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1. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Nemešany 

Sídlo: Nemešany 62, 053 02 Nemešany 

IČO: 00329401 

DIČ: 2020727709 

Štatutárny orgán obce: Mária Gallovičová, starostka obce 

Telefón: 053 4541 207 

Mobil: 0911 461 223 

E-mail: starostka@obecnemesany.sk 

Webová stránka: www.obecnemesany.sk 

 

 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starostka obce: Mária Gallovičová 

Zástupca starostky obce: Mr. Lucia Kandrová 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Lívia Suchá 

Obecné zastupiteľstvo:  Michal Kaľavský 

Mgr. Lucia Kandrová 

Michal Kohút 

Miroslav Markovič 

Ing. Michal Zahurančík 

Komisie:  

Komisia na ochranu verejného 

záujmu 

Ing. Michal Zahurančík, Michal Kaľavský, Michal Kohút 

Komisia inventarizačná Mgr. Lucia Kandrová, Ing. Michal Zahurančík, Michal 

Kohút 

Komisia na ocenenie pozemkov Ing. Michal Zahurančík,  Miroslav Markovič, Michal 

Kaľavský 

Volebná komisia Ing. Michal Zahurančík, Miroslav Markovič, Michal 

Kaľavský 

Návrhová komisia Mgr. Lucia Kandrová, Miroslav Markovič, Michal Kohút 

Komisia verejného poriadku 

a vybavovania sťažností 

Mgr. Lucia Kandrová, Michal Kaľavský, Michal Kohút, 

Miroslav Markovič, Ing. Michal Zahurančík 

Obecný úrad: Anna Ilčinová, Bc. Anna Farkašová 

Materská škola: Mgr. Daniela Džuganová, riaditeľka  

Mgr. Frederika Suchá, učiteľka /do 22.10.2021/ 

Mgr. Anna Utľaková, učiteľka  /od 01.10.2021/ 

Mgr. Lenka Pokrivčáková, učiteľka /RD/ 

Jana Kaľavská, školníčka 

Čistenie verejných priestranstiev: Mária Gurguľová 

 

Rozpočtové organizácie obce: obec nie je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie s právnou 

subjektivitou. 
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Príspevkové organizácie : obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 

Neziskové organizácie založené obcou: obec nie je zriaďovateľom žiadnej neziskovej 

organizácie.  

Obchodné spoločnosti založené obcou: obec nie je zriaďovateľom žiadnej obchodnej 

spoločnosti. 

 

3. Poslanie, vízie, ciele  

 

Poslanie obce: 

Obec Nemešany je v zmysle § 1, ods. 1 zákona o obecnom zriadení samostatný a správny celok 

SR. Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej 

obyvateľov. 

Vízie obce: Orgány obce vykonávajú svoju činnosť na základe rozvojových plánov obce, ktoré 

schvaľuje obecné zastupiteľstvo po prerokovaní na verejnom zhromaždení občanov. Sú to tieto 

základné rozvojové dokumenty a plány:  

Územný plán obce Nemešany  

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  

Ciele obce: Obec Nemešany aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne 

samosprávne funkcie, na ktoré je zriadená a prenesené funkcie štátnej správy s cieľom zvýšiť 

starostlivosť  o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov. 

 

4. 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.  

 

4.1. Geografické údaje 

 

Geografická poloha obce : Obec Nemešany sa nachádza v Prešovskom kraji, v okrese Levoča. 

Z historického hľadiska je súčasťou regiónu Spiš. Obec je vzdialená 11 km od okresného mesta 

Levoča. Obcou prechádza cesta I/18 a cesta 3. triedy, ktorá sa napája na cestu I/18. Obec          
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je zložená z jedného katastra, susedí na juhu s katastrami obcí Baldovce a Buglovce,                

na východe s katastrom mesta Spišské Podhradie a na západe s katastrom obce Klčov. 

Od sídla vyššieho územného celku Prešov je obec vzdialená 53 km.  

Susedné mestá a obce: Spišské Podhradie, Klčov, Baldovce, Buglovce 

Celková rozloha obce: 401 ha 

Nadmorská výška: 462 m n. m. 

