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1. Úvodné slovo starostu obce 

Výročná správa za rok 2016 predstavuje súhrn činností obce v hodnotovom vyjadrení a je 
vlastne kronikou uvedeného obdobia. Našou snahou bolo zabezpečenie potrieb v prospech 
občanov obce a to pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel. Zároveň sme správne nakladali 
s prostriedkami získanými od štátu na výkon jeho kompetencií, a tiež s prostriedkami 
získanými z Environmentálneho fondu na Rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti 
Kultúrneho domu obce Hnilčík.  
 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov Hnilčík 
Sídlo 053 32  Hnilčík č. 38 
IČO 00329134 
Štatutárny orgán obce starosta obce 
IČO 00329134 
DIČ 2020717666 
Telefón 053 4494103 
Mail hnilcik@stonline.sk 
Webová stránka www.obechnilcik.sk 

 
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 
Starosta obce Vladimír Fabian 
Zástupca starostu obce Emil Jurčák 
Hlavný kontrolór obce Ing. Imrich Keruľ 
Obecné zastupiteľstvo Ľubomír Kačír 

František Fabián 
Vlastimil Novotta 
Branislav Murgáč 
Emil Jurčák 

Komisie Komisia pre ochranu verejného poriadku 
Predseda: Jozef Paulík 
Člen       : Vlastimil Novotta, Ing. František Murgáč 
Komisia pre občianske záležitosti 
Predseda: Božena Fehérová  
Člen        : Ľubomír Kčír, Blažej Novotta 
Komisia na vybavovanie sťažností 
Predseda  : Fabian František 
Člen          : Branislav Murgáč, Ľubomír Kačír 
Náhradníci: Vlastimil Novotta, Emil Jurčák 
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Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov 
Predseda: Ľubomír Kačír 
Člen        : Vlastimil Novotta, Branislav Murgáč 

Obecný úrad Katarína Novottová – samostatný odborný referent 
Maroš Novotta – robotník, vodič 

 

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: Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území 
 
Vízie obce:  
 

- Zvýšená kvalita života s využitím prírodného , geografického potenciálu 
a podnikateľského prostredia 

- Vytvorený dostatočný priestor na bývanie v čistom, zdravom prostredí, s dostatkom 
príležitostí na trávenie voľného času, s dôrazom na využite potenciálu obce a jej okolia 
pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 

- Rozvoj obce zabezpečený s dobre fungujúcou miestnou ekonomikou, službami 
a kvalitnou sociálnu a zdravotnou starostlivosťou 

-  
Ciele obce: 

- otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom 
a ostatným zainteresovaným stranám, 

- zvýšenie záujmu a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných, 
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- zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie 
environmentálneho povedomia a kvality života, 

- zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo, 
- racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce. 

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 Obec Hnilčík leží v severozápadnej časti Košického kraja na 

území historicky významného regiónu Slovenska – Spiša. Jej 
existencia sa spája s okresným mestom Spišská Nová Ves. 
S katastrálnym územím obce susedia katastrálne územia 
Spišskej Novej Vsi, Hnilca, Tepličky, Šafárky, Závadky 
a Nálepkova. Územie je súčasťou rekreačného územného celku 
Slovenský raj s väzbami na Spišský kultúrno-historický celok 
s medzinárodným významom (starobylá Levoča, pamiatky 
zapísané UNESCOM – Spišský hrad, Spišské Podhradie, 
Žehra). Svojou územnou rozlohou sa radí na ôsme miesto 
v obvode Spišská Nová Ves. 

Susedné mestá a obce Hnilec, Nálepkovo, Spišská Nová Ves, Teplička, Závadka 

Celková rozloha obce  2223 ha 
Nadmorská výška Nadmorská výška v strede obce je 608 m, 600-1115 m 

v chotári. 

 
5.2. Demografické údaje  
Počet obyvateľov  
Počet obyvateľov celkom k 31. 12. 2016 549 
Z toho:  občanov (nad 15 rokov) 
              Detí (do 15 rokov) 

485 
64 

Priemerný vek 42,27 roka 
Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia  
Deti do 15 rokov Dievčatá 26 

Chlapci  33 

Mládež od 15 rokov do 
18 rokov 

Dievčatá 10 
Chlapci 9 

Dospelí Ženy 231 
Muži 235 
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Zmeny v stave obyvateľov za rok 2016  
Prihlásených 16 
Narodených 2 
Odhlásených 8 
Zomrelých 7 
Celkový prírastok  1 
 
