia, ktorý pri požiari vyhorel. Ešte pred ním tu stál tiež drevený, ale pravoslávny
kostolík. K ďalším kultúrno – historickým pamiatkam patria dve kaplnky – jedna staršia
a výstavnejšia, sa nachádza priamo v strede dediny, postavená na jej námestí v roku 1813
a obnovená v rokoch 1822-1823 a druhá pri vodnom pramení v Teplici-Rybárni v roku 1900,
ktorú osobne a zo svojich prostriedkov postavil šumiacky murár Ondrej Čupka. Zaujímavými
sakrálnymi objektmi sú vysoké drevené kríže v exteriéri. V obci i mimo nej je ich celkove 17.
Kostoly a kríže sa nachádzajú aj v osadách. V Červenej Skale je katolícky kostol, vysvätený
v roku 1825, s cintorínom a svätým krížom. Medzi historické zaujímavosti obce patria aj torzá
múrov v Červenej Skale, stopy po niekdajšom priemyselnom rozvoji.
Významní rodáci a občania:
V Šumiaci sa narodilo dosť talentovaných ľudí, mnohé zaujímavé osobnosti, postavy
a postavičky. Medzi najvýznamnejších patrí technický, novátorský a hudobný talent – samouk
Peter Maťuch, nazývaný Petrík. Mimoriadnym jazykovým talentom bol tiež samouk Michal
Žačok, nazývaný Kriak, ako matematický talent sa už na základnej škole prejavoval Martin
Károly. Zo staršej generácie bol zaujímavou postavičkou jednoruký hodinár Jozef Zrak,
v dedine známy ako Palidaj, murár Ondrej Čupka, Rudolf Čupka univerzálny remeselník, a
významní nositelia ľudovoumeleckej tvorby. V Šumiaci sa narodili aj profesionálni
spisovatelia a publicisti. Patrí k nim známa spisovateľka z Červenej Skaly, zaslúžilá
umelkyňa, pôvodne učiteľka Klára Jarunková, autorka mnohých kníh pre detí a mládež.
Autorský kolektív Doc. Ing. Mikuláš Rybár, CSc., Mgr. Ján Molent a Vladimír Čupka – za
vydanie monografie obce. Veľkou postavou rozvoja a propagácie folklóru je Mgr. Ján
Molent. Zo Šumiaca pochádzajú aj niektorí významní športovci: učiteľ Juraj Kriváň,
športový letec a parašutista, v roku 1956 zaslúžilý majster športu a majster sveta v zoskoku zo
600 m na presnosť pristátia, Martin Švagerko, Jozef Černák, Vladimír Čupka ml., Martin
Gažúr, Pavol Tajboš a ďalší. V obci sa narodil najbližší spolubojovník kpt. J. Nálepku,
významný účastník SNP npor. Michal Petro – Katin.
Dobre obec propaguje Mikuláš Gigac, zberateľ rurárnych zvoncov, vystavených v jeho
súkromnom múzeu.
Zaujímavosti z histórie a súčasnosti obce:
Obec leží v Stredoslovenskom kraji vo východnej častí pohoria Nízkych Tatier na úpätí
južných svahov Kráľovej hole a na začiatku povodia rieky Hron v nadmorskej výške
880 m n. m /863 m n. m/. Obec Šumiac je listinne doložená po prvýkrát v roku 1573 pod
názvom Schumecz. Tento rok sa považuje za dátum jej vzniku. Obec vznikla na valašskom
práve v období valašskej kolonizácie trvajúcej od 14. do 17. storočia. Obec mohla vzniknúť
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aj pred uvedeným dátumom, o čom svedčia povesti o uhorskom kráľovi Matejovi Korvínovi,
ktorý žil v 15. storočí /1440-1490/, ktorý údajne často chodil poľovať do šumiackých lesov
z Muránskeho hradu. Presný údaj o založení Šumiaca nie je zatiaľ hodnoverne doložený.
Názov obce má rýdzo slovenský, resp. slovanský pôvod, nie valašský. S najväčšou
pravdepodobnosťou vznikol od slovesa šumieť- šumenie – šumiaci. Od roku 1573 –
Schumecz, 1643 – Seomecz, 1647 – Sumiacz, 1773 – Sumjácz, 1920 – Šumiac, keď sa
uzákonilo toto súčasné pomenovanie obce.
Symboly obce:
Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou S159/98, čo bolo oznámené ministrom vnútra Slovenskej republiky dňa 5.5.1998, č.j. HR