 

4.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov : 109,98 obyv./km², 441 obyvateľov 

Národnostná štruktúra : všetci obyvatelia sú slovenskej národnosti 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: väčšina obyvateľov je rímsko-

katolíckeho vierovyznania 

 

Vývoj počtu obyvateľov: 

Počet obyvateľov k 31.12.2021: 441 obyvateľov. 

Z toho je 222 mužov a 219 žien. 

Kategória Počet obyvateľov 

Vek od 0 do 7 rokov 48 

Vek od 7 do 18 rokov 64 

Vek od 18 do 60 rokov 250 

Vek nad 60 rokov 79 

 

Priemerný vek obyvateľov k 31.12.2021:  37,10 rokov 

Vývoj počtu obyvateľov : 

Oproti stavu k 31.12.2020 - prírastok o 22 obyvateľov.  

V roku 2021 sa narodilo 6 deti a to 4 dievčatá a 2 chlapci, nezomrel ani jeden obyvateľ obce, 

na trvalý pobyt sa prihlásilo 28 obyvateľov a 12 obyvateľov sa z trvalého pobytu odhlásilo.     

Sťahovanie v rámci obce: 1 obyvateľ. Na prechodný pobyt sa v obci prihlásili 3 obyvatelia. 

Z prechodného pobytu sa odhlásili 2 obyvatelia. Počet oznámení o uzavretí manželstva: 3. 

Vývoj počtu obyvateľov od roku 2011 do roku 2021: 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet 

obyvateľov 

 

386 

 

396 

 

397 

 

404 

 

403 

 

404 

 

403 

 

410 

 

416 

 

419 

 

441 
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4.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci:  

Počet UoZ v obci Nemešany k 31.12.2021: 9  

(Zdroj: Mesačná štatistika Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o počte a štruktúre UoZ 

podľa obcí – Základné ukazovatele) 

 

Nezamestnanosť v okrese:  

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Levoča – december 2021: 9,88 % 

(Zdroj: Mesačná štatistika Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o počte a štruktúre UoZ – 

Poradie okresov podľa miery evidovanej nezamestnanosti v SR) 

 

4.4. Symboly obce 

Erb obce :  

 

V modrom gotickom štíte vyrastajúci strieborný sv. Ján Nepomucký v striebornom bohato 

zriasenom odeve, v pravici drží čierny kríž so strieborným telom Krista opretý o ľavé rameno, 

v ľavici s prehodenou štólou má vpravo zlatú palmovú ratolesť. Na hlave má čierny biret a 

okolo hlavy nimbus s 5 šesťhrotými hviezdami. Zlatá (žltá) farba je znakom úcty a vznešenosti, 

strieborná alebo biela v kresťanskej symbolike je prejavom nevinnosti, čistoty a radosti. Modrá 

je znakom stálosti, vernosti a úprimnej zbožnosti. Čierna symbolizuje smútok a pokoru.  

 

Vlajka obce :  

Vlajka obce je odvodená od sfarbenia erbu. Má 5 pruhov v poradí modrý (1/8), žltý (1/8), biely 

(4/8), čierny (1/8), modrý (1/8). V zmysle zásad slovenskej vlajkovej tvorby má pomer strán 

2:3 a na konci dvojitý zástrih siahajúci do tretiny listu vlajky.  

 

Pečať obce : Pečať obce je kruhová bez heraldického šrafovania. V strede poľa je zvolený 

obecný symbol, ktorý tu môže byť zobrazený aj bez štítu. Kruhopis znie: OBEC NEMEŠANY 

Začiatok a koniec textu sa doporučuje doplniť krížikom alebo hviezdou.  
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4.5. História obce  

V chotári spišskej obce Nemešany ležiacej na styku Levočských vrchov a Hornádskej kotliny 

existovalo slovanské hradisko už z obdobia Veľkej Moravy (9. storočie) a potom následne          

z 10. - 12. storočia. V listine z roku 1249 je doložená v dnešnom katastri Nemešian obec 

Zalužany (Salasan). Stál tu tiež panský dvorec a ranogotický kostol, ktoré však spolu s dedinou 

zanikli v prvej polovici 16. storočia. Patrili potomkom pôvodne slovanského rodu, ktorý založil 

Dedač a jeho synovia Vlk a Čakan. V priebehu 13. storočia sa časť obce dostala do majetku 

Spišskej Kapituly. Okolo polovice 16. - 17. storočia vznikla nová obec – Nemešany,                  

ktorá sa uvádza roku 1570 ako Nemessan, neskôr aj ako Nemessany. Patrila viacerým 

zemepánom (Réthi, Nemessányi), včítane Spišskej Kapituly. Roku 1598 tu stálo 11 domov.     

