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1. Úvodné slovo starostu obce
Táto výročná správa zobrazuje výsledky našej obce za rok 2018. Obecný úrad zabezpečuje
chod celej obce a chod obecných organizácií ako je futbalový klub Družstevník Kurimany, ktorý
pracuje aj na výchove mladých futbalistov nakoľko sa aktívne venuje prípravke. Ďalej je to
Dobrovoľný hasičský zbor pri obci Kurimany, ktorý taktiež finančne podporuje. Zároveň ma vo
svojom vlastníctve a

správe nehnuteľnosti Obecný úrad č.56, Kultúrny dom a požiarnu

zbrojnicu, TJ na ihrisku, garáže na ihrisku, materskú škôlku č.76, administratívnu budovu č.59,
čističku odpadových vôd, cintorín, dom smútku, ihrisko, kanalizačné a vodovodné potrubia
a v neposlednom rade aj verejné osvetlenie. Na údržbu budov sú kladené vysoké finančné
požiadavky nakoľko až 2 najväčšie budovy administratívnu budovu a TJ na ihrisku je potrebné
rekonštruovať. Ďalším veľkým problémom obce je nedobudovaná verejná kanalizácia. Počas
10 rokov obec nezískala žiadne finančné prostriedky na dobudovanie. Problém obce sú aj
priestory obecného úradu nakoľko momentálne obecný úrad sídli, iba v priestoroch kde ma
maličký podiel vlastníctva.
V roku 2018 sa obci podarilo zriadiť verejné detské ihrisko s finančnou podporou Úradu vlády
SR v sume 8000€. V materskej škole prebehla rekonštrukcia hygienických zariadení v sume
12970,- €. Ďalej opravili a obložili lomovým kameňom rezervoár v celkovej sume 1538,- €
z toho finančne podporil sumou 500,- € Prešovský samosprávny kraj – výzva zastupiteľstva,
podpora DHZ na nákup technického vybavenia a oblečenia v sume 1200€. V neposlednom
rade sa značná časť financií použila na zaplatenie projektových dokumentácií pre ďalšie
žiadosti o projekty ich využitie je niekedy po neschválení dotácie nerealizovateľná. Obec
aktívne sa podieľala na organizovaní Dňa obce, Jubilanti, Karneval, Úcta k starším, Deň
matiek... . Mládež pokračuje v chodení po rožni a dobrovoľníci z obce pokračujú na budovaní
Ženského spevokolu.
IBV - Kapustnice stagnujú nakoľko sa stále novými potrebnými vyjadreniami predlžuje predaj
pozemkov a spustenie výstavby – vodný tok. Aj napriek problémom pri vybavovaní vyjadrení
získala územné rozhodnutie na stavbu cesty a inžinierskych sieti. Na budove č.59 sa v roku
2018 nezrealizovalo nič z dôvodu nezískania finančných zdrojov. Obec ma problémy aj
s údržbou verejných priestranstiev nakoľko nemá zamestnancov obce. Na obci pracuje 1
aktivačný pracovník. Ku konca roka 2019 došlo k zmene starostu obce. Starostom obce sa stal
bývali poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Martin Fatlin a došlo aj k zmene obecného
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zastupiteľstva. Z pôvodného zastupiteľstva ostala, iba Beáta Lechová. Verím, že nové vedenie
obce a poslanci OZ budú ochotný svoj voľný čas obetovať pre chod obce a budú nápomocný
pre organizácií akcií a dobrovoľníckych akcií na skrášľovaní obce. Verím, že každí občan tiež
prispeje a prispieva k lepšiemu chodu obce. Slovo ďakujem patrí aj predchádzajúcemu
vedeniu obce a každému občanovi za trpezlivosť a pomoc pri rôznych spoločenských
udalostiach.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Kurimany
Sídlo: Kurimany 56, 054 01
IČO: 00329291
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 053/4512986, 0903 511 995,
E-mail: kurimany@levonetmail.sk
Webová stránka: www.obeckurimany.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich

predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Martin Faltin
Zástupca starostu obce: Mgr. Magdaléna Lesňáková
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Lýdia Budziňáková
Obecné zastupiteľstvo: PaedDr. Beáta Chlebovcová
Marek Kamenický
Beáta Lechová
Mgr. Magdaléna Lesňáková
Vladimír Russin