5.3. Ekonomické údaje  
Nezamestnanosť v obci k 31. 12. 2016 
Zdroj: www.upsvar.sk/obce 

19  

Nezamestnanosť v okrese Spišská Nová Ves 
Zdroj: mesačné štatistiky o počte ......  k 31. 12. 2016 

11,31 % 

Vývoj nezamestnanosti v obci Nezamestnanosť oproti roku 2015 
klesla 

 
5.4. Symboly obce 
 
Erb obce : 
 

 

 

 

Vlajka obce:  

 

Interpretácia erbu : Madona s dieťaťom 
V zelenom štíte geometricky štylizovaná Panna Mária vľavo 
v náručí Ježiškom, postavy sú strieborné, zlatom korunované, odeté 
v striebornom, zlatom lemovanom šate, sprevádzané vpravo 
čiernymi kladivkami so zlatými skríženými poriskami. Skrížené 
banícke kladivká, ktoré ich sprevádzajú, symbolizujú hlavné 
zamestnanie obyvateľov obce. Zelená farba štítu je v heraldike 
považovaná za farbu nádeje a radosti, ale v kombinácií s čiernou 
farbou reprezentuje typické banícke farby. Strieborná alebo biela 
farba je znamením čistoty a nevinnosti, kým zlatá alebo žltá farba 
vyjadruje úctu a vznešenosť. Zároveň zlatá a strieborná farba 
pripomína vzácne kovy ktoré sa v stredoveku získavali v okolitých 
baniach. 
 

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov 
vo farbách zelenej, bielej, žltej a čiernej. Vlajka má 
pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma 
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Jej sfarbenie 
je odvodené od sfarbenia erbu. 



                                                                     8

Pečať obce:  

 

 

 
5.5. História obce  
 
Jednotlivé sídelné časti dnešného Hnilčíka vznikali autonómne a v odlišných mocenských 
sférach záujmu. Spodná časť Hnilčíka a Bindt v čase vzniku patrila do vlastníctva 
markušovských Mariassyovcov. Osada Roztoky, horný Hnilčík (osídlenie pri dnešnom kostole, 
Zimná dolina, Furmanec, Cechy, Štolvek) patrili do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves. 
Horské osady - skôr zoskupenia niekoľkých domčekov - vznikali v blízkosti baní, alebo rudu 
spracujúcich zariadení, kde ťažiari budovali účelové stavby, okrem iného aj tzv. krámy - akési 
ubytovne pre baníkov v blízkosti ústí štôlní. Predpokladá sa, že v lesoch si zriaďovali svoje 
sídla aj uhliari, zberači smoly a pastieri. Charakter osídlenia sa v priebehu stáročí menil: 
osídlené časti sa „sťahovali“ podľa polohy prosperujúcich alebo zanikajúcich baní 
Prvá písomná zmienka o Hnilčíku sa spája s archivovanou listinou z roku 1315, ktorou bola 
prepísaná listina komesa Batyza Mariassyho z roku 1290. Veľmož Batiz a jeho bratia magister 
Mikuláš a magister Marek v nej darovali a potvrdili ľudom, ktorí prišli do hustého lesa, ľudovo 
zvaného Malý Hnilec, na dvadsať rokov slobodu s tým, že od dvadsiateho roku po nadobudnutí 
slobôd budú platiť riadne dávky, ako sa platia v Spišskej provincii, a to natrvalo. Listina sa 
pravdepodobne týka najspodnejšej časti Hnilčíka (neskôr zvanej osada Jerohuta). Osada 
vznikla po tatárskom vpáde v období osídľovania, resp. znovuosídľovania pustých, alebo 
spustnutých častí panstiev zemepánov, ktorí podnecovali prísľubom dočasných slobôd a 
oslobodením od poplatkov (tzv. lehôt) dobrovoľníkov pod vedením lokátorov - šoltýsov k 
obsadeniu nevyužívaných lesov a k ich premene na osadu. V tomto prípade bolo zrejme 
motívom rozvíjanie baníctva, keďže už z najstarších písomných zmienok je zrejmé, že rod 
Mariassyovcov si uvedomoval význam výskytu železných a medených rúd na území, ktoré 
dostal od panovníka ako léno a snažil sa dobývanie rúd a získavanie kovov z nich všemožne 
podporovať. S históriou Hnilčíka súvisí aj prenesenie colného (mýtneho) úradu z Kotterbach do 
dediny Goldbach v Markušovskej doline (Sontagsgrunde) v roku 1345. Mýtnica v Goldbachu 
na mariassyovskom území svedčí o tom, že cez územie terajšieho Hnilčíka už v týchto dobách 
prebiehala dôležitá obchodná cesta smerom na Smolník a Gelnicu, ktorou sa do Poľska vozila 
tunajšia spišská meď. S existenciou Goldbachu sa spája vznik baníckej osady Bindt. 
 