O necelých 200 rokov (1787) už 26 domov so 175 obyvateľmi a roku 1828 29 domov s 211 

obyvateľmi. Jej obyvatelia boli roľníkmi. Správa obce pozostávajúca z richtára a 1-2 

prísažných existovala už v 16. storočí. Ich voľba bola viazaná na súhlas zemepána. Predstavení 

obce vydávali v jej mene aj dokumenty, ktoré až do druhej polovice 18. storočia podpisovali 

známymi tromi krížikmi – znakmi negramotnosti. Prvé pečatidlo si dala obec vyhotoviť roku 

1788. Ním overovala obecné dokumenty až do 50. rokov 19. storočia. 

 

4.6. Pamiatky  

Národná kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZPF SR – kostol s. Jána Nepomuckeho:  

Katastrálne územie: Nemešany  

Súpisné číslo: 63  

Doba vzniku: 1878, zmeny v roku 2002  

Dátum vyhlásenia za KP: 15.10.1963  

Pamätihodnosti obce: kaplnka, Božie muky, niektoré pôvodné domy a tri sypance.  

 

V roku 2021 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal rozhodnutie, ktorým vyhlásil            

Dedinu zaniknutú /Zalužany/ v katastri obce Nemešany, okres Levoča, za národnú 

kultúrnu pamiatku s objektovou skladbou: dedina zaniknutá, dvorec panský, kostol 

zaniknutý, cintorín, na parcelách reg. C KN č. 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 

1430, 1431, 1432, 1440, 1554, k.ú. Nemešany. Lokalita je dokladom historického vývoja 

vidieckeho osídlenia na strednom Spiši v 13. – 15. storočí. Zalužany boli vybudované              

na mieste staršieho slovanského sídliska (cca koniec 9. – prvá pol. 13. st.). Panský dvorec          

je dokladom stavebno-historického vývoja stredovekej vidieckej architektúry nižšej šľachty     

na Spiši v 13. – 15. stor. Stavby vypovedajú o pomeroch a spôsobe života miestneho feudála. 
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Kostol je dokladom stavebno-historického vývoja stredovekej vidieckej sakrálnej architektúry 

na Spiši v uvedených storočiach. Zaniknutá dedina predstavuje jedinečný príklad stredovekého 

vidieckeho sídla s kostolom a kúriou v pomerne zachovanom stave veľkej časti architektúr 

archeologizovaných pod terénom a kompaktnosti sídelného celku.  

 

5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

5.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Materská škola Nemešany, Nemešany 62 

Základnú školu navštevujú deti v obci Klčov, Spišský Hrhov, v meste Spišské Podhradie  

a v meste Levoča. 

 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

Obecná knižnica, internetová miestnosť, posilňovňa, klubovňa pre všetkých obyvateľov 

obce, ktorí majú záujem stretávať sa podľa svojich spoločných záujmov, remeselná dielňa, 

múzeum, trávnaté športové ihrisko, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko pri Materskej 

škole, ľadové ihrisko.  

 

Na mimoškolské aktivity je v budove OcÚ Nemešany umiestnené Elokované pracovisko 

Základnej umeleckej školy Spišské Podhradie.  

 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na predprimárne vzdelávanie.  

  

5.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť v obci neposkytuje žiadne zdravotnícke zariadenie. Najbližšia 

poliklinika a nemocnica je v okresnom meste Levoča. Obyvatelia obce dochádzajú                   

za základnou zdravotníckou starostlivosťou za súkromnými a štátnymi lekármi do mesta 

Spišské Podhradie, do okresného mesta Levoča alebo za odbornými lekármi                              

aj do vzdialenejších miest – Spišská Nová Ves,  Poprad, Prešov.  

 

5.3. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby v obci nezabezpečuje žiadne zariadenie sociálnych služieb. 
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5.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v sa v obci zabezpečuje v Kultúrnom dome v budove s. č. 62        

a Kultúrnych a spoločenských priestoroch v budove súpisné číslo 33. Kultúrny dom                  

je využívaný na pravidelné i náhodné akcie. V kultúrnom dome sa pravidelne usporadúvajú 

fašiangové zábavy, karnevaly pre deti, mikulášske posedenia a silvestrovské zábavy. Občas       

sú priestory kultúrneho domu prenajímané na kary a rodinné oslavy. V roku 2021 boli kultúrne 

akcie obmedzené z dôvodu šíriacej sa pandémie COVID-19. 