150/S – 158/98.
ERB
V striebornom štíte pred zeleným vrchom zo spodného okraja štítu vyrastajúci strieborný muž
v čiernom klobúku, držiaci pred sebou zlaté porisko valašky, na vrchu stojí medzi dvoma
zelenými smrekmi čierny kamzík.
VLAJKA
Päť pozdĺžných pruhov vo farbách zelenej, bielej, čiernej, žltej a zelenej. Vlajka má pomer
strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny je listu.
PEČAŤ
Obecný úrad Šumiac
S erbom obce
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
- Mgr. Mária Čupková, bytom Šumiac č. 611, samostatný odborný referent – matrika,
mzdy a personalistika, zamestnaná od 17.8.1998, náplň práce je určená schváleným
pracovným poriadkom
- Ing. Červienková Dana, bytom Šumiac, Hlavná 676 do 31.08.2014 – samostatný
odborný referent mzdy a personalistika, od 01.09.2014 - ekonomka obce, náplň práce
je určená schváleným pracovným poriadkom
- PhDr. Jarmila Gordanová – bytom Šumiac č. 459, samostnaný referent – evidencia
obyvateľov, CO, projektová manažérka, zamestnaná od 1.4.2007, náplň práce je
určená schváleným pracovným poriadkom
- Lívia Károlyová, bytom Šumiac č. 344, samostatný odborný referent – dane
a poplatky, MKSm zamestnaná od 23.10.1996, náplň práce je určená schváleným
pracovným poriadkom
- Andrea Bošeľová, bytom Šumiac č. 385, upratovačka, doručovateľka, zamestnaná od
1.9.2002, náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom
- Ján Gigac, bytom Šumiac č. 287, vodič, zamestnaný od 5.2.2007, náplň práce je
určená schváleným pracovným poriadkom
- Martin Hanula, bytom Šumiac 484, vodič, zamestnaný od 17.9.2009, náplň práce je
určená schváleným pracovným poriadkom
- Šimon Bošeľa, bytom Šumiac, Kráľovohoľská cesta č. 372, správca cintorína,
Zamestnaný do 01.07.2008, náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom
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Hlavný kontrolór
Ing. Erika Ľapinová PhD, bytom Banská Bystrica, Tr. SNP 1395/50 zvolená do funkcie
OZ v Šumiaci uznesením číslo 98/OZ/2008 od 9.12.2008 na obdobie 6 rokov. V decembri
2014 zvolená opätovne na obdobie 6 rokov. V roku 2016 hlavný kontrolór pracoval
v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom.
Komisie
OZ má zriadené komisie:
1. Finačná a obecného majetku
2. Ochrany verejného poriadku
3. Sociálno-právna, zdravotná
4. Životného prostredia
5. Územného plánovania a investičnej výstavby
6. Poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva
7. Obchodu, služieb a cestovného ruchu
8. Mládeže a športu
9. Školstva, vzdelávania a kultúry
Schválené právne normy obce Šumiac:
Interné smernice:
- Spôsob vedenia účtovníctva č. 1/2007
- Vykonanie inventarizácie č. 1/2009
- Smernica o finančnej kontrole a vnútornom audite č. 2/2009
- Smernica pre interný postup o verejnom obstavaní č. 3/2009
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce – 2011
- Výkonný kontrolný systém – Zásady kontrolnej činnosti vykonávanej obecnou samosprávou
v obci Šumiac – 2009
- Pracovný poriadok Obce Šumiac
- Organizačný poriadok Obecného úradu Šumiac – 2007
- Prevádzkový poriadok MŠ – 2008
- Prevádzkový Školská jedáleň – 2008
- Prevádzkový poriadok správy Domu smútku a cintorína
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- Požiarny poriadok obce
- Územný plán obce Šumiac
- Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja Obce Šumiac 2009 – s výhľadom do roku
2015
- Všeobecné záväzné nariadenia obce Šumiac podľa platných právnych noriem