Komisie: Komisia športu a vzdelávania
Kultúrna komisia
Komisia výstavby, životné prostredie a verejného poriadku
Komisia pre sťažnosti a petície občanov
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Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

Obecný úrad:
Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka / : obec nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej organizácie
Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka /: obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej
organizácie
Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: obec nie je
zriaďovateľom žiadnej neziskovej organizácie
Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti,
IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: obec nie je zriaďovateľom žiadnej obchodnej
spoločnosti

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základným poslaním obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.
Na úseku samosprávnych funkcií chod obecného úradu s širokou agendou, správu daní,
evidenciu obyvateľstva, overovanie, mnoho iných administratívnych úkonov, pripravuje VZN
a iné normy obce, zabezpečuje stavebné konanie, odpadové hospodárstvo, ochranu drevín, na
úseku školstva prevádzku Materskej školy

a školskej jedálne, na úseku sociálnych vecí

zabezpečuje opatrovateľskú službu, prevádzkuje obecnú knižnicu, prevádzkuje obecný
vodovod, verejné osvetlenie, zabezpečuje služby pri pohreboch a údržbu na cintoríne,
podporuje šport, kultúru, ochranu pre požiarmi, ochranu pre povodňami, údržbu majetku
a mnohé iné úlohy.
Ciele obce:
Zatraktívniť obec a zvýšiť blahobyt jej obyvateľov. Uvedené dosiahnuť zlepšením stavu
technickej a sociálnej infraštruktúry, životného prostredia, podporu rozvoja vidieckeho
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cestovného

ruchu

i podnikania,

dotvorením

lukratívnejších

podmienok

občianskej

vybavenosti.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

5.1.

Geografické údaje

Geografická poloha obce : Kataster obce Kurimany sa rozprestiera v strede regiónu Spiš, ktorý
je známy bohatstvom historických pamiatok, pestrosťou ľudového umenia, vysokou úrovňou
hmotnej i duchovnej kultúry.
Susedné mestá a obce : Obec na juhu susedí s obcou Iliašovce, severozápadne sa nachádzajú
Dlhé Stráže a Dravce, na západe Spišský Štvrtok. Severovýchodne leží mesto Levoča, na
východe sú Levočské Lúky. Obcou prechádza štátna cesta 3. triedy spájajúca Levoču,
Kurimany, Iliašovce, Smižany a Spišskú Novú Ves.
Celková rozloha obce : Obec Kurimany s výmerou katastra 257 ha a počtom obyvateľov leží 4
km juhozápadne od Levoče, v severovýchodnej časti Hornádskej kotliny, v mierne zvlanenej
pahorkatine na brydličnatom flyši.
Nadmorská výška : Nadmorská výška jednotlivých častí chotára je v rozmedzí od 490 do 638
m, stred obce má nadmorskú výšku 521 m. Pôda je väčšinou hlinitá, čiastočné piesočnatá.

5.2.

Demografické údaje

Vývoj počtu obyvateľov v roku 2018:
- k 1.1.2019: 368
- zomrelí: 4
- odhlásení: 2
- narodení: 3
- prihlásení: 6
Národnostná štruktúra : slovenská
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke náboženské
vyznanie.

5.3.

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : 4,9%

5.4.