Kino je najbližšie v meste Spišské Podhradie a v okresnom meste Levoča.  

Divadlo je v okresnom meste Levoča.  

Múzeum je v okresnom meste Levoča a na Spišskom hrade.  

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život       

sa bude orientovať predovšetkým na zachovanie a šírenie kultúrnych hodnôt a tradícií. 

 

5.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- FARMA NEMEŠANY s.r.o., 053 02 Nemešany č. 3 – výroba, nákup a predaj 

  poľnohospodárskych produktov, služby poľnohospodárom 

-  Tomáš Gallovič - STOL-VÝROBA, Nemešany č. 8 – stolárske práce 

-  SHR Jaroslav Mydlár, Nemešany č. 7 - pestovanie obilnín, zemiakov 

-  Jozef Dzurilla, Nemešany č. 92 - voda, plyn, kúrenie  

- TECHAFIRE, s.r.o., Nemešany 81 - kontrola hasiacich prístrojov, predaj hasiacich prístrojov, 

   kontrola požiarnych vodovodov, tlaková skúška požiarnych hadíc, predaj požiarneho  

   materiálu, činnosť technika požiarnej ochrany, vypracovanie a vedenie dokumentácie                

   o ochrane pred požiarmi, školenia v oblasti ochrany pred požiarmi, poradenská činnosť, 

   činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, vedenie účtovníctva.  

-  GP thermont s.r.o., Nemešany 102 – vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo, inštalácia  

    kanalizačných, výhrev. a klimatických zariadení  

-   BKPROFI, s.r.o. Nemešany č.2 – elektrická inštalácia 

-   Potraviny MB RAMS, s.r.o., Mária Iľašová, prevádzka Nemešany č. 33 

-   Steel Houses s.r.o., Nemešany č. 80 – ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce 

- MMK servis s.r.o., Nemešany 124 – dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 

   uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

- Kuper podlahy s.r.o., Nemešany 115 – prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie 
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   práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- FARMA NEMEŠANY s.r.o. – výroba, nákup a predaj poľnohospodárskych produktov, 

služby poľnohospodárom 

- SHR Jaroslav Mydlár – pestovanie obilnín, zemiakov 

 

5.6. Doprava   

Riešenie dopravy v obci  

Zastavaným územím obce Nemešany je vedená trasa cesty I. triedy č.18 so smerom Žilina 

- Poprad – Košice, ktorá je zaradená do siete ciest medzinárodného významu. Na cestu 

 I/18 sa napája križovatkou cesta III. triedy č.018173 so smerom na obce Buglovce,  

Baldovce. 

V katastrálnom území obce Nemešany je trasa diaľnice D1 vedená severne od zastavaného 

územia obce.  

Autobusovú dopravu v obci zabezpečuje prevažne prepravca SAD, a.s.  Poprad 

a EUROBUS, a.s. Košice. 

Najbližšia železničná stanica je v Spišských Vlachoch.  

Najbližšie osobné letisko je v Poprade.  

Najbližšia čerpacia stanica PHM je v Spišskom Podhradí.  

 

V roku 2021 Obec Nemešany začala s realizáciou stavby „Autobusové zastávky        

v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I. etapa“. 

 

5.7. Územné plánovanie 

Riešenie územného plánovania v obci je realizované prostredníctvom Územného plánu obce 

Nemešany. Obec má spracovaný ÚPN-O, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom v 

Nemešanoch, uznesením č. 3/2012 zo dňa 19.02.2012 a jeho záväzná časť vyhlásená 

Všeobecne záväzným nariadením obce Nemešany č.2/2012.  

V júli 2013 boli spracované Zmeny a doplnky územného plánu obce Nemešany 01.  Hlavným 

dôvodom pre obstaranie ZaD 01 bolo rozšíriť v obci funkcie bývania. 

