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1.Úvodné slovo starostu obce  

Výročná správa obce Štefanovce za rok 2017 poskytuje reálny pohľad na činnosť obce 

a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku. Našou snahou bolo zabezpečenie potrieb občanov. 

V sledovanom roku sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré vyplývajú z ustanovení zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy 

Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri 

zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplyvajúcich z preneseného 

výkonu štátnej správy.       

 

2.Identifikačné údaje obce 

Názov :Obec Štefanovce 

Sídlo: Obecný úrad, Štefanovce 14 

IČO: 00327841 

Štatutárny orgán obce: Ing. František Kolarčík 

Telefón: 051/7795134 

E-mail: stefanovce.po@mail.t-com.sk 

Webová stránka: www.stefanovce.ocu.sk 

 

3.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Ing. František Kolarčík 

Zástupca starostu obce: Mária Karabiňošová 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Milan Marchevský 

Obecné zastupiteľstvo: Jana Jačišinová 

                                     Zuzana Čižmariková 

                                     Lucia Kovaľová 

                                     Slavomír Kravec 

Obecný úrad: Alžbeta Kravcová 

 

4.Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj obce 

a o potreby jej obyvateľov. 
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Vízie obce 

- Zvyšovať kvalitu života s využitím prírodného prostredia 

- Vytvoriť dostatočný priestor na bývanie v čistom a zdravom prostredí 

- Uplatňovať individuálny a profesionálny prístup k občanom 

 

Ciele obce: 

- Podporiť rozvoj obce, vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov 

- Rozvíjať a zachovávať kultúrne dedičstvo 

 

 

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 : 49°02` s. z. š. a 20°58` v. z. d. 

Susedné mestá a obce : Hendrichovce, Bertotovce, Fričovce, Šindliar, Lipovce 

Celková rozloha obce : 525 ha 

Nadmorská výška : 580 m /stred obce/ 

 

5.2.Demografické údaje  

Počet obyvateľov : 204 

Hustota: 40,76 obyvateľov / km2   

Národnostná štruktúra : slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko-katolícka 

 

5.3.Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 9,35 % 
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5.4.Symboly obce 

 Erb obce :                                                              Vlajka obce : 

                                                                            

 

 

5.5.História obce  

            Štefanovce ležia v Šarišskej vrchovine v údolí severného prítoku Veľkej Svinky. 

            V prvej písomnej zmienke o obci sa píše, že šľachtic Merše, vlastník panstva Sviňa 

a budúci šoltýs Mikuláš Šindliar v roku 1331 uzavreli dohodu o založení dediny, ktorá mala 

ležať medzi chotárom Štefanoviec a pohorím Branisko. 

            Štefanovce jestvovali už pred rokom 1331. V písomnostiach zo 14.storočia sa vyskytujú 

zväčša pod nemecko-maďarským názvom Stephanwagasa, z 15.-16. pod maďarským názvom 

Istwanwagasa.  

            Dedina vznikla na majetku Sviňa. Jeho majetkovou súčasťou zostala aj v nasledujúcich 

storočiach a zväčša vo vlastníctve zemanov Meršeovcov zo Svine. Koncom 16.storočia boli 

Štefanovce malou dedinou s takmer výlučne poddaným obyvateľstvom. 

           

5.6.Pamiatky  

Rímskokatolícky kostol Obetovania Panny Márie zo 14.storočia. 

 

 

 

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

 

6.1.Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci  obec Štefanovce kultúrnymi a spoločenskými 

podujatiami: deň matiek, deň otcov, deň detí, hodové slávnosti, silvestrovské stretnutie 

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

orientovaný na usporadúvanie kultúrnych akcií za účelom kultúrneho vyžitia detí, mládeže a za 

účelom stretávania sa občanov obce. 

6.2.Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- potraviny 

- pohostinstvo 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- SHR Milan Stahovec 

- SHR Ing. Martin Topor 

- SHR Jaroslav Tarbaj 

- Agro Lany, s. r. o. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na poľnohospodársku výrobu. 

 

 

7.Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017. 

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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2016 uznesením č.21/2016 

Rozpočet bol zmenený pätnásťkrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa  20.01.2017rozpočtovým opatrením starostu obce č.1 

- druhá zmena schválená dňa 03.02.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č.2 

- tretia zmena  schválená dňa 03.03.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č.3 

- štvrtá zmena  schválená dňa 03.04.2017 rozpočtovým opatrením  starostu obce č.4 

- piata zmena  schválená dňa  02.05.2017 rozpočtovým opatrením  starostu obce č.5 

- šiesta zmena  schválená dňa 02.05.2017 rozpočtovým opatrením  starostu obce č.6 

- siedma zmena schválená dňa 09.06.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č.7 

- ôsma zmena schválená dňa 16.06.2017   uznesením č.17/2017 

- deviata zmena schválená dňa 11.08.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č.10 

- desiata zmena schválená dňa 27.09.2017  rozpočtovým opatrením starostu obce č.11 

- jedenásta zmena schválená dňa 29.09.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č.12 
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- dvanásta zmena schválená dňa 02.10.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č.13 

- trinásta zmena schválená dňa 06.11.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č.14 

       -    štrnásta zmena schválená dňa 01.12.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č.15 

       -    pätnásta zmena schválená dňa 01.12.2017 rozpočtovým opatrením starostu obce č.16 

 

 

 

7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 57 117 62 484,49 59 842,81 95,77 

z toho :     

Bežné príjmy 57 117 62 484,49 59 842,81 95,77 

Kapitálové príjmy 0 0 0  

Finančné príjmy 0 0 0  

Výdavky celkom 57 117 58 042 52 887,02 91,12 

z toho :     

Bežné výdavky 57 117 57 562 52 407,02 91,04 

Kapitálové výdavky 0 480 480 100 

Finančné výdavky 0 0   

Rozpočet obce  0 + 4 442,49 + 6 955,79  

 

7.2.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017   

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2017 

 
 
Bežné  príjmy spolu 59 842,81 

z toho : bežné príjmy obce  59 842,81 

             bežné príjmy RO 0 

Bežné výdavky spolu 52 407,02 

z toho : bežné výdavky  obce  52 407,02 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet 7 435,79 

Kapitálové  príjmy spolu 0 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0 

Kapitálové  výdavky spolu 480,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  480,00 

Kapitálový rozpočet  0 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 6 955,79 

Vylúčenie z prebytku  0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 6 955,79 

Príjmy z finančných operácií 0 
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Výdavky z finančných operácií 0 

Rozdiel finančných operácií 0 
PRÍJMY SPOLU   59 842,81 

VÝDAVKY SPOLU 52 887,02 

Hospodárenie obce  6 955,79 
Vylúčenie z prebytku 0 

Upravené hospodárenie obce 6 955,79 

Prebytok rozpočtu v sume. 6 955,79 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, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 6 955,79  EUR  

 

        

- Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo 

výške  6 955,79 EUR.  

                                                       
 

7.3.Rozpočet na roky 2018 - 2020      

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Príjmy celkom 59 842,81 56 618 57 840 59 820 

z toho :     

Bežné príjmy 59 842,81 56 618 57 840 59 820 

Kapitálové príjmy 0 0 0 0 

Finančné príjmy 0 0 0 0 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Rozpočet   

na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Výdavky celkom 52 887,02 56 618 57 840 59 820 

z toho :     

Bežné výdavky 52 407,02 56 618 57 840 59 820 
Kapitálové výdavky 480 0 0 0 

Finančné výdavky 0 0 0 0 
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8.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1.Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Majetok spolu 401 012,89 390 616,94 

Neobežný majetok spolu 383 923,96 366 415,96 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 335 128,90 317 620,90 

Dlhodobý finančný majetok 48 795,06 48 795,06 

Obežný majetok spolu 16 934,25 23 990,99 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  2 605,22 2 585,46 

Finančné účty  14 329,03 21 405,53 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  154,68 209,99 

 

8.2.Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k  31.12.2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 401 012,89 390 616,94 

Vlastné imanie  169,656,74 169 586,39 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  169 656,74 169 586,39 

Záväzky 4 451,24 5 690,35 

z toho :   

Rezervy  300 300 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé záväzky 315,28 416,92 

Krátkodobé záväzky 3 835,96 4 973,43 
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Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 226 904,91 215 340,20 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Obec nezaznamenala  prírastky na majetku        

 

 

8.3.Pohľadávky                              

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2016 

Zostatok  

k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2 605,22 2 585,46 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0 0 

 

 

 

8.4.Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2016 

Zostatok  

k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   4 151,24 5 390,35 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:  

- nárast/pokles pohľadávok: Pohľadávky  oproti roku 2016 poklesli  o sumu 19,76 € 

- nárast/pokles záväzkov- Záväzky oproti roku 2016 vzrástli o sumu 1 239,11 €  

     / účet 321- dodávatelia/ 

 

9.Hospodársky výsledok  za 2017 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Náklady 68 608,22 70 544,62 

50 – Spotrebované nákupy 8 741,26 5 807,32 

51 – Služby 8 978,74 13 195,54 

52 – Osobné náklady 31 109,50 31 456,06 

53 – Dane a  poplatky 133,36 174,88 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
520,55 751,93 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

18 288 18 288 
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rozlíšenia 

56 – Finančné náklady 682,07 661,27 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 
154,74 209,62 

59 – Dane z príjmov 0,02  

Výnosy 66 904,94 70 474,27 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 
96,10 98,70 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
  

62 – Aktivácia   

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
47 876,56 52 233,27 

64 – Ostatné výnosy 2 514,58  1 075,03 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

300 300 

66 – Finančné výnosy 0,20 5,90 

67 – Mimoriadne výnosy   

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

16 117,50 16 761,37 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-- 1703,30 - 70,35 

 

Hospodársky výsledok / záporný/ v sume – 1 703,30. EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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10.Ostatné  dôležité informácie  

 

 

10.1.Prijaté granty a transfery  

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

Okresný úrad Životné prostredie 20,37 

MVSR Register adries 18,00 

MVSR Hlásenie pobytu-REGOB 71,94 

ÚPSVR Na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti 

1 619,30 

MVSR Voľby 467,05 

 

 

 

10.2.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:   A. Kravcová                                                      Schválil: Ing. F. Kolarčík 

 

 

V Štefanovce dňa  11.04.2018 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