Symboly obce

Erb obce :

Erb obce Kurimany je v tejto podobe: v červenom štíte strieborný sv. Kvirín so
zlatou bradou a zatvorenou korunou v striebornom brnení, ľavicou si pridržajúci strieborný štít
s červeným krížom, vinúcou sa poza postavu.
Vlajka obce :

Vlajka obce Kurimany je bielo – červená štvrtená so žltým lemom. Má pomer
strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajucími do tretiny jej listu.
Pečať obce : v pečati je vyobrazený na štíte polocelok postavy bradatého ozbrojenca v brnení
s kniežacou korunou na hlave. Podľa legendy ide o sv. Kvirína, rímskeho tribúna z konca 1.
a začiatku 2. storočia. Táto pečať tvorila podklad, z ktorého bol Dr. Chalupeckým v roku 1995
spracovaný návrh nového erbu.

5.5.

Logo obce – predstavuje erb obce

5.6.

História obce

Obec Kurimany bola založená v časoch christianizácie Spiša ako Villa s.Quirini. Meno dostala po sv.
Kvirinovi, ktorý je ešte aj dnes patrónom obce. V blízkosti terajšieho kostola sa pod zemou nachádzajú
základy starého, gotického kostola. Kameň z tohto kostola bol použitý pri stavbe terajšieho kostola v
roku 1806. Predtým boli v obci staršie drevené kostoly. Prvá písomná zmienka o Kurimanoch je z roku
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1298 na listina 24 spišských kráľovských farárov. V roku 1465 získal Imrich Zápoľský Spišský hrad a
spolu s ním aj okolité osady a dedina, medzi nimi aj Kurimany. V roku 1700 mali Kurimany 33
obyvateľov – všetci boli Nemci. V roku 1731 tu žilo 52 ľudí, v roku 1752 bol počet obyvateľov 51.
Medzitým sa Kurimany poslovenčili. V roku 1784 žilo v Kurimanoch 81 obyvateľov v 11 domoch a v
roku 1831 tu bolo už 124 obyvateľov. V roku 1870 mala obec 173 obyvateľov, všetci boli rímskokatolíci,
väčšinou slovenskej národnosti.

5.7.

Pamiatky

Kostol rímskokatolícky sv. Kvirína, postavený na starších ranogotických základoch z 2. polovice 17.
storočia, v 18. storočí obnovený a novozaklenutý, neskôr opravený, ohradený múrom.
Krstiteľnica gotická, zo 14. storočia
Zvyšok gotickej oltárnej archy s gotickými plastikami z okruhu majstra Pavla z levoče, okolo roku 1510,
teraz v kostole sv. Jakuba v Levoči.
Plastika Kristus na kríži, neskorobaroková, z konca 18. storočia, polychróm, drevorezba.
Obraz závesný Umučenie sv. Quirína biskupa, z konca 18. storočia, olej na plátne.
Zástavy sv.Martina a sv. Qurín (2ks) z konca 18. storočia, olej na plátne (60x45 cm).
Obraz závesný Immaculata, signatúra Pauini (František), r.1854, olej na plátne (63x80 cm), s
dedikačným kolopisom.
Kalich z r. 1742, pozlátené striebro.

5.8.

Významné osobnosti obce

UK Michal Faltin, narodil sa 20.9.1907, zomrel 14.7.1981 v Bratislave. Na Filozofickej fakulte v
Bratislave študoval pedagogiku a psychológiu.
Michal Dravecký, narodil sa v roku 1908, rehoľné meno brat Filip – Ferdinand. V roku 1925 bol
vysvätený za kňaza. Ako učiteľ pôsobil v reholi Školských bratov v Betleheme a iných krajinách Orientu.
Zomrel 8.6.1969 v Betleheme.
Juraj Dravecký, narodil sa 1.4.1909, vyštudoval pedagogiku, potom vyučoval na viacerých školách ,
gymnáziach a vysokej škole.
Juraj Faltin, ofm, narodil sa 21.4.1927, k minoritom v Levoči nastúpil roku 1946, po roku 1948, keď sa
začínalo prenasledovanie cirkvi, odišiel do emigrácie – do Talianska kde pokračoval v štúdiu a získal
doktorát teológie na Fakulte sv. Bonaventúra v Ríme, doktorát z cirkevného a civilného práva na
Lateránskej univerzite, diplom východného práva, diplom advokáta Rímskej Roty. Zomrel 12.2.2008,
pochovaný je na Levočskom cintoríne, pri bratoch minoritoch.
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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:
-

6.2.