Cieľom bolo navrhnúť novú funkčnú štruktúru na uvedených lokalitách pri minimalizácii 

zásahov do princípov platnej ÚPD a zachovať tak vyvážený vývoj obce do r. 2025 a neskôr.  
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6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2020  uznesením č. 57/2020 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa  05.01.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2021  

- druhá zmena schválená dňa 01.02.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2021 

- tretia zmena  schválená dňa 12.02.2021 uznesením OZ č. 2/2021 

- štvrtá zmena  schválená dňa 05.05.2021 uznesením OZ č. 9/2021  

- piata zmena schválená dňa 25.06.2021 uznesením OZ č. 21/2021  

- šiesta zmena schválená dňa 15.07.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 3/2021 

- siedma zmena schválená dňa 21.07.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 4/2021 

- ôsma zmena schválená dňa 27.08.2021 uznesením OZ č. 27/2021, 28/2021, 29/2021, 

34/2021 

- deviata zmena schválená dňa 30.08.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 5/2021 

- desiata zmena schválená dňa 02.09.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 6/2021 

- jedenásta zmena schválená dňa 13.09.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 7/2021 

- dvanásta zmena schválená dňa 27.09.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 8/2021 

- trinásta zmena schválená dňa 29.09.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 9/2021 

- štrnásta zmena schválená dňa 01.10.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 10/2021 

- pätnásta zmena schválená dňa 05.11.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 11/2021 

- šestnásta zmena schválená dňa 22.11.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 12/2021   

- sedemnásta zmena schválená dňa 26.11.2021 uznesením OZ č. 41/2021 

- osemnásta zmena schválená dňa 01.12.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 

13/2021 

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 v EUR  

  

Schválený rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 194802,00 421677,41 211128,97 50,07 

z toho :     

Bežné príjmy 193802,00 206141,89 209479,27 101,62 

Kapitálové príjmy 0,00 89808,82 0,00 0,00 

Finančné príjmy 1000,00 125726,70 1649,70 1,31 

Výdavky celkom 194802,00 421677,41 196574,81 46,62 

z toho :     

Bežné výdavky 181116,00 186045,59 174820,04 93,97 

Kapitálové výdavky 13686,00 145823,00 21754,77 14,92 

Finančné výdavky 0,00 89808,82 0,00 0,00 

Rozpočet obce 0 0 14554,16  
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V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

- v bežnom rozpočte:  

- podielové dane, ktoré predstavovali zvýšenie oproti roku 2020 o 5,88 % vo výške 

9500,59 EUR 

- daň z nehnuteľností, ktorá predstavovala zvýšenie oproti roku 2020 o 24,72 %           

vo výške 2014,01 EUR 

- komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý predstavoval zvýšenie oproti roku 

2020 o 2,88 % vo výške 200,06 EUR 

- správne poplatky, ktoré predstavovali zníženie oproti roku 2020 o 3,91 % vo výške 

94,00 EUR. 

- z nájmu, ktorý predstavoval zvýšenie oproti roku 2020 o 392,44 % vo výške 1117,50 

EUR  dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom miestností na zriadenie 

predajne potravín a skladu v budove súpisné č. 33. 

- zo školného za MŠ, ktorý predstavoval zvýšenie oproti roku 2020 o 20,42 % vo výške 

251,00 EUR. 

- prijaté bežné granty a transfery, ktoré predstavovali zníženie oproti roku 2020 o 58,42 

% 

- v kapitálovom rozpočte:  

Roku 2021 obec neprijala žiadne kapitálové granty a transfery. 

 

- vo finančných operáciách:  

 

V roku 2021 nebol prijatý bankový úver v sume 112711,00 EUR schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 27.08.2021 uznesením č. 26/2021.  

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z predchádzajúceho roku v sume 1649,70 EUR boli 

v roku 2021 použité v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z..  

 

V roku 2021 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

- v bežnom rozpočte: 

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania vo výške 85494,48  EUR 

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 29822,63 EUR  

- Tovary a služby v sume 54402,86 EUR 

- Bežné transfery v sume 5100,07 EUR  
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- Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     

finančnými výpomocami v sume 0,00 EUR  

 

-    v kapitálovom rozpočte realizované investičné akcie:  

- „Autobusové zastávky v obci Nemešany – výstavba a rekonštrukcia – I. etapa 

vo výške 780,00 EUR 

- Rekonštrukcia budovy  OcÚ, KD a MŠ vo výške 820,00 EUR 

- Regulácia potoka vo výške 20154,77 EUR 

 