Obec Šumiac je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce je pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných zdrojov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového
programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť
štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými
obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži
na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a v celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce
možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj
majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoje majetok ako vklad do obchodnej
spoločnosti, alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od
vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách
hospodárenia s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktoré vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho
rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na
ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech
svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou
osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č.
540/2001 Z. z o štátnej štatistike.
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Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného
účtovníctva.
Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka
tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy,
výkazu ziskov a strát, poznámok, fin. plnenie rozpočtu za príslušné účtovné obdobie.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. Zákon
o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia individuálnej
účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť
overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších doplnkov.
Inštitúcie v obci:
1. Základná škola
Rozpočtová organizácia Obce Šumiac
Riaditeľka: Mgr. Miroslava Hrabovská
Adresa: Kráľovohoľská č. 413, 976 71 Šumiac
Tel. 048/6181315
počet žiakov: 152. Jej súčasťou je školský klub detí /48/
Základná škola hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami a je napojená na rozpočet
obce – prenesené kompetencie.
Príjmy
Dotačné na prenesené kompetencie
386 250 €
Z rozpočtu obce – školský klub
10 200 €
Účelové prostriedky – účelová vzdelávanie
20 622 €
Na stravu HN UPSVaR
21 541 €
2. Materská škola
Originálne kompetencie
Riaditeľka: Mgr. Alena Dudášová
Adresa: Jána Bottu 129, 976 71 Šumiac
Tel.: 0148/6181382
Počet detí: 34
3. Školská jedáleň
Originálne kompetencie
Vedúca ŠJ: Helena Magurová
Adresa: Juraja Kriváňa 135, 976 71 Šumiac
Tel.: 048/6181300
Počet stravníkov: 232
4. Farský úrad
Adresa: 976 71 Šumiac, č. l
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Tel.: 048/6181....
Farár – Mgr. František Takáč
5. Slovenská pošta
Adresa: 976 71 Šumiac, 328
Tel.: 048/6181314
6. Zdravotné ambulancie:
- MUDr. Peter Kukuľa – praktický lekár
Tel.: 048/6181 387
- MVDr. Šimon Károly – súkromný veterinárny lekár
Tel.: 0903130031
7. Obec Šumiac – Kameňolom – Červená Skala 740
Tel.: 048/6181368
8. Urbárske spoločenstvo – Šumiac
Predseda: Jozef Chamko
9. Družstvo NOVOLESY
Hviezdoslavova 328, Šumiac
10. Obchodné prevádzky v obci:
- Potraviny COOP Jednota,
Bučinka č. 134,
- Potraviny Mikuláš Čupka,
Kráľovohoľská 340
- Potraviny + pohostinstvo MAJVA
J. Švermu č. 653,
- Margaretkovo – predaj racionálnej stravy a stravovacích doplnkov
Denisa Mardetová
11. Reštaurácie a pohostinstva
- Pohostinstvo pod javorom
Peter Polák, tel.: 048/6181386
- Symony bar
Simona Gordanová, tel.: 048/6181329,
12. Kaderníctvo Šarm,
Simona Gordanová, Šumiac č. 409
13. Predaj drobných upomienkových predmetov
Katarína Zelenčíková, SNP č. 496,
14. Súkromná podnikateľka Woletzová Mária
Lesopestovateľská činnosť, manipulácia s drevom
Tel.: 0907043894
15. TEXAS RANCH
Katarína Švábová
ubytovanie v súkromí, jedlá, nápoje
16. Ubytovanie Červená Skala
Ing. Ján Gonzor, ul. Hlavná 655
17. Ubytovanie Červená Skala
Milan Kamzík, ul. Hlavná 690,
18. Ubytovanie v Šumiaci
Ján Margeta, ul. Studnička č. 284,
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19. Ubytovanie v Šumiaci
Jozef Meľo, ul. Partizánska č. 358
20. Ubytovanie v Šumiaci
Petro Šimon, ul. Bučinka č. 54
21. Múzeum zvoncov a spiežovcov v Šumiaci
Mikuláš Gigac, ul. Bučinka 23, tel.: 048/6181232
Poľnohospodárska výroba
22. Poľnohospodárske družstvo, Šumiac
poľnohospodárska výroba, tel.: 048/6181339

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako
aj z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2016 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Šumiaci
dňa 15.12.2015 uznesením č. 65/OZ/2015. V priebehu roka bola schválená úprava rozpočtu
nasledovne:
rozpočtové opatrenie schválené dňa 10.03.2016 uznesením č. 6/OZ/2016 a 7/OZ/2016
rozpočtové opatrenie schválené dňa 21.04.2016 uznesením č. 20/OZ/2016
rozpočtové opatrenie schválené dňa 18.08.2016 uznesením č. 43/OZ/2016
rozpočtové opatrenie schválené dňa 05.10.2016 uznesením č. 60/OZ/2016 a 61/OZ/2016
rozpočtové opatrenie schválené dňa 24.11.2016 uznesením č. 67/OZ/2016
rozpočtové opatrenie schválené dňa 15.12.2016 uznesením č. 85/OZ/2016

1. Údaje o plnení rozpočtu:
Plnenie príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie
vrátane tvorby a použitia peňažných prostriedkov v €
Bežný rozpočet

Bežné príjmy
Zdroj financovania – štátny rozpočet , KŠÚ ZŠ
zdroj financovania – štátny rozpočet , KŠÚ ZŠ
Dotácia – záujm.vzdel. KŠU
Dotácia – BBSK remeslá
Dotácia Matica slovenská
Dotácia na matriku, REGOB
Dotácia – voľby
Dotácia - ROEP
Osobitný príjemca rodinné prídavky - UPSVaR
Dotácia – stravné deti v HN UPSVaR
Dotácia – šk.potreby deti, UPSVaR

rozpočet
skutočnosť %
386 250
386 250
367 822
386 250
26 814
20 622
800
800
150
150
2 490
2 335
800
608
21 400
21 400
28 000
21 541
5 600
4 299
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Dotácia - ŽP
Dotácia - od ost. Subj. - Lesy
Dotácia –min.kult. - remeslá
Spolu
Dotácia – ESF – terénna sociálna práca,
Dotácia – ŠR – terénna sociálny práca,
Dotácia – ESF – aktivačná činnost
Dotácia – ŠR – aktivačná činnosť
Dotácia – MRK ZŠ ESF
Dotácia – MRK ZŠ ŠR
Dotácia –ESF – ROH
Dotácia –ŠR - ROH
Dotácia OSL
Dotácia DHZ
Dotácia – MRK II MŠ ESF
Dotácia – MRK II MŠ ŠR
Spolu
Zdroj financovania – rozpočet obce
ŠR – výnos dane územnej samospráve,transfér MFSR
Vratka RZZP
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa
Príjmy - za nevýh.hracie automaty
Príjmy – za užív.ver.priestr.
Príjmy - za komunálne odpady
Príjmy – za dobýv. priestor
Príjmy – z prenajatých pozemkov
Príjmy – z prenaj.budov, priestorov
Príjmy - ostatné poplatky
Príjmy - za porušenie predpisov
Za predaj výrobkov, tavarov a služie
Za materské školy, školský klub
Za hrobové miesto
Za stravné
Za opatr. službu
Z vkladov
Bežné príjmy spolu
Granty
Celkový súčet - príjmy spolu

721
134
473 159
21 505
3 795
36 436
6 737
6 250
750
8 100
4 400
561 132

708
458 713
11 938
2 107
36 436
6 430
1 423
167
6 081
2 400
525 696

411 289
11 150
61 003
14 972
415
100
996
18 257
533
35 200
55 000
2 327
100
14 853
4 978
22 170
2 656
9 800
175
665 975
1 227 107

411 289
11 150
61 003
13 520
260
270
11 254
531
4 158
6 130
1 528
79
4 172
264
22 170
1 000
6 599
166
555 544
1 081 241
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Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Zdroj financovania - ŠR
Dotácia – rek. Ciest romska osada
Dotácia – dobudovanie kanalizácie
Dotácia – pamätná izba
Dotácia -rekonštrukcia kotolne
Dotácia – rekonštrukcia OcU
Dotácia – rekonštrukcia MŠ
Dotácia – rekonštrukcia ZŠS
ŠR spolu
Zdroj financovania – rozpočet obce
Príjmy z predaja pozemkov stavieb
Rozpočet obce spolu
Kapitálové príjmy spolu

rozpočet
skutočnosť
8 300
361 000
5 000
4 969
19 600
19 600
179 550
194 750
170 050
938 250
24 569
18 531
18 531
956 781

5 131
5 131
29 700

Príjmové finančné operácie
Zdroj financovania - ŠR rozpočet skutočnosť
Zostatok prost. z min. r.
0
0
Krátkodobý úver
0
0

Bežné výdavky
Zdroj financovania - ŠR
rozpočet
ZŠ – transfer na bežné výdavky
ZŠ - záujmové vzdelávanie
ZŠ - projekt MRK
MŠ – záujmové vzdelávanie
0133 - OÚ Matrika REGOB
0160 – voľby do vúc
10701 - Osobitný príjemca RP
10701 - Škol. potreby, UPSVaR
10701 – stravné detí v HN
0810 - Matica slovenská
0820 – dot pam. izba
0810 - dot. BBSK
01116 – dot. ŽP, ROEP, výkon
os.príjemcu
0451 – dotácia cestná infraštr.
0911 – dotácia UVSR na platy

