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                ÚVODNÉ SLOVO STAROSTU OBCE  HELCMANOVCE  
 

 

 

 
     Vážení spoluobčania,  

 

 

     výročná správa našej obce za uplynulý rok 2014 má poukázať na významné rozhodnutia 

obecného zastupiteľstva v podobe uznesení, či VZN obce, resp. na rozhodujúce kroky vedenia 

obce v investičnej a spoločenskej oblasti. 

 

Úlohou v r. 2014 bola stabilizácia finančných prostriedkov obce. Naplánovaná bola výstavba 

Eko dvoru vo výške 996 421€, ale  z dôvodu opakovania verejnej súťaže, výstavba sa 

presunula do r. 2015. Bol vypracovaný projekt rekonštrukcie cesty  za  Pastirňou, uskutočnili 

sa prípravné práce, verejné obstarávanie a taktiež aj realizácia stavby. 

 

Prostredníctvom pracovníkov aktivačnej činnosti sa počas celého roku vykonávali drobné 

stavebné úpravy, rekonštrukcia, údržba a upratovanie budov vo vlastníctve obce. Ďalej sa 

vykonávala starostlivosť o verejnú zeleň, verejné priestranstvá, životné prostredie, zimná 

údržba miestnych komunikácií a chodníkov. Poskytovali sa služby v sociálnej oblasti. 

V tomto náročnom roku sme nezabudli ani na kultúru a šport. Organizovali sme, resp. 

spoluorganizovali tradičné kultúrno spoločenské a športovo spoločenské podujatia. V rámci 

možností sme podporili krúžky záujmovej činnosti. 

 

Všetky spomínané investičné akcie, kultúrne, športové i spoločenské podujatia sú výsledkom 

spolupráce, ochoty a pomoci poslancov OZ, členov komisií pri OZ, pracovníkov obecného 

úradu, spoločenských organizácií a krúžkov ZUČ a hlavne ochotných spoluobčanov obce 

Helcmanovce, za čo všetkým úprimne ďakujem. 

 

 

1. Základná charakteristika obce  
 

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá 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. 

  

   Názov organizácie: Obec Helcmanovce 

   Štatutárny zástupca: Tibor Theis, starosta obce 

   Sídlo organizácie: 055 63 Helcmanovce 161 

   IČO: 00329100 

   DIČ: 2021259372 
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1.1. Geografické údaje  

 
 Územie obce Helcmanovce leží v  severovýchodnej časti Slovenského Rudohoria na 

terasovej plošine v doline Hnilca. Podľa administratívneho členenia patrí do Košického kraja 

a okresu Gelnica. 

    Rozloha katastra skúmaného územia je 1282 ha, na základe čoho môžeme obec zaradiť medzi 

veľké obce okresu Košice – okolie. 

    Katastrálne územie má nepravidelný trojuholníkový tvar s vrcholmi na severe, juhozápade 

a na východe, pričom vzdušná vzdialenosť medzi dvomi najvzdialenejšími bodmi katastra je 

5,25 km, čo pri danej ploche katastra svedčí o jeho malej excentricite. Najväčšiu nadmorskú 

výšku územia má kóta v južnej časti katastra – 1155 m. n. m., najmenšiu nadmorskú výšku má 

miesto, kde Hnilec opúšťa územie katastra – 383 m. n. m. 

Výškový rozdiel najvyššieho a najnižšieho bodu územia je 772 m. Nadmorská výška stredu obce 

je 425 m. n. m. Obec Helcmanovce hraničí na juhu a východe s obcou Prakovce, na západe 

s obcou Mníšek nad Hnilcom  na severe s obcou Slovinky. Uvedené obce patria do okresu 

Gelnica, okrem obce Slovinky. Poloha územia obce voči okolitým obciam je znázornená na 

mape 1. 

 Hydrogeograficky prináleží predmetné územie do povodia rieky Hnilec, ktorá ho spolu so 

sústavou miestnych tokov odvodňuje. Územie patrí do úmoria Čierneho mora. 

    V obci je železničná stanica. Je to železničná trať č. 170 (tzv. stredoslovenská magistrála ) 

Zvolen – Margecany. Najbližšie letisko je v meste Košice, ktoré je od obce vzdialené 47 km.  

 Okresné mesto Gelnica je od stredu katastra vzdialené 6 km,  krajské mesto Košice 42 km a 

mesto Prešov 38 km. 

 

1.2. Demografické údaje 

 

 Obyvateľstvo 

 Vývoj počtu obyvateľov dokumentuje tabuľka 1 a graf  1. 

Vývoj počtu obyvateľov                       Tabuľka 1.     

Rok Počet obyvateľov Rok Počet obyvateľov 

1869 1608 1950 1350 

1880 1610 1961 1868 

1890 1415 1970 2028 

1900 1354 1980 1858 

1910 1269 1991 1625 

1921 1181 2001 1581 

1930 1254 2014 1457  
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Graf 1 vývoj počtu obyvateľov 
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 Vývoj počtu obyvateľov bol v histórii ovplyvňovaný predovšetkým meniacimi sa 

spoločenskými a hospodárskymi pomermi. Pri prvom oficiálnom sčítaní obyvateľstva na  

skúmanom území v roku 1869 žilo v obci 1608 obyvateľov. V nasledujúcich desaťročiach 

mal  počet obyvateľov obce klesajúcu tendenciu, došlo k poklesu obyvateľstva. Tento trend 

trval až do roku 1921, kedy mala obec 1181 obyvateľov, čo je historicky najmenší nameraný 

stav populácie. Stav obyvateľstva bol ovplyvnený viacerými faