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I. Základné informácie 
1. Identifikácia organizácie: 

 

 

Názov, sídlo:  Obec Hniezdne, 065 01  Hniezdne č. 1 

 

IČO:    00 329 886 

 

DIČ:    2020526178 

 

Právna forma:  801 obec (obecný úrad) 

 

Vedúci organizácie: Ing. Viktor Selep, starosta obce Hniezdne 

    telefón: 0907 952 736, fax: 052/43 217 12 

 

Orgány obce: - starosta obce - opätovne zvolený vo voľbách dňa 27. 

decembra 2010.  Svoju funkciu začal vykonávať po 

zložení sľubu. 

 

- obecné zastupiteľstvo - zastupiteľský zbor zložený 

z deviatich poslancov zvolených v priamych voľbách 

obyvateľmi obce Hniezdne na obdobie štyroch rokov: 
Mária Baumeistrová – poslankyňa, predsedníčka komisie OZ 

Anna Jurcová – poslankyňa, predsedníčka komisie OZ 

František Krajger – poslanec, zástupca starostu obce 

Mgr. Mária Krajgerová – poslankyňa  

Pavol Kubis – poslanec, člen komisie 

Mgr. Jozef Kuzár – poslanec, predseda komisie OZ 

RNDr. Dušan Majirský – poslanec, člen komisie 

Peter Pardus – poslanec, predseda komisie OZ 

Ing. Pavol Šimkovič – poslanec, člen komisie OZ 

 

Internetová adresa: www.hniezdne.sk  

 

E-mail:   obechniezdne@stonline.sk  
 

Počet obyvateľov 

k 31.12.2009:  1451 

 

Predmet činnosti: podľa ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb o 

obecnom zriadení: 

 
a) výkon samosprávy (§ 4 ods. 3 zákona) 

b) výkon štátnej správy prenesený na obec (§ 5 zákona) 

 

http://www.hniezdne.sk/
mailto:obechniezdne@stonline.sk


2. Organizácie zriadené Obcou Hniezdne 

 

Obec Hniezdne je zriaďovateľom jednej rozpočtovej organizácie 

s právnou subjektivitou, Základnej školy s materskou školou Hniezdne, ktorá je 

svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Obce Hniezdne. Svoju 

činnosť začala vykonávať 1.7.2002 na základe uznesenia Obecného 

zastupiteľstva v Hniezdnom zo dňa 12.7.2002 č. 5/2002, bod A./3. 
 

II. Správa o hospodárení  a stave majetku obce 
 

 

Hospodárenie obce 

 

Hospodárenie Obce Hniezdne sa riadi rozpočtom obce, ktorý uznesením 

schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

Obec Hniezdne vykonáva aj podnikateľskú činnosti, na ktorú nemá 

zriadenú príspevkovú organizáciu ani inú obchodnú organizáciu. Výkon 

vlastníckych práv v obecných lesoch vykonáva v rámci strediska obce. Má 

živnostenské oprávnenie a je platiteľom dane z príjmov právnických osôb a dane 

z pridanej hodnoty. 

Obec Hniezdne hospodári na dvoch strediskách: 100 – obecné lesy 

(hospodárska činnosť) a 200 – obecný úrad (rozpočtové hospodárenie).    

 

Rozpočet obce na rok 2010 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2009 

uznesením č. 9/2009, bod A/16 a bol zostavený ako prebytkový vo výške 26 092 

eur v bežnej časti, v kapitálovej časti ako schodkový vo výške 75 568 eur 

a v časti finančných operácií ako prebytkový vo výške 49 476 eur. V priebehu 

roku 2010 bol tri krát upravený. V podnikateľskej činnosti obec hospodárila 

podľa zostaveného predpokladu nákladov a výnosov. 

 

Hospodársky výsledok 

 

Rok 2010 Obec Hniezdne ukončila hospodárenie na stredisku 200 – 

obecný úrad so stratou vo výške 82 055 eur, z rozpočtového hospodárenia so 

schodkom hospodárenia (po vylúčení príjmových a výdavkových finančných 

operácií) vo výške 44 317 eur. Stredisko 100 – obecné lesy ukončilo 

hospodárenie stratou vo výške 22 049 eur. 

 

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku 

 

 Schodok hospodárenia strediska 200 v zmysle zák. NR SR č. 583/2004 Z. 

z.. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 



niektorých zákonov – vo výške 44 317 eur je krytý návratnými zdrojmi 

financovania. 

