Individuálna výročná správa
Obce Kurimany
za rok 2019

Ing. Martin Faltin
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Táto výročná správa zobrazuje výsledky našej obce za rok 2019. 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 podporujeme. 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 a rozhlas.
V roku 2019 sa obci podarilo získať finančné prostriedky na rekonštrukciu okien a dverí
budovy TJ na ihrisku v sume 5000€ z prostriedkov akčného plánu menej rozvinutého okresu
pri výjazdovom rokovaní vlády v Levoči, ďalej obec požiadala o finančné prostriedky
z akčného plánu pre rok 2019 na výmenu okien a dverí budovy 59 kde sme boli úspešný
a získali sme sumu 6000€. V rámci výzvy Prešovského kraja sme boli úspešný pri projektoch
výzvy predsedu PSK a poslancov PSK kde sme získali spolu 2100€. Tieto finančné prostriedky
boli použité na rozvoj športu a to výmenou teplej vody v TJ a obnovením nábytku šatní
futbalistov v budove TJ. Obec každoročne získava finančné prostriedky pre DHZ na nákup
technického vybavenia a oblečenia tento rok to bola sume o 1400€ tak ako po minule roky.
Veľkým úspechom bolo získanie hasičského auta IVECO Daily. Tento rok sme ešte pre účely
DHZ získali dotáciu na obnovu hasičskej zbrojnice v sume 30 000€. V rámci MAS LEV sa
obec pokúsila o získanie dotácie na rekonštrukciu časti budovy 59 kde chce zriadiť múzeum
a galériu pre podporu kultúry v našej obci. Obnovou prešiel aj obecný úrad a to nákupom
a vybavením nového nábytku pre lepšie využitie miestnosti a pre príjemnejšie prostredie pre
prácu a návštevy obce. 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. Tento rok obec vydala aj občasník pod
názvom VILLA santci quirini. V rámci rozvoja obce sa nám poradilo ku koncu roka predať 3
pozemky v lokalite IBV-kapustnice na účel výstavby rodinných domov. Obec získané finančné
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prostriedky použije na inžinierske siete projektové dokumentácie k objektom. Obec dala
spracovať projektové dokumentácie pre elektro objekty do lokality IBV-Kapustnice nakoľko
pôvodné z roku 2008 už nespĺňajú štandardy. V rámci vybavovania inžinierskych sieti sa obec
musela popasovať aj s vysporiadaním prevádzkovateľa verejného vodovodu nakoľko v obci
prevádzkovateľ dlhé roky chýbal. Obec prešla pod prevádzkovateľa PVPS, a.s. Poprad nakoľko
ponúkla najvýhodnejšie podmienky pre občanov a obec.
1. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC KURIMANY
Sídlo: Kurimany 56, 054 01
IČO: 00329291
Štatutárny orgán obce: Ing. Martin Faltin
Telefón: 053/4512986, 0903511995
E-mail: kurimany@levonetmail.sk, oukurimany@levonetmail.sk
Webová stránka: www.obeckurimany.sk

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Martin Faltin
Zástupca starostu obce: Mgr. Magdaléna Lesňáková
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA
Obecné zastupiteľstvo: PaedDr. Beáta Chlebovcová
Beáta Lechová
Marek Kamenický
Vladimír Russin
Komisie: Komisia športu a vzdelávania – predseda: Marek Kamenický, členovia: Vladimír
Russin, Beáta Lechová
Kultúrna komisia – predseda: Beáta Lechová, členovia: PaedDr. Beáta
Chlebovceová, Mgr. Magdaléna Leňáková
Komisia výstavby, životné prostredie a verejného poriadku – predseda: PaedDr.
Beáta Chlebovcová, členovia: Marek Kameický, Mgr. Magdaléna Lesňáková
Komisia pre sťažnosti a petície občanov – predseda: Vladimír Russin, členovia:
Mgr. Magdaléna Lesňáková, Beáta Lechová
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Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií: predseda: Vladimír
Russin, členovia: Beáta Lechová, Mgr. Magdaléna Lesňáková
Obecný úrad:
- samostatná referentka: Marcela Faltinová
- údržba budov: Peter Tremko
- opatrovateľská služba: Marta Faltinová
Materská škola:
- riaditeľka: Mgr. Jana Biricová
- učiteľka: Michaela Široká
- upratovačka: Drahoslava Slejzáková
Školská jedáleň:
- vedúca ŠJ: Katarína Bonková
- kuchárka: Drahoslava Slejzáková
Rozpočtové príspevkové, neziskové organizácie a obchodné spoločnosti založené obcou
Obec Kurimany nemá.

Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o rozvoj obce a jej občanov. Zabezpečovanie kvalitných služieb
obyvateľom obce a návštevníkom obce.
Vízie obce: Zvýšená kvalita života občanov obce Kurimany, dokončiť priestory pre potraviny.
Dobudovanie čističky odpadových vôd a infraštruktúry v obci na IBV Kapustnice.
Ciele obce: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Kurimany po ekonomickej, sociálnej,
kultúrnej a environmentálnej stránke. Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov.

3. 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.
3.1. 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
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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, čiastočne piesočnatá.
3.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: Obec Kurimany má 367 obyvateľov z toho: mužov 192 a žien
175.
Národnostná štruktúra : slovenská národnosť
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke náboženské
vyznanie
Vývoj počtu obyvateľov v roku 2019 :
- k 1.1.2020: 367
- narodení: 1
- zomrelí: 2
- prihlásení: 8
- odhlásení: 9
3.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
Nezamestnanosť v okrese : V okrese Levoča podľa údajov Ústredia práce. Sociálnych vecí
a rodiny k 31.12.2019 bola miera evidovanej nezamestnanosti 7,99 %.
3.4. 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.
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Pečať obce : Podľa zachovalých historických prameňov mali Kurimany vlastnú pečať už v roku
1608, známa je aj pečať z roku 1798. 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.
3.5. Logo obce – predstavuje erb obce
3.6. 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
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.

4.7. 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. Dnešný kostol sa
v odbornej literatúre hodnotí ako barokový. Je to jediná pamiatka na
dejiny obce z obdobia pred prvou písomnou zmienkou o obcí a je dôkazom
o kultúrnom prostredí porovnateľným so súdobou kultúrnou vyspelosťou
celej Európy.

V interiéri je kamenná krstiteľnica s pôvodnou gotickou nádržou zo 14. storočia
a novšou nohou z 20. storočia, na nádrží sú majuskulové písmena.
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Zvyšok gotickej oltárnej archy s gotickými plastikami z okruhu majstra Pavla z Levoče, okolo roku
1510, teraz v kostole sv. Jakuba v Levoči.

Obraz závesný Umučenie sv. Quirína biskupa, z konca 18. storočia, olej na
plátne.

Plastika Kristus na kríži, neskorobaroková, z konca 18. storočia, polychróm, drevorezba.
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.

4.8.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.

4. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
4.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí obce Kurimany poskytuje prevažne Základná škola v Levoči
a Základná škola v Smižanoch.
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Predškolskú výchovu detí zabezpečuje Materská škola v Kurimanoch bez právnej subjektivity, ktorej
zriaďovateľom je Obec Kurimany a je naviazaná na rozpočet obce a finančné prostriedky pre detí, ktoré
majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky poskytuje Krajský školský úrad Prešov
formou transferu.
K 31.12.2019 bolo v MŠ prihlásených 13 detí.

4.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť občanov je zabezpečovaná ambulanciami v zdravotnom stredisku v meste
Levoča a Spišská Nová Ves.

4.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje prostredníctvom vlastných pracovníkov.

4.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec.
Obec reprezentuje futbalové družstvo „Družstevník“ , ktorý založil aj družstvo futbalovej prípravky.

Obec získala pre účely DHZO Kurimany nové IVECO DAYLI a tak rozšírila svoje technické vybavenie. Dňa
13. mája sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičských áut. Hasiči sa
zúčastnili školenia v Levoči a v Lešti. Školenie bolo zamerané ako auto ovládať v prípade potreby.
Pravidelne, každý rok reprezentujú mladí hasiči našu obec a zúčastňujú sa súťaže hry Plameň, ktorá sa
uskutočnila 22.6.2019 v Spišskom Podhradí. Našu obec reprezentovali dva družstva mladých hasičov.
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Kultúrny život v obci začína už pravidelne Trojkráľovým večerom – večer vianočných piesní a vianočnej
vianočnej poézie spojený s výstavou domácich Betlehemov.

Prichádza obdobie fašiangov a karnevalu
- fašiangy – chodenie po rožni – tradícia zachovaná od našich rodičov a prastarých rodičov. Chodenie
po celej dedine v domácich krojoch „kidľoch“ sprevádzané spevmi a tancami.