5.5 Logo obce 
Obec Hnilčík nemá logo 
 
 
 
 
 

Obecná pečať má takúto oficiálnu podobu: „Je 
kruhová, bez heraldického šrafovania. V strede 
pečatného poľa je zvolený obecný symbol, ktorý 
môže byť zobrazený aj bez štítu. Kruhopis pečate 
znie: OBEC HNILČÍK“. 
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5.6 História obce Hnilčík 

Jednotlivé sídelné časti dnešného Hnilčíka vznikali autonómne a v odlišných mocenských 
sférach záujmu. Spodná časť Hnilčíka a Bindt v čase vzniku patrila do vlastníctva 
markušovských Mariassyovcov. Osada Roztoky, horný Hnilčík (osídlenie pri dnešnom kostole, 
Zimná dolina, Furmanec, Cechy, Štolvek) patrili do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves. 
Horské osady - skôr zoskupenia niekoľkých domčekov - vznikali v blízkosti baní, alebo rudu 
spracujúcich zariadení, kde ťažiari budovali účelové stavby, okrem iného aj tzv. krámy - akési 
ubytovne pre baníkov v blízkosti ústí štôlní. Predpokladá sa, že v lesoch si zriaďovali svoje 
sídla aj uhliari, zberači smoly a pastieri. Charakter osídlenia sa v priebehu stáročí menil: 
osídlené časti sa „sťahovali“ podľa polohy prosperujúcich alebo zanikajúcich baní. 

Prvá písomná zmienka o Hnilčíku sa spája s archivovanou listinou z roku 1315, ktorou bola 
prepísaná listina komesa Batyza Mariassyho z roku 1290. Veľmož Batiz a jeho bratia magister 
Mikuláš a magister Marek v nej darovali a potvrdili ľudom, ktorí prišli do hustého lesa, ľudovo 
zvaného Malý Hnilec, na dvadsať rokov slobodu s tým, že od dvadsiateho roku po nadobudnutí 
slobôd budú platiť riadne dávky, ako sa platia v Spišskej provincii, a to natrvalo. Listina sa 
pravdepodobne týka najspodnejšej časti Hnilčíka (neskôr zvanej osada Jerohuta). Osada 
vznikla po tatárskom vpáde v období osídľovania, resp. znovuosídľovania pustých, alebo 
spustnutých častí panstiev zemepánov, ktorí podnecovali prísľubom dočasných slobôd a 
oslobodením od poplatkov (tzv. lehôt) dobrovoľníkov pod vedením lokátorov - šoltýsov k 
obsadeniu nevyužívaných lesov a k ich premene na osadu. V tomto prípade bolo zrejme 
motívom rozvíjanie baníctva, kedže už z najstarších písomných zmienok je zrejmé, že rod 
Mariassyovcov si uvedomoval význam výskytu železných a medených rúd na území, ktoré 
dostal od panovníka ako léno a snažil sa dobývanie rúd a získavanie kovov z nich všemožne 
podporovať. S históriou Hnilčíka súvisí aj prenesenie colného (mýtneho) úradu z Kotterbach do 
dediny Goldbach v Markušovskej doline (Sontagsgrunde) v roku 1345. Mýtnica v Goldbachu 
na mariassyovskom území svedčí o tom, že cez územie terajšieho Hnilčíka už v týchto dobách 
prebiehala dôležitá obchodná cesta smerom na Smolník a Gelnicu, ktorou sa do Poľska vozila 
tunajšia spišská meď. S existenciou Goldbachu sa spája vznik baníckej osady Bindt. 

5.7. Pamiatky  
 
Farský kostol povýšenia sv. Kríža Kristovho  
Bol postavený v rokoch 1882 až 1885 v pseudorománskom slohu podľa projektu inž. J. 
Kepplera zo SNV. Jednolodie s polygonálnym uzáverom a predstavanou dvojpodlažnou vežou. 
Presbytérium je zaklenuté konchou, loď pruskou klenbou. Fasády sú celkom hladké. Hlavný 
oltár je pseudorománskeho slohu a pochádza z roku 1926. Bočné oltáre (Lurdskej P. Márie, sv. 
Klimenta pápeža, patróna baníkov), kazateľnica, krstiteľnica a organ sú v pseudorománskom a 
pseudogotickom slohu z konca 19.stor. voľný obraz Kalvárie z bývalého hlavného oltára od A. 
Springera z roku 1885. Zvon z roku 1767 (prenesený z Markušoviec). 
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Kaplnka sv. Jána Nepomuckého 
Bola postavená v klasicistickom slohu v 19.stor.. je obdĺžnikového pôdorysu, zaklenutá 
valenou klenbou. Na murovanej menze stojí menšia socha svätca. 
 