 

Majetok obce 

 

 Obec Hniezdne hospodárila v roku 2010 s majetkom vo výške 9 840 221 

eur, z toho  pozemky, prevážne obecné lesy, tvoria 4 936 931 eur. Hodnota 

majetku sa oproti roku 2009 zvýšila o 145 522 eur. 

Obec vlastní 11 ks akcií Dexia banky Slovensko a. s. Žilina. Hodnota 

tohto majetku je 4 389 eur. Podiel na základnom imanií Dexia banky a. s. je 

0,01% 

Obec vlastní  6017 ks akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 

Hodnota tohto finančného majetku je 199 704 eur. Tieto akcie predstavujú 

0,37% podiel na základnom imanii akciovej spoločnosti. 

Rozhodujúcu časť obežných aktív aj v roku 2010 tvoria pohľadávky:  

-  pohľadávky z obchodného styku – 27 065 eur, opravná položka na tieto 

pohľadávky bola vytvorená vo výške 21 704 eur.  

- pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov obcí – 31 430 eur, opravné 

položky vo výške 23 151 eur.  

Pohľadávky po lehote splatnosti tvoria podstatnú časť pohľadávok. 

  V roku 2008 obec začala realizovať projekt ozdravných opatrení 

v obecných lesoch spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci 

Programu rozvoja vidieka na roky 2007-2013, realizácia ktorého pokračovala aj 

v roku 2009. Rozpočet projektu je 242 309,19 eur. Financovanie projektu - 100 

% cudzích zdrojov (EÚ 85% + ŠR 15%). Úhrada projektu bola realizovaná 

z úverových  zdrojov.  Refundácia nákladov bola po fyzickom odkontrolovaní  

zrealizovaná  v roku 2010.  Úver od Dexia banky Slovensko, a. s. vo výške 

205 963 eur  bol v roku 2010 splatený.  

V auguste 2010 obec ukončila výstavbu  Domu smútku. Financovanie výstavby 

bolo realizované z úveru, ktorý obci poskytla banka Dexia s úročením vo výške 

2,872% so zabezpečením vlastnou vista blanko zmenkou. Zostatok úveru 

k 31.12.2010 je 449 177 eur. 

Na výstavbu 16-bytovej jednotky bola v roku 2006 poskytnutá podpora vo 

forme nebankového úveru zo ŠFRB vo výške 541 791,14 eur. Mesačné splátky 

úveru a úroku z tejto návratnej finančnej výpomoci predstavujú výšku 1 743 eur. 

Zostatok nesplateného úveru predstavuje sumu 473 204 eur. 
 

 

Údaje o dôležitých skutočnostiach 

  

 Štátna pomoc zo ŠFRB formou nebankového úveru, ktorý predstavuje 

sumu 541 791,14 eur, je zabezpečená záložným právom na stavbu 16 bytovej 

jednotky v prospech ŠFRB. Záložné právo na tú istú stavbu je zriadené aj 



v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré poskytlo 

obci dotáciu vo výške 230 863,70 eur. 

 Formou finančného leasingu obstarala pre stredisko 100 – obecné lesy 

traktor v obstarávacej cene 20 823,17 eur bez DPH. Doba trvania leasingu je 48 

mesiacov a zvýšenú splátku 40 % obec uhradila z predaja starého traktora. 

Úroková sadzba je odvodená od 3M EURIBOR-u. 

 

 

III. Ciele Obce Hniezdne v roku 2010 
 

Cieľom Obce Hniezdne v roku 2010 bolo: 

 

a) v investičnej oblasti:  

- pokračovať v prácach na akcií Kanalizácia a ČOV Hniezdne  

- dokončiť výstavbu Domu smútku 

 

b) v ostatných oblastiach : 

- zaistiť bežnú prevádzku a financovanie podľa schváleného rozpočtu 

- znížiť výšku pohľadávok po lehote splatnosti 

 
 

 

IV. Metodické princípy účtovania a závierky 
 

Obec Hniezdne viedla účtovníctvo podľa Opatrenia MF SR  č.  

MF/16786/2007-31 zo dňa 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 

K 31.12.2010  bola vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov v súlade 

s § 29 a 30 zákona o účtovníctve pre potreby ročnej účtovnej závierky.  

Ročná účtovná závierka bola riadne preskúmaná audítorom. 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Viktor Selep, 

            starosta obce Hniezdne 