384 066
21 287
2 960
2 290
1 612
21 783
4 309
28 900
4 969

čerpanie

%

384 066
21 287
1 610
337
458
21 783
4 309
23 751
4 969
-
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ped. a neped. zam.
09601 – dot. UVSR na platy
neped. zam.
1010 – dot osl
0510 – všeob.služby
Spolu – ŠR – bez školy
0320 – dot DHZ
0360 - rómske občianske
hliadky ESF
0360 - rómske občianske
hliadky ŠR
1050 – Aktivačná činnosť ESF
1050 – Aktivačná činnosť ŠR
1090 – Terénna soc. práca ESF
1090 - Terénna soc. práca ŠR
0911 – proj. MRK II – MŠ ESF
0911 – proj. MRK II – MŠ ŠR
Spolu - ESF a ŠR
Spolu zo ŠR, ESF a ŠR - bez
školy
Spolu + škola

-

67 908
3 000
21 430

1 086
58 303
2 000
19 752

3 785

3 299

12 315
2 844
25 666
4 548
70 588

12 032
2 806
25 644
4 548
68 081

138 497

126 384

543 850

531 737

1 086

Bežné výdavky
Zdroj financovania – rozpočet obce
Bežné výdavky
Zdroj financovania – rozpočet obce
0111 - OÚ
0112 – finančné a rozpočt. Služby
0131 - pers.služby
0133 - všeob. služby
0220 - civilná obrana
0320 - DHZ
0360 - rómske občianske hliadky
0451 – miestne komunikácie
0510 – nakladanie s odpadmi
0520 - ČOV
0620 - rozvoj obce
0640 – verejné osvetlenia

rozpočet
89 655
30 429
4 200
92 167
1 029
4 740
1 300
58 552
33 578
7 952
1 028
10 474

čerpanie
85 931
30 071
2 299
76 203
414
3 515
53 786
33 578
4 783
929
10 474
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0760 – zdravotné stredisko
0810 – Telových. jednota
0830 - rozhlas
0840 – Dom smútku
0820 - kultúra
0911 – Materská škola
09601 – Školská jedáleň
09602 – Školská jedáleň
09603 – Školská jedáleň
1011 – OSL
1020 – staroba
1070 – Hmotná núdza
ŠKD

Spolu rozpočet - bez školy
Spolu + škola

3 263
105
7 800
7 140
18 500
73 217
26 610
43 400
13 020
63 414
7 400
1 600
10 200

3 238
67
5 462
11 790
71 267
25 311
40 500
9 210
60 818
5 076
3536
10 200

600 576
610 776

538 260
548 460

Kapitálové výdavky

Zdroj financovania – štátny rozpočet rozpočet
čerpanie
%
01116 – rek. Ciest romska osada
8 300
8 300
01116 – Dokončenie kanalizácie
361 000
01116 – pamätná izba
5 000
01116 – Rekonštrukcia kotolne
01116 – rekonštrukcia OcU
179 550
01116 – rekonštrukcia MŠ
194 750
01116 – rekonštrukcia ZŠS
170 050

Spolu
Zdroj financovania – rozpočet obce
01116 – rek. Ciest romska osada
01116 – kanalizácia
01116 – Rekonštrukcia kotolne.
01116 –pamätná izba
01116 – rekonštrukcia OcU
01116 – rekonštrukcia MŠ
01116 – rekonštrukcia ZŠS

Spolu
Kapitálové výdavky spolu

918 650

8 300

1 622
28 000
1 000
9 450
10 500

1 618
-

8 950
59 522
978 172

-

1 618
9 918
13

FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finančné operácie rozpočet čerpanie %
Splátka úveru
0
0
Finančné operácie spolu
0
0

Príjmové finančné operácie
rozpočet čerpanie %
Z rezervného fondu obce
0
0
Krátkodobý úver
0
0
Príjmové finančné operácíe spolu
0
0

REKAPITULÁCIA

príjmy
Bežný rozpočet obce
1 081 240
ZŠ pren. komp.,transféry, účelová dotácia, granty
29 700
Kapitálový rozpočet ŠR
1 110 940
Kapitálový rozpočet vl.príjmy
0
Bežný a kapitálový rozpočet spolu
1 110 940

výdavky rozdiel
1 050 504
9 918
1 060 422
0
1 060 422

Celkový stav peňažných prostriedkov k 31.12.2016
Peň. ústav
Peňažný ústav
suma v €
Bežný účet Dexia - 2000976002
Bežný účet Dexia – 2000970006 – dot.
47,35
Bežný účet Dexia – 2000974007 ZŠ, dot.
1 120,37
Bežný účet Dexia – 2000976010 – úč. SF
1 000,86
14