Materská škola spolu so školskou jedálňou

Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť občanov je zabezpečovaná ambulanciami v zdravotnom stredisku
v meste Levoča.

6.3.

Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje prostredníctvom vlastných pracovníkov.

6.4.

Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec. Obec reprezentuje futbalové družstvo
„Družstevník“ ako aj Dobrovoľný hasičský zbor. Obec pravidelne organizuje viaceré kultúrne
akcie, napr. karneval, chodenie s rožňom, deň matiek, športový deň pre deti, posedenie
s jubilantmi, úcta k starším, deň obce, privítanie mikuláša. Obec má vlastnú knižnicu, ktorá
sídli v budove OcÚ, knižný fond je každý rok obnovovaný. V materskej škole sa každoročné
koná vianočná besiedka a posedením.

6.5.

Hospodárstvo

Nakoľko obec nemá priestor na prevádzku potravín tak zabezpečila:
- základné potraviny pojazdnou predajňou – firma Paciga s.r.o.
- pohostinstvo – Alena Bašistová

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
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
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v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
a kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7.12.2017 uznesením č. 51/2017
Rozpočet bol zmenený trikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 7.6.2018 uznesením č. 20/2018

-

druhá zmena schválená dňa 2.8.2018 uznesením č. 31/2018

-

tretia zmena schválená dňa 26.11.2018 uznesením č. 43/2018

7.1.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet

Príjmy celkom

Skutočné

% plnenia

Schválený rozpočet

plnenie príjmov/

príjmov/

po poslednej zmene

čerpanie výdavkov

% čerpania

k 31.12.2018

výdavkov

688936

698232

196939,92

28,21

Bežné príjmy

138936

148232

155800,46

105,11

Kapitálové príjmy

520000

520000

20370

3,92

Finančné príjmy

30000

30000

20769,46

69,23

Výdavky celkom

688936

698232

183775,72

26,32

Bežné výdavky

124736

134032

135953,75

101,43

Kapitálové výdavky

564200

564200

46721,97

8,28

Finančné výdavky

0

0

1100

z toho :

z toho :

Rozpočet obce

13164,20
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7.2.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu

Skutočnosť k 31.12.2018

155800,46
155800,46

135953,75

z toho : bežné výdavky obce

135953,75

Bežný rozpočet

19846,71

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií

20370
20370

46721,97
46721,97

-26351,97
-6505,26
0
-6505,26
20769,46
1100

19669,46

PRÍJMY SPOLU

196939,92

VÝDAVKY SPOLU

183775,72

Hospodárenie obce

13164,20

Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

0
13164,20

Schodok rozpočtu v sume 6505,26 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
.......... EUR
- z ďalších peňažných fondov
.......... EUR
- z návratných zdrojov financovania .......... EUR
- z finančných operácií
6505,26 EUR
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Na základe uvedených skutočnosti nakoľko je schodok bežného a kapitálového rozpočtu
rezervný fond z prebytku hospodárenia sa nevytvára.

7.3.

Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

k 31.12.2018

na rok 2019

na rok 2020

na rok 2021

Príjmy celkom

196939,92

326436

166436

166436

155800,46

136436

136436

136436

Kapitálové príjmy

20370

190000

30000

30000

Finančné príjmy

20769

0

0

0

z toho :
Bežné príjmy

Skutočnosť

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

k 31.12.2018

na rok 2019

na rok 2020

na rok 2021

Výdavky celkom

183775,72

182846

172446

142446

135953,75

122846

122446

122446

Kapitálové výdavky

46721,97

60000

50000

20000

Finančné výdavky

1100

0

0

0

z toho :
Bežné výdavky

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1.