Dom riaditeľa v Hnilčíku, časť Roztoky 
Dom postavila Rakúsko-uhorská vysokopecná spoločnosť, ktorá pôsobila v Roztokách od 70 
rokoch 19. storočia do r. 1892.  Zásluhou tejto spoločnosti tu bolo vybudované zázemie pre 
baníkov a ich rodiny a aj pre vedúce osobnosti, riadiace túto pobočku. Dom riaditeľa závodu sa 
viaže k významnej etape rozvoja baníctva Hnilčíku, ako aj stavebného vývoja samotnej obce.  
 

Banský zvon v Hnilčíku - časť Bindt 
Banský zvon v historizujúcom štýle od dvorného rakúskeho zvonolejára Ignáca Hilzera, odliaty 
vo Viedenskom Novom Meste v roku 1872, má okrem vysokej umelecko-remeselnej hodnoty 
aj významnú hodnotu historickú ako doklad dejín banictva v danej lokalite a jeho významu 
v rámci celej Habsburskej monarche. 
 
Kríž s korpusom Hnilčík – Bindt 
Kríž je upomínkou na minulosť Hnilčíka súvisiacu s banskou činnosťou tejto oblasti. 
Poukazuje na život a smrť baníkov, pre ktorých bola ťažká a nebezpečná práca v bani 
živobytím. Liatinový kríž, ktorý vznikol v roku 1866 je pozoruhodný aplikovaním 
neogotického slohu v časti podstavca komponovaného ako typ drobnej architektúri 
s prepracovanou ornamentikou, najmä v časti baldachýnu v podobe kružieb s troj- a 
štvorlistami či štylizovanými kvetmi ľalie. 
 
Materská škola Hnilčík 
V 30. rokoch 20. Storočí bolo v Hnilčíku obdobie nezamestnanosti, s ktorým súvisí aj vznik 
školy. Po tom, ako závody prepúšťali baníkov, ich deti už neboli povinné navštevovať tzv. 
závodné školy v Bindte a Roztokoch. Za richtára Jozefa Pacigu sa teda pristúpilo k stavbe 
novej školy, ktorá bola situovaná bližšie k obydliam baníkov, kedy deti nemuseli prekonávat 
väčšiu vzdialenosť ako tomu bolo pri závodných školách. Financie na stavbu školy boli dodané 
zo strany obce a zo štátnej podpory. Škola mala byť reprezentatívnou stavbou obce, čím by 
prispela k zvýšeniu kultúrneho výrazu obce. Na výstavbe školy sa podieľali stavitelia zo 
Spišskej Novej Vsi: Beňo, Šašinka, Kručko a Klein, ktorí školu dokončili v roku 1939. Škola 
dostala názov podľa svojho iniciátora obce – Obecná ľudová škola na Hnilčíku. 
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5. 8 Významné osobnosti obce 
 
Pavol Rozlozsnik  
(24. 12. 1880-28. 8. 1940) 

Významný geológ 

František Hadri-Drevenický 
(13.6.1905-11.11.1961) 

kňaz,  básnik, regionálny historik, etnograf 
 

Ján Kovalčík  
(22.5.1834-4.1.1902) 

učiteľ, publicista a básnik, národný buditeľ 
 

Doc.PhDr. František Matúš 
 (13.10. 1936) 

vysokoškolský pedagóg, významný 
muzikológ a historik hudby 

PhDr.Marián Servátka, CSc. 
(7.11.1951) 

publicista, vysokoškolský pedagóg, diplomat, 
veľvyslanec SR v Poľsku a vo Vatikáne 

Ing. Marián Jančura, CSc. 
(19.6.1952) 

geológ, publicista, miestny historik 
 

Miloš Greisel 
(1.5.1948) 

horolezec, cestovateľ, fotograf 
 

 

 

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  
 
6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 
- Materská škola Hnilčík 
 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 
orientovať na : zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 
6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci neposkytuje žiadny lekár. Najbližšiu zdravotnú 
starostlivosť poskytuje: 
- Obvodný lekár : MUDr. Jozef Bodnár, Nálepkovo 
- Detský lekár    : MUDr. Natália Bodnárová, Nálepkovo 
- Zubný lekár     : MUDr. Adrián Daniel, Nálepkovo 

 
6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci nezabezpečuje žiadne zariadenie. Najbližšie zariadenia sociálnych 
služieb sú: 
- Domov dôchodcov v Nálepkovo 
- Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi 
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6.4. Kultúra 
 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 
- Kino ........... nie 
- Galéria ........nie 
- Múzeum ......nie 

Všetky tieto kultúrne zariadenia sú k dispozícii v najbližšom okresnom meste: Spišská Nová 
Ves. 
 