6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021   

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 209479,27 

Bežné výdavky spolu 174820,04 

Bežný rozpočet 34659,23 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 21754,77 

Kapitálový rozpočet  -21754,77 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 12904,46 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ -461,60 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 12442,86 

Príjmové finančné operácie  1649,70 

Výdavkové finančné operácie  0,00 

Rozdiel finančných operácií 1649,70 
PRÍJMY SPOLU   211128,97 

VÝDAVKY SPOLU 196574,81 

Rozpočtové hospodárenie obce  14554,16 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ -461,60 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené rozpočtové hospodárenie obce 14092,56 

 

Prebytok rozpočtu v sume 12904,46 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 zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 461,60 EUR  navrhujeme použiť na:

   

- tvorbu rezervného fondu 12442,86 EUR  
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     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení 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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  461,60 EUR, a to na :  

- na podporu k stravovacím návykom dieťaťa – pre deti MŠ v sume 461,60 EUR 

Zostatok finančných operácií v sume 1649,70 EUR 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,  navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 1649,70 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

14092,56 EUR.  

 

 

6.3. Rozpočet na roky 2022 – 2024 v EUR     

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 211128,97 344319,00 227195,00 240712,00 

z toho :     

Bežné príjmy 209479,27 215385,00 227195,00 240712,00 

Kapitálové príjmy 0,00 127276,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 1649,70 1658,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 196574,81 344319,00 227195,00 240712,00 

z toho :     

Bežné výdavky 174820,04 175565,00 191069,00 186459,00 
Kapitálové výdavky 21754,77 57888,00 35415,00 54253,00 

Finančné výdavky 0,00 110866,00 711,00 0,00 

 

 

 

    

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva  

7.1. Majetok v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Majetok spolu 1855862,64 1825830,01 

Neobežný majetok spolu 1839697,10 1797472,18 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 4800,00 4800 

Dlhodobý hmotný majetok 1786306,94 1744082,02 

Dlhodobý finančný majetok 48590,16 48590,16 
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Obežný majetok spolu 15709,01 27728,82 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1202,49 164,15 

Finančné účty  14506,52 27564,67 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  456,53 629,01 

 

7.2. Zdroje krytia v EUR 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1855862,64 1825830,01 

Vlastné imanie  593619,14 613634,93 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  593619,14 613634,93 

Záväzky 14595,21 15619,06 

z toho :   

Rezervy  840,00 840,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 859,71 461,60 

Dlhodobé záväzky 221,53 441,22 

Krátkodobé záväzky 12673,97 13876,24 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 1247648,29 1196576,02 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov dlhodobého majetku 

Účet Opis významnej položky prírastkov a úbytkov 

dlhodobého majetku 
Prírastok Úbytok 

028 Zaradenie majetku reťazová dvojhojdačka 1 498,56  

042 Obstaranie nedokončená stavba Regulácia potoka  21 474,08 €  

042 Zaradenie majetku reťazová dvojhojdačka  1 498,56 
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- predaja/kúpy/zámeny dlhodobého majetku  

Obec Nemešany v roku 2021 nezaznamenala žiadny významný predaj, kúpu            

alebo zámenu dlhodobého majetku. 

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov  

Obec Nemešany  roku 2021 neprijala žiadny úver. 

- prijatých dlhodobých úverov zo ŠFRB 

Obec Nemešany  roku 2021 neprijala úver od ŠFRB. 

- prijatých návratných finančných výpomoci z MF SR  

Obec Nemešany  roku 2021 neprijala finančnú výpomoc z MF SR. 

- tvorba opravných položiek k pohľadávkam, k nedokončeným investíciám ... 

Obec Nemešany  roku 2021 netvorila opravnú položku k pohľadávkam,                       

ani k nedokončeným investíciám. 

- tvorba rezerv  

Obec Nemešany v roku 2021 tvorila rezervu na audit účtovnej závierky v sume 840,00 

EUR.  