Bežný účet Dexia – 2000978016 – úč.RF
Bežný účet Dexia – 2000971017 – úč.dot.
Bežný účet Dexia – 2000972001 - OÚ
Bežný účet Dexia – 200973012 – Š.J.
Spolu banka

107 355,90
9 359,72
118 884,20

Pokladničná hotovosť
Pokladnica OÚ
Pokladnica ŠJ
Pokladnica MŠ
Pokladnica spolu

1467,20
2511,78
202,65
4181,63
Peňažné prostriedky spolu 123 065,83

Finačné zúčtovanie transférov so štátnym rozpočtom za rok 2016:
Finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce:
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – dotácia vo výške:
- dotácia – BBSK – slávnostná akedémia
- Základná škola / transfer – účelová dotácia/
- Dotácia Matica slovenská
- Dotácia na aktivačné práce a TSP - ESF
- Dotácia na aktivačné práce a TSP - ŠR
- Dotácia na matriku a REGOB
- Dotácia – voľby
- Dotácia Osob. príjemca – rod. prídavky
- Dotácia –stravne UPSVaR deti v HN ZŚ a MŠ
- Dotácia – šk. potreby UPSVaR deti v HN ZŠ a MŠ
- Dotácia– KŠÚ, záujm. vzdelávanie ZŠ, MŠ
- Dotácia ŽP
- Dotácia – CO
- Dotácia – UV SR ped. a neped. zam. škol.zariadení
- Dotácia – UV SR cestná infraštruktúra
- Dotácia – ESF – aktivačná činnosť
- Dotácia – ŠR – aktivačná činnosť

411289,00
800,00
386250,00
150,00
11938,13
2106,74
2335,12
608,07
21400,20
21541,01
4299,40
20622,00
707,66
0,00
0,00
0,00
36436,00
6429,97
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- Dotácia – ESF MRK – základná š
- Dotácia – ŠR MRK – základná škola
- Dotácia – ESF ROH
- Dotácia – ŠR ROH
- Dotácia – ESF MRK II – materská škola
- Dotácia – ŠR MRK II – materská škola

0,00
0,00
1423,10
167,43
0,00
0,00

Prehľad čerpania finančných prostriedkov určených na prevádzku škôl
a školských zariadení v roku 2016 v €:
Prenesené kompetencie: Základná škola
- Bežný transfer – mzdy, odvody zamestnancom, bežné výdavky:
- účelové prostriedky: - účelové vzdelávanie KŠU
- na stravu pre deti v HN UPSVaR

384 066
21 287
23 751

Originálne kompetencie:
Základná škola:
– školský klub

10 200

Materská škola:
- mzdy a odvody zamestnancov, bežné výdavky
- účelové prostriedky – na výchovu a vzdelávanie KŠU

71 267
1 610

Školská jedáleň:
- mzdy a odvody zamestnancov, bežné výdavky

45 328

Činnosť na úseku opatrovateľskej služby
12 opatrovateľov zabezpečovalo opatrovateľskú službu pre 14 opatrovaných občanov
- mzdy a odvody pre opatrovateľky a odvody spoločný úrad
60 818
- príjem za OSL
11 205
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Kapitálový rozpočet
- príjmy:
- výdavky:

29699,31
9918,04

Výsledok hospodárenia za rok 2016
Bežný a kapitálový rozpočet spolu:
Rozpočtové príjmy: bežné
Rozpočtové výdavky: bežné
Prebytok hospodárenia

1 081 240,63
1 050 504,17
30 736,46

príjmové finančné operácie
výdavkové finančné operácie

0,00
0,00

Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Výsledok rozpočtového hospodárenia
Bežný a kapitálový rozpočet spolu: príjmy
výdavky

Výsledok hospodárenia

29 699,31
9 918,04
19 781,27

1 110 939,94
1 060 422,21
50 517,73

50 517,73

V členení dosiahla obec za rok 2016 prebytkový bežný rozpočet vo výške 30 736,46 €,
a prebytkový kapitálový rozpočet vo výške 19 781,27 €
Prebytok bežného rozpočtu:
Prebytok kapitálového rozpočtu:
Prebytok finančné operácie:
Výsledok hospodárenia:
Nepoužité prostriedky 2016
Výsledok hospodárenia