6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 
- Pošta 
- Obecná knižnica 
- Farský úrad 
Najvýznamnejší priemysel v obci : 

V obci nepôsobí žiadna firma s priemyslom. 
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 
- V obci nepôsobí žiadna firma s poľnohospodárskou výrobou. 
 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 
bude orientovať na : uspokojovanie všetkých potrieb obyvateľov obce. 
 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
 
    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   
2016. Obec v roku 2016 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 zostavený ako vyrovnaný 
Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako 
prebytkový. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  
Rozpočet bol menený  a upravovaný takto:  
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OPERATÍVNA EVIDENCIA o ROZPOČTOVÝCH OPATRENIACH 
za rok: 2016 

 
Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva 

č. 81-11/12-2015 
Por. číslo 

rozp. 
opatrenia 

Dátum 
zmeny 

rozpočtovým 
opatrením 

Rozpočtové 
opatrenie 

V súlade s § 14, 
ods. 2 písm.  
a) / b) / c)/ d) 

Zmena 
rozpočtu 

v príjmoch 
v € 

Zmena 
rozpočtu 

vo 
výdavkoch 

v € 

Dátum 
nahratia do 

RISSAM 

1.  13. 1. 2016 b) , c) +1.241,-- +1.241,-- 25.2.2016 
2.  1.2.2016 b) +1.718,-- +1,718,-- 21.3.2016 
3.  1.2.2016 a)  -2.730,-- 

+2.730,-- 
21.3.2016 

4.  1.3.2016 a)  -2.412,-- 
+2.412,-- 

21.4.2016 

5.  29.3.2016 a)  -2.200,-- 
+2.200,-- 

21.4.2016 

6.  1.4.2016 b) , c) +200,-- +200,-- 30.4.2016 
7.  4.4.2016 b) , c) +130,-- +130,-- 30.4.2016 
8.  4.4.2016 a)  -730,-- 

+730,-- 
30.4.2016 

9.  15.4.2016 b) , c) +1.000,-- +1.000,-- 30.4.2016 
10.  1.5.2016 a)  -2.600,-- 

+2.600,-- 
21. 5. 2016 

11.  1.6.2016 a)  -6.860,-- 
+6.860,-- 

21.7.2016 

12.  1.7.2016 b), c) +3.000,-- +3.000,-- 22.8.2016 
13.  8.7.2016 a)  -250,-- 

+250,-- 
22.8.2016 

14.  1.8.2016 a)  -900,-- 
+900,-- 

26.9.2016 

15.  1.8.2016 b). c). +1.500,-- +1.500,-- 26.9.2016 
16.  1.9.2016 a)  -3.240,-- 

+3.240,-- 
19. 10.2016 

17.  1.10.2016 b). c).  -3,-- 
+3,-- 

25.11.2016 

18.  1.10.2016 a) +14.000,-- +11.700,-- 25.11.2016 
19.  23.10. 2016 a).  +2.700 25.11.2016 
20.  23.10.2016 b). c).  -2700,-- 

+2700,-- 
25.11.2016 

21.  1.11.2016 b). c) +1.200,-- +1.200,-- 27. 12.2016 
22.  1.11.2016 a). -1.320,-- 

+1.320,-- 
-9.060,-- 
+9.060,-- 

27.12. 2016 
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016  
 
  

Schválený  
rozpočet  

Schválený 
rozpočet  

po poslednej 
zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 
čerpanie výdavkov 

k 31.12.2016 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 210.700,-- 237.819,-- 233.801,51 98,64 
z toho :     
Bežné príjmy 202.700,-- 226.289,-- 222.644,61 98,39 
Kapitálové príjmy 1.000,-- 1.200,-- 1.161,-- 96,75 
Finančné príjmy 7.000,-- 10.330,-- 9.995,90 104,43 
Výdavky celkom 210.700,-- 227.859,-- 216.834,65 95,16 
z toho :     
Bežné výdavky 168.900,-- 200.019,-- 190.686,06 95,32 
Kapitálové výdavky 21.400,-- 7.240,-- 6.847,13 94,57 
Finančné výdavky 20.400,-- 20.600,-- 19.301,46 93,70 
Rozpočet  obce 0 +9.960,-- 16.966,86  