Majetok
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12.2017

k 31.12.2018

Majetok spolu

911194,89

1492828,82

Neobežný majetok spolu

888996,15

1465068,07

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

835029,21

1411101,13

Dlhodobý finančný majetok

53966,94

53966,94

Obežný majetok spolu

22198,74

27760,75

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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z toho :
Zásoby

9,23

159,24

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

1987,93

4098,74

20117,58

23502,77

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci

0

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

krát.
Časové rozlíšenie

8.2.

Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12.2017

k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

911194,89

926165,16

Vlastné imanie

367419,59

379941,08

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

23437

12521,49

24126,49

59608,07

Rezervy

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

1939,50

2027,01

Krátkodobé záväzky

11900,50

30674,03

Bankové úvery a výpomoci

10286,49

18900

519648,81

486616,01

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Predaj pozemkov na výstavbu a úpravy RD 11870,- €

-

Rekonštrukcia strechy budovy č. 59 v sume 31783,62 €

-

Rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ 12970,- €
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-

Rekonštrukcia rezervoára v sume 1538,35 €

8.3.

Pohľadávky
Zostatok

Zostatok

k 31.12 2017

k 31.12 2018

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

1987,93

4098,74

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

8.4.

Záväzky
Zostatok

Zostatok

k 31.12 2017

k 31.12 2018

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

13840

Záväzky po lehote splatnosti

0

32701,04

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12.2017

k 31.12.2018

Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy

32307,51

30824,16

51 – Služby

8759,19

7357,78

52 – Osobné náklady

81616,38

99889,68

53 – Dane a poplatky

56,88

56,88

54 – Ostatné náklady na

1458,70

2297,78

45998,40

46049,60

56 – Finančné náklady

533,04

814,02

57 – Mimoriadne náklady

0

0

58 – Náklady na transfery a náklady

1974,41

4021,01

0

0

prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
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Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

15765,87

16694,68

61 – Zmena stavu

0

0

0

0

vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy 126686,01

137354,22

z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

800,51

12751,15

65 – Zúčtovanie rezerv a OP

0

0

66 – Finančné výnosy

0,92

1,56

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

69 – Výnosy z transferov

52888,20

37030,79

23437,00

12521,49

z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia

a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/
Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 12521,49 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10.Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR

MV SR

Komunálne voľby

511,95

OÚ Poprad

Evidencia obyvateľstva

119,46

OÚ Prešov

Vojnové hroby

75,74
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OÚ Prešov

MŠ na vzdelávací proces

549

OÚ Poprad

Register adries

18

ÚPSVaR Poprad

O službách zamestnanosti § 52

723,98

OÚ Poprad

Sklad CO

66,22

OÚ ŽP Prešov

Agenda životného prostredia

33,64

MV SR

Transfer pre DHZ

1400

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2010 a VZN č. 1/2013
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ

Účelové určenie dotácie

dotácie
FK Kurimany

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Na šport

3600,00€

DHZ Kurimany Na šport

104,85€

ZŠ Smižany – CVČ

183,04€

Sp.Kapitula
CVČ

Adam CVČ

49,92€

SNV
ZŠ Smižany

CVČ

66,56€

ZŠ Komenského, CVČ

16,64€

Smižany

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
-

Predaj pozemkov na výstavbu a úpravy RD 11870,- €

-

Rekonštrukcia strechy budovy č. 59 v sume 31783,62 €

-

Rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ 12970,- €

-

Rekonštrukcia rezervoára v sume 1538,35 €
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Zníženie energetickej náročnosti objektu administratívnej budovy č.59

-

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

-

Rekonštrukcia budovy TJ

-

Predaj pozemkov na IBV

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného

obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka

vystavená
Obec nezaznamenala žiadne rizika a neistoty.

Vypracoval: Marcela Faltinová

Schválil: Ing. Martin Faltin

V Kurimanoch, dňa 27.5.2019
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