54 243,86
19 781,27
0,00
50 517,73
0,00
50 517,73

Hospodárenie za rok 2016 je prebytok vo výške 50 517,73 eur.
Na základe uvedeného celkové hospodárenie obce za rok 2016 je prebytkové vo výške
50 517,73 €.
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V súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách obec môže vytvárať
peňažné fondy, zdrojmi ktorých môžu byť najmä prebytok rozpočtového hospodárenia za
uplynulý rok a zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky
finančných operácií.

Peňažné fondy obce k 31.12.2016
Prírastky boli zrealizované v nadväznosti na rozpočtové prostriedky v roku 2014
a zodpovedajú stavu finančných prostriedkov na bankových účtoch.
Sociálny fond v €: - počiatočný stav
- úbytok
- prírastok
- konečný zostatok

278,01
1 937,08
2 659,93
1 000,86

Je tvorený v súlade s ustanoveniami zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov. Používa sa na regeneráciu pracovných síl zamestnancov.

Rezervný fond v € - počiatočný stav
- prírastok
- úbytok
- konečný zostatok

4548,56
412,43
0
4 960,99

Obec vytvára rezervný fond v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách, vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu
podľa § 16 ods. 6 citovaného zákona.
Na základe výsledku hospodárenia v roku 2015, vyplýva obci povinnosť tvorby najmenej
10% z prebytku hospodárenia t.j. 412,43 €. Rezervný fond sa používa na úhradu bežných
výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, alebo na likvidáciu škôd
spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, resp. na základe
rozhodnutia zastupiteľstva.
Peňažné fondy obce v €: počiatočný stav
prírastok
úbytok
konečný stav

7 852,41
3 711,89
0
11 564,30

V súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách obec môže vytvárať
peňažné fondy zdrojmi, ktorých môžu byť najmä prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový
rok a zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky
príjmových finančných operácií. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Finančné prostriedky peňažného fondu vo výške 11 564,30 € obec použije na svoj rozvoj na
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výdavky v nasledujúcom účtovnom období.
Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a § 11 Opatrenia MF č. MF/16786/2007-31
ROPO a obcí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov
účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet
výsledku hospodárenia. Preúčtovaním konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia
sa uzavreli účtovné knihy.

Obec vykázala vo svojej účtovnej závierke za rok 2016 takúto výšku výsledku hospodárenia
za účtovné obdobie roka 2016:
Výnosy za rok 2015: 802 359,40
Náklady za rok 2015: 741 245,54
Výsledok hospodárenia za rok 2016: 61 113,86 - zisk

Bilancia finančných prostriedkov
Celkové finančné prostriedky, zostatky ktorých súhlasia so stavom na bankových účtoch:
118 884,20 €
- finančné prostriedky v peňažných fondoch/sociálny fond, rezervný fond
peňažné fondy/
17 526,15
- tvorba rezervného fondu
412,43
- finančné prostriedky peňažného fondu z výsledku hospodárenia
3 711,89
Finančné prostriedky pokladnica
Finančné prostriedky spolu:

4 181,63
123 065,83

2. Bilancia aktív a pasív
Obec Šumiac vykonala inventarizáciu majetku a záväzkov v zmysle zákona 431/2002 Z. z.
o účtovníctve, podľa § 29, 30.
Fyzická inventúra majetku bola k 31.12.2016.
Dokladová inventúra bola k 31.12.2016.
Peňažné prostriedky v hotovosti obec inventarizovala štyrikrát za rok 2016.
Účtovanie o majetku je popísané v internej smernici o účtovníctve.
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Majetok obce v používaní:
Čis Druh
účt majetku
01
Softver
018
DDNM
021
Stavby
022
Stroje
023 Dopravné prostr.
028
DDIM
031
Pozemky
032
Umelecké diela
042 Obstaranie majetku
061
Pod.cen.pap.
063
Real.cen.pap
Spolu

Stav k
+ prírastky - úbytky
Účt.stav k
l.l.2016
31.12.2016
3558,83
0
0
3558,83
2495,25
0
0
623,15
2988205,48 431292,90
0 1736771,17
120085,46 067300,00
0
59498,04
53478,74
1800,00
0
1725,00
66926,05
4878,24
4878,24
15317,20
248326,88
0
0 248326,88
1659,7
0
0
1659,7
430957,45
83897,18 505261,23
9593,40
349066,58
0
0 349066,58
280194
0,00
0
280194
4544954,52 589158,41 510139,47 2706334,05