 
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016   

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 222.644,61
z toho : bežné príjmy obce  222.644,61

             bežné príjmy RO 0,--

Bežné výdavky spolu 190.686,06
z toho : bežné výdavky  obce  190.686,06

             bežné výdavky  RO 0,--

Bežný rozpočet 31.958,55

Kapitálové  príjmy spolu 1.161,--
z toho : kapitálové  príjmy obce  1.161,--

             kapitálové  príjmy RO 0,--

Kapitálové  výdavky spolu 6.847,13
z toho : kapitálové  výdavky  obce  6.847,13

             kapitálové  výdavky  RO 0,--

Kapitálový rozpočet  -5.686,13

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 26.272,42

Vylúčenie z prebytku – zostatok fondu opráv + zostatok SF -609,80

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 
25.662,62

Príjmy z finančných operácií 9.995,90
Výdavky z finančných operácií 19.301,46
Rozdiel finančných operácií -9.305,56
PRÍJMY SPOLU   233.801,51 
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VÝDAVKY SPOLU 216.834,65 
Hospodárenie obce  16.966,86 
Vylúčenie z prebytku -609,80 
Upravené hospodárenie obce – PREBYTOK 16.357,06 

 

Prebytok rozpočtu v sume  26.272,42 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 upravený o nevyčerpané 
prostriedky v sume 609,80 € 
   

-  tvorbu rezervného fondu 25.662,62  EUR  
 
Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v sume -9.305,56 EUR, navrhujeme vysporiadať z: 
 

- rezervného fondu           --9.305,56 EUR  
 
V zmysle ustanovenia §16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa §10 ods. 3 písm. a) a 
b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú: 
 

a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv  podľa ustanovenia §18 
ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a so sociálnom bývaní 
v z.n.p. v sume: 293,73 € 

b) nevyčerpané prostriedky sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 
fonde (obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke): 316,07 € 

 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 
2016 vo výške 16.357,06 EUR.  
 
7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2019     
 Skutočnosť 

k 31.12.2016 
Rozpočet  na 

rok 2017 
Rozpočet 

 na rok 2018 
Rozpočet 

 na rok 2019 
Príjmy celkom 233.801,51 216.834,65 216.834,65 216.834,65 
z toho :     
Bežné príjmy 222.644,61 190.686,06 190.686,06 190.686,06 
Kapitálové príjmy 1.161,-- 6.847,13 6.847,13 6.847,13 
Finančné príjmy 9.995,90 19.301,46 19.301,46 19.301,46 
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 Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Rozpočet  na 
rok 2017 

Rozpočet 
 na rok 2018 

Rozpočet 
 na rok 2019 

Výdavky celkom 216.834,65 228.646,-- 228.646,-- 228.646,-- 
z toho :     
Bežné výdavky 190.686,06 203.446,-- 203.446,-- 203.446,-- 
Kapitálové 
výdavky 

6.847,13 7.000,-- 7.000,-- 7.000,-- 

Finančné výdavky 19.301,46 18.200,-- 18.200,-- 18.200,-- 
 

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

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Majetok spolu 1.606.026,70 1.568.528,25 

Neobežný majetok spolu 1.571.763,39 1.525.862,77 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,-- 0,-- 

Dlhodobý hmotný majetok 1.501.599,73 1.455.699,11 

Dlhodobý finančný majetok 70.163,66 70.163,66 

Obežný majetok spolu 32.953,72 41.543,99 

z toho :   

Zásoby 169,86 190,25 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 53,95 0,-- 

Dlhodobé pohľadávky 0,-- 0,-- 

Krátkodobé pohľadávky  7.210,02 7.653,59 

Finančné účty  25.319,89 33.700,15 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,-- 0,-- 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 200,-- 0,-- 

Časové rozlíšenie  1.309,59 1.121,49 
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8.2. Zdroje krytia  
 

Názov Skutočnosť 
k  31.12.2015 

Skutočnosť 
k  31.12.2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1.606.026,70 1.568.528,25 

Vlastné imanie  276.569,32 289.133,79 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,-- 0,-- 

Fondy 0,-- 0,-- 

Výsledok hospodárenia  276.569,32 289.133,79 

Záväzky 490.560,03 470.783,32 

z toho :   

Rezervy  1.179,32 955,99 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,-- 0,-- 

Dlhodobé záväzky 455.965,53 438.766,59 

Krátkodobé záväzky 31.739,50 31.060,74 

Bankové úvery a výpomoci 1.675,68 0,-- 

Časové rozlíšenie 838.897,35 808.611,14 

 
Analýza významných položiek z účtovnej jednotky:  
 
Významné prírastky majetku: 
Obec v roku 2016 zaradila so svojej evidencie majetku: 