- karneval, kde poslanci OZ deťom postavili kartónový hrad, ktorý si deti vymaľovali. Samozrejme
nechýbala zábava a malé občerstvenie.

V máji pokračujeme oslavou Dňa matiek, kde si naši škôlkari a mládež pripravia pekný a zábavný
program pre naše mamky a babičky.
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Začiatok prázdnin začíname športovým dňom.
Úvodným programom športového dňa boli preteky na bicykloch, súťažiaci dievčatá a chlapci,
pokračovalo sa prezentáciou nového hasičského autá IVECO DAYLI a ukážka hasenia ozajstného ohňa
dobrovoľnými hasičmi z obce.

Programom sa pokračovalo rôznymi detskými a dospelými disciplínami
a súťažami.

Zaujímavá bola ukážka cvičených psov.

Prázdniny sme ukončili „Dňom obce“ – varenie tradičných zemiakových jedál po Kurimansky
a bohatým programom počas celého dňa.
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V mesiaci október – mesiac úcty k starším sme zorganizovali posedenie s dôchodcami. Posedenie bolo
spríjemnené s programom detí z materskej škôlky a folklórnou skupinou z našej obce.

Každoročne usporadúvame stretnutie s jubilantmi. Slávnostné posedenie pri kapustnici a

programom deťmi z MŠ
a ženským speváckym zbor z obce. Zástupkyňa

Na prichádzajúce vianočné obdobie sme si urobili adventný veniec
Vianočnú besiedku si pripravili deti z MŠ, adventný čas nám skrátili a priblížili vianočné sviatky.

Vianočná besiedka – ako každý tak aj tento rok si Vianočnú besiedku pripravili deti MŠ pod
vedením
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pedagógov v MŠ. Adventný čas nám tak skrátili deti a priblížili nám blížiace sa sviatky radosti
a pokoja. Deti
si pripravili program, na ktorý boli pozvaní rodičia, starý rodičia, ale aj pre občanov obce. Na
Vianočnej
besiedke chýbalo Vianočné občerstvenie a pre deti sladkosť za ich divadelný výkon.
4.5. Hospodárstvo
Nakoľko obec renovuje priestory pre potraviny, toho času základné potraviny zabezpečila
pojazdnou predajňou – firma Paciga s.r.o.
- pohostinstvo – Alena Bašistová
V obcí stolárstvo Daniel

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č. 9/2018.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 25.9.2019 uznesením č. 62/2019

-

druhá zmena schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 98/2019

5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

532 232

568 744

215 027,21

37,81

147 232
385 000
0
532 232

172 744
396 000
0
560 368

184 300,38
11 000
19 726,83
207 986,48

106,69
2,78

139 362
392 870
0
532 232

153 710
406 658
0
560 368

176 953,27
30 533,21
500

115,12
7,51

37,12
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5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
184 300,38
184 300,38
0,00

176 953,27
176 953,27
0,00

7 347,11
11 000,00
11 000,00
0,00

30 533,21
30 533,21
0,00

-19 226,84
-11 852,73
0,00
0,00
-11 852,73
19 726,83
500,00

19 226,84
215 027,21
207 986,48
7 040,73
0,00
0,00
7 040,73

Schodok rozpočtu v sume 11 852,73 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v rozpočtovanom roku 2019
vysporiadaný:
- z rezervného fondu
......... EUR
- z ďalších peňažných fondov
......... EUR
- z návratných zdrojov financovania ......... EUR
- z finančných operácií
11 852,73 EUR
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Na základe uvedených skutočností nakoľko je schodok bežného a kapitálového rozpočtu
rezervný fond z prebytku hospodárenia sa nevytvára.
5.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

215 027,21

337 232

164 732

164 732

184 300,38
11 000,00
19 726,83

190 000
385 000
0

144 732
20 000
0

144 732
20 000
0

Skutočnosť
k 31.12.2019

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

207 986,48

344 662

131 762

131 762

176 953,27
30 533,21
500

132 662
212 000
0

131 762
0
0

131 762
0
0
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6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
6.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 492 828,82