Oprávky
Spolu
0
1872,10
1682717,30
127887,42
53478,74
51608,85
0
0
0
0
0
1917639,41

Záväzky obce:
Krátkodobé a v lehote splatností voči dodávateľom:
Ostatné záväzky :
Prijaté preddavky
Záväzky voči zamestnancom:
Záväzky voči zamestnancom, zrážky
Záväzky voči poisťovni – SP, ZP
Daň z príjmu – záv. činnosť

4 665,85
282,15
1 880,00
12 011,70
3 948,65
9 476,36
1 196,02

Pohľadávky obce:
Poskytnuté preddavky na el.energiu:
Poskytnuté návratné fin.výpomoci:
Pohľadávky z nedaň. príjmov
Pohľadávky z daň. príjmov obci:
- daň z nehnuteľností
- poplatok za KO
- poplatok za OSL

0
981,19
331,66
50 831,27
7 425,66
8 327,52
35 394,37

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec využívala Superlinku Dexia Komunál – zmluva o kontokorentnom úvere
č. 11-009/11 – povolenie debetného zostatku na účtu 2000972001/5600.

4. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
V roku 2016 obec neposkytla žiadne záruky.
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5. Údaje o nákladoch a výnosoch v podnikateľskej činnosti
Obec má založené dve spoločnosti s.r.o. Podnik služieb s.r.o. so 100% vkladom
obce, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť a vedie samostatné účtovníctvo. Za rok 2016
táto spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok stratu 7 243,16 eur. Spoločnosť Obec Šumiac
Kameňolom so 100 % vkladom obce táto spoločnosť tiež vykonáva podnikateľskú činnosť
a vedie samostatné účtovníctvo. Za rok 2016 dosiahla hospodársky výsledok – stratu 8 523,72
eur.

Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 5/OZ/2015.
Zmeny rozpočtu boli vykonávané rozpočtovými opatreniami schváleným obecným zastupiteľstvom
v Šumiaci. O týchto opatreniach viedla obec operatívnu evidenciu.
Zmeny rozpočtu:
rozpočtové opatrenie
rozpočtové opatrenie
rozpočtové opatrenie
rozpočtové opatrenie
rozpočtové opatrenie
rozpočtové opatrenie

schválené dňa 10.03.2016 uznesením č. 6/OZ/2016 a 7/OZ/2016
schválené dňa 21.04.2016 uznesením č. 20/OZ/2016
schválené dňa 18.08.2016 uznesením č. 43/OZ/2016
schválené dňa 05.10.2016 uznesením č. 60/OZ/2016 a 61/OZ/2016
schválené dňa 24.11.2016 uznesením č. 67/OZ/2016
schválené dňa 15.12.2016 uznesením č. 85/OZ/2016

Zmeny v rozpočtových opatreniach boli realizované vo výdavkovej častí presunutím
finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a tiež aj príjmovej časti pri výnose
daní z príjmov, za prenajatie budov a priestorov, za prebytočná hnuteľný majetok.
V zmysle § 9 ods. l zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočet na rok 2016 bol zostavený bez programov
obce.
Tabuľková časť:
Tab. č. l – Výkaz FIN 1 – 12 o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2016
Tab. č. 2 – Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1 – 01 k 31.12.2016
Tab. č. 3 – Výkaz ziskov a strát ÚČ ROPO SFOV 2 – 01 k 31.12.2016
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Návrh pre Obecné zastupiteľstvo v Šumiaci k výsledku hospodárenia obce:
Výsledok hospodárenia za rok 2015 podľa § 16, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. je prebytok
rozpočtu vo výške 4 124,32 eur, ktorý je zdrojom pre tvorbu rezervného fondu čo predstavuje
10% z prebytku sumu 412,43 eur a zvyšná časť vo výške 3 711,89 je zdrojom peňažných
fondov.

Návrh uznesenia:
„Obecné zastupiteľstvo súhlasí s rozdelením prebytku hospodárenia za rok 2016
a vyjadruje súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.“

V Šumiaci, 08.05.2014

Ing Červienková Dana
––––––––––––––––––––––––––––
zodpovedná osoba za vypracovanie

PhDr. Marcel Pollák
–––––––––––––––––
štatutárny orgán, starosta
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