- Technické zhodnotenie ČOV 10 b.j. ....... 2.171,05 € 
- kúpa pozemku v rámci dousporiadania vlastníckych vzťahov .......1.428,-- € 
- na základe výpožičných zmlúv bol na podsúvahovom účte zaúčtovaný majetok: 

požiarny vozík v hodnote: 14.320,94€ a požiarne auto IVECO v hodnote: 114.813,60 € 
 

 
Významné úbytky majetku: 
Obec v roku 2016 vyradila z evidencie majetku: 

- obce v  celkovej hodnote 1.711,40 €z dôvodu zastaralosti, nefunkčnosti a neaktuálnosti  
- požiarne auto v celkovej hodnote: 6.207,26 € z dôvodu zastaralosti a nefunkčnosti 

 
Významný predaj investícií: 
Obec v roku 2016 nezaznamenala žiadny významný predaj investícií. 
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Prijaté dlhodobé a krátkodobé bankové úvery: 
V roku 2016 obec neprijala žiadne úvery. 
8.3. Pohľadávky  
Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2015 
Zostatok 

k 31.12 2016 
Pohľadávky do lehoty splatnosti   4.520,43 4.161,58 
Pohľadávky po lehote splatnosti   7.333,94 8.062,19 

 
Analýza významných položiek z účtovnej jednotky:  
Pohľadávky vykazujú v roku 2016 mierny pokles. 
 Ide o pohľadávky z nezaplatených daní z nehnuteľností, poplatky za vodu fakturované za II. 
polrok 2016 ale aj po lehote splatnosti, TKO, psa, nájomné za XII. 2016 v lehote splatnosti ale 
aj nedoplatky po lehote splatnosti, preplatok elektrickej energie, vyúčtovanie elektrickej 
energie za podnikateľský subjekt. Prvoradou úlohou obce je zabezpečiť zaplatenie týchto aj 
prostredníctvom splátkových kalendárov. 
 
8.4. Záväzky 
Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2015 
Zostatok 

k 31.12 2016 
Záväzky do lehoty splatnosti   490.560,03 470.783,32 
Záväzky po lehote splatnosti   0,-- 0,-- 

 
Analýza významných položiek z účtovnej jednotky 

- Úbytok záväzkov – splátky úverov zo ŠFRB, úbytok bankového úveru 
-  záväzky do lehoty splatnosti -  predstavujú faktúry , ktoré prišli do 26. 1. 2017 ale 

týkajú sa bezprostredne predchádzajúceho obdobia. Patria sem aj mzdy a odvody za 
mesiac december 2016 vyplatené až v roku 2017. 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2016 - vývoj nákladov a výnosov 
 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Predpoklad 
rok 2017 

Náklady 221.821,99 241.046,67 241.046,67 
50 – Spotrebované nákupy 33.525,87 33.177,66 33.177,66 
51 – Služby 29.187,70 32.471,43 32.471,43 
52 – Osobné náklady 89.549,58 99.552,83 99.552,83 
53 – Dane a  poplatky 1545,89 1.244,29 1.244,29 
54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

4.617,20 6417,53 6417,53 

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

45.308,03 51.222,84 51.222,84 

56 – Finančné náklady 14.587,96 13.543,41 13.543,41 
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57 – Mimoriadne náklady 0,-- 0,-- 0,-- 
58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

3.499,60 3416,53 3416,53 

59 – Dane z príjmov 0,16 0,15 0,15 
Výnosy 253.099,25 255.798,48 255.798,48 
60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

20.290,21 10.407,13 10.407,13 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

0,-- 0,-- 0,-- 

62 – Aktivácia 0,-- 0,-- 0,-- 
63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

162.969,31 175.357,67 175.357,67 

64 – Ostatné výnosy 31.170,95 33.325,65 33.325,65 
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

3.555,82 1.716,72 1.716,72 

66 – Finančné výnosy 1,77 15,08 15,08 
67 – Mimoriadne výnosy 0,-- 0,-- 0,-- 
69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

35.111,19 
 

34.976,23 34.976,23 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

31.277,26 14.751,81 14.751,81 

 
Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 14.751,81 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 
ÚZ 16 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 
rozdielov  
 
NÁKLADY 
 

- Nepatrný nárast nákladov v účtovej skupine 50 o 1,04% 
- Nárast nákladov v účtovej skupine 51 o 10 % z dôvodu opravy havarijnej situácie na 

vodovode Zimná dolina . 
- Nárast nákladov v účtovej skupine 52 o 11,17% z dôvodu, že sa zvyšovali platy 

pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a zamestnancom vo verejnej správe, 
navýšené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru z dôvodu 
vypracovania  projektov a na riadny chod Banského múzea, vypracovanie PHSR 

- Náklady v účtovej skupine 53 sú na úrovni roka 2015 
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- Nárast nákladov v účtovnej skupine 54 o 28%95 z dôvodu, že obec zaúčtovala už 
nepoužiteľné projekty na investičné akcie ako zmarenú investíciu  

- V porovnaní s rokom 2015 boli celkové náklady účtovnej jednotky v roku 2016 
o 8,67% vyššie. 