 

7.3. Pohľadávky v EUR 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   1047,89 110,34 

Pohľadávky po lehote splatnosti   154,60 53,81 

 

7.4. Záväzky v EUR 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   12895,50 14317,46 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

 

8. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov v EUR  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 228856,20 238882,32 

50 – Spotrebované nákupy 17827,04 22787,23 

51 – Služby 26008,86 19725,32 

52 – Osobné náklady 107193,79 122904,73 

53 – Dane a  poplatky 1848,18 2215,98 
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54 – Ostatné náklady                        

na prevádzkovú činnosť 
9525,33 5791,87 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

65417,20 64539,00 

56 – Finančné náklady 310,77 828,19 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
725,00 90,00 

59 – Dane z príjmov 0,03 0,00 

Výnosy 269000,16 258898,11 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 1242,20 1639,20 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
179248,33 190847,25 

64 – Ostatné výnosy 1483,99 1663,73 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

5235,80 840,00 

66 – Finančné výnosy 73,38 43,92 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

81716,46 63864,01 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+ 40143,96 + 20015,79 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 20015,79 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

9. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie             

a činnosť obce 
 

9.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v 

EUR  
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Ministerstvo 

vnútra SR 

Prenesený výkon ŠS na úseku registra adries /RA/ 24,40 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Prenesený výkon ŠS na úseku registra obyvateľov 

/REGOB/ a hlásenia pobytu občanov 

140,25 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Prenesený výkon ŠS na úseku starostlivosti o životné 

prostredie /ŽP/ 

41,64 

Okresný  úrad 

Prešov, odbor 

školstva 

Nenormatívne finančné prostriedky na výchovu 

a vzdelávanie detí materskej školy /5-ročné deti MŠ/ 

1987,00 

ÚPSR Poprad Podpora výchovy k stravovacím návykom /strava 

predškolákov/ 

1612,80 

Okresný úrad 

Prešov, odbor 

školstva 

Nenormatívne finančné prostriedky na špecifiká             

– pre materskú školu 

255,00 

ÚPSVR Poprad Dotácia ÚPSVR – Dohoda č. 20/36/054/31 2230,71 

ÚPSVR Poprad Dotácia ÚPSVR – Dohoda č. 20/36/054/48 784,16 

Štatistický úrad 

SR 

SODB-sčítanie obyvateľov 2468,80 

Ministerstvo 

vnútra SR  

Testovanie – skríning COVID - 19 975,00 

Environmentálny 

fond 

Príspevok z Environmentálneho fondu 809,12 

Katolícka 

univerzita           

v Ružomberku 

Príspevok na pedagogickú prax 8,82 

Dobrovoľná 

požiarna ochrana  

SR 

Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického 

vybavenia  Dobrovoľného hasičského zboru obce  

1400,00 

 

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Ministerstvo 

vnútra SR 

Testovanie – skríning COVID – 19 975,00 

Okresný úrad 

Prešov, odbor 

školstva 

Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok 

na špecifiká – pre materskú školu – na účel 

testovania,  zabezpečenia osobných ochranných 

pomôcok (rúška, ochranné štíty...) 
a dezinfekčných prostriedkov... 

255,00 

 

9.2.  Poskytnuté dotácie  

 

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotáciu:   

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

Centrum voľného času  Bežné výdavky                                  50,00 
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Hutnícka 18 

052 01 Spišská Nová Ves  

– spolufinancovanie rozvoja 

záujmového vzdelávania – finančné 

prostriedky na mzdy zamestnancov 

a prevádzku CVČ – na dieťa 

s trvalým pobytom v obci Nemešany 

 

9.3.   Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

„Autobusové zastávky v obci Nemešany – výstavba a rekonštrukcia – I. etapa 

Z rozpočtovaných  124847,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 780,00 

EUR.  

Regulácia potoka  

Z rozpočtovaných  20156,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 20154,77 

EUR.   

Rekonštrukcia budovy  OcÚ, KD a MŠ 

Z rozpočtovaných  820,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 820,00 EUR. 

 

9.4.  Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- „Autobusové zastávky v obci Nemešany – výstavba a rekonštrukcia“ 

- Regulácia potoka 

- Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice 

- „Náučný chodník pestovania bylín v obci Nemešany“ 

 

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   

a) Obec nezaznamenala žiadne významné riziká a neistoty. Obec nevedie žiadny súdny spor.  

b) Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenie obce: 

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). 

V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho 

krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy         

aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy 

mali v roku 2021 za následok zníženie príjmov. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie 
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účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho 

vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. 

 

 

Vypracoval: Anna Ilčinová                                        Schválil: Mária Gallovičová 
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