Skutočnosť
k 31.12.2019
1 500 605,36

1 465 068,07

1 486 116,06

0

0

1 411 101,13

1 432 149,12

Dlhodobý finančný majetok

53 966,94

53 966,94

Obežný majetok spolu

27 760,75

14 489,30

159,24

162,36

4 098,74

3 217,31

23 502,77

11 109,63

0

0

Skutočnosť
k 31.12.2018
926 165,16

Skutočnosť
k 31.12.2019
860 548,76

379 941,08

370 414,71

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

12 521,49

-9 526,37

Záväzky

59 608,07

36 823,63

2 027,01

2 089,63

30 674,03

16 248,45

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

6.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

18 900

18 400

486 616,01

453 310,42

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Výmena okien a dverí na budove TJ v sume 6 888,- €

-

Výmena okien a dverí na adm. budove 59 v sume 9 719,99,- €

-

Projektová dokumentácia na Hasičskú zbrojnicu v sume 900,- €

-

Detské ihrisko v sume 9 485,22 €

-

Nákup pozemkov pre rozvoj obce v sume 3 540,- €

6.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

4 098,74

3 217,31

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

6.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

32 701,04

18 338,08

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

7. Krátkodobé záväzky: dodávateľom, zamestnancom, poisťovniam, daňovému úradu.
8. Hospodársky výsledok za 2019 – vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

191 310,91

243 377,64

30 824,16

41 215,63

7 357,78

13 759,31

52 – Osobné náklady

99 889,68

108 381,52

53 – Dane a poplatky

56,88

56,88

2 297,78

1 280,08

46 049,60

73 392,94

50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby

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

814,02

884,18

0

0

4 021,01

4 407,10

0

0

200 418,35

231 346,50

16 694,68

19 250,85

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0

0

0

0

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

134 821,32

146 872,05

11 870

0

1,56

5,90

37 030,79

65 217,70

+12 521,49

-9 526,37

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok /záporný/ v sume – 9 526,37 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

9. Ostatné dôležité informácie
9.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a
transferov

Okresný úrad Poprad

Evidencia obyvateľstva

Suma
prijatých
prostriedkov v
EUR
122,10

Krajský úrad Prešov

MŠ na vzdelávací proces

455,00

Krajský úrad Prešov

Vojnové hroby

89,67

MV SR Bratislava

Voľby do EP, voľby prezidenta

1 895,10
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DPO Bratislava

Dotácia pre DHZ

1 400

Okresný úrad Poprad

Register adries

21,20

ÚPSVaR Poprad

Dotácia na stravu MŠ

630,85

ÚPSVaR Poprad

Dotácia 50+ §54

954,52

ÚPSVaR Poprad

Dotácia MŠ §54

5 137,34

MV SR Bratislava

CO

71,74

Krajský úrad ŽP Prešov

Agenda ŽP

34,59

VÚC Prešov

Vybavenie šatne a hyg. zar. bud.TJ

2 100

Úrad vlády SR Bratislava

Výmena okien a dverí na budove TJ

5 000

Úrad podpredsedu vlády SR

Výmena okien a dverí adm. bud. 59

6 000

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

medzi bežné transfery ide o dotáciu na vybavenie šatne a hygienické zariadenia pre

futbalistov v budove TJ.
-

v roku 2019 bola obci Kurimany poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky, a to na výmenu
okien a dverí na budove TJ, ďalej na výmenu okien a dverí na administratívnej budove 59
(budúci obecný úrad).

9.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2010 a VZN č.
1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

FK Kurimany

Na šport

3 800,00

DHZ Kurimany

Na šport

249,35

ZŠ Smižany, Sp. Kapitula

CVČ

158,08

ADAM Sp. Nová Ves

CVČ

149,76

ZŠ Komenského Smižany

CVČ

49,91

9.3. Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
-

Dokončenie detského ihriska v sume 9 485,22 €

-

Výmena okien a dverí na budove TJ v sume 6 888,- €

-

Výmena okien a dverí na adm. budove 59 v sume 9 719,99 €
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-

Projektová dokumentácia na Hasičskú zbrojnicu v sume 900,- €

-

Nákup pozemkov pre rozvoj obce v sume 3 540,-€

9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

-

Rekonštrukcia adm. budovy č. 59

-

Realizácia infraštruktúry na IBV Kapustnice

-

IBV v lokalite Nad dedinou

-

Miestna komunikácia parcela 19/4 – spevnená plocha

-

Úprava okolia pod názvom projektu „Posedenie pod lipou“

-

Dokončenie kanalizácie a ČOV

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie v súčasnosti žiadny súdny spor.

Vypracoval:

Schválil:

Marcela Faltinová

Ing. Martin Faltin

samostatný referent

starosta obce

V Kurimanoch, dňa 20.5.2020
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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