VÝNOSY 
 

- Pokles výnosov v účtovej skupine 60 o 94,96% z dôvodu, že v roku 2015 mala obec 
príjem z reklamy  

- Nárast výnosov v účtovnej skupine 63 o 7,06% z dôvodu zvýšenia podielových daní. 
- Nárast výnosov v účtovnej skupine 64 o 6,47% z dôvodu, že účtovná jednotka mala 

príjem z predaja dlhodobého hmotného majetku (stará AVIA PO) a preplatok z ročného 
zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 

- V porovnaní s rokom 2015 boli celkové výnosy účtovnej jednotky v roku 2016 
o 1,07% vyššie. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  
 

10.1. Prijaté granty a transfery  
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery: 
 
Bežné:  

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
OÚ SNV, odbor finančný 1.717,76 Voľby NR SR 2016 
MDVaRR, Bratislava 23,63 Prenesený výkon CDaPK 
OÚ Košice, odbor ŽP 50,-- Prenesený výkon ŽP 
ÚPSVaR Sp. Nová Ves 1.610,40 Aktivačné práce §52 
MDVaRR, Bratislava 508,71 Prenesený výkon SÚ 
OÚ SNV, odbor CO 82,67 Skladník CO 
ÚPSVaR, Sp. Nová Ves 67,75 Dobrovoľnícka činnosť §52a 

OÚ odbor školstva Košice 597,-- Dotácia na predškolské deti 
MV SR, Bratislava 180,51 Prenesený výkon REGOB 
MV SR, Bratislava 26,60 Prenesený výkon – register adries 

 
 
Kapitálové: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 
Neboli poskytnuté žiadne   

 
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 
V roku 2016 obec Hnilčík neprijala žiadny kapitálový grant. 
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10.2. Poskytnuté dotácie  
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 7  o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce:  
 

Prijímateľ dotácie 
 

Účelové určenie dotácie Suma 
poskytnutých 
 prostriedkov 

v EUR 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

Rozdiel 

Obecný športový klub  
Hnilčík 

Na športovú činnosť 
klubu 

2.390,-- 2.390,-- 0,-- 

Eurobus a. s.  
Košice 

Dotácia na dopravu 398,28 398,28 0,-- 

CVČ pri ZŠ Nejedlého, 
Sp. Nová Ves 

Na činnosť a záujmové 
vzdelávanie 

43,33 43,33 0,-- 

CVČ Ing. Kožucha, 
Spišská Nová Ves 

Na činnosť a záujmové 
vzdelávanie 

173,31 173,31 0,-- 

CVČ ADAM, Spišská 
Nová Ves 

Na činnosť a záujmové 
vzdelávanie 

129,99 129,99 0,-- 

CVČ ZŠ Komenského, 
Smižany 

Na činnosť a záujmové 
vzdelávanie 

86,67 86,67 0,-- 

 
10.3. Významné investičné akcie v roku 2016 
V roku 2016 obec Hnilčík nezrealizovala žiadnu väčšiu investičnú akciu. Počas roka boli 
pripravované projekty na opravu budovy MŠ, rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného 
úradu, výmena zdrojov tepla Ocú a zrealizovala sa menšia akcia z vlastných zdrojov a to 
Technického zhodnotenie ČOV pri 10 b.j. z dôvodu nepostačujúcej kapacity zariadenia. Obec 
počas účtovného obdobia kúpila pozemok od fyzickej osoby v hodnote 1.428,-- v rámci 
dousporiadania vlastníckych vzťahov, zakúpila nový počítač pre starostu obce. 
 
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu – ďalšia etapa 
týkajúca sa vnútorných rekonštrukcií budovy, vykurovania (fotovolatické články) 

- Oprava vodojemov a záchytov prameňa, rozšírenie kapacity 
- Oprava oplotenia cintorínov 
- Oprava strechy, fasády budovy Materskej školy 
-  

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. 
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10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   
Obec nezaznamenala žiadne významné riziká a neistoty. Obec nevedie žiadny súdny spor. 
 
 
Vypracoval: Novottová Katarína                             Schválil: Vladimír Fabian 
                                                                                                     starosta obce 
 
V Hnilčíku dňa 28.2.2017 
 
Prílohy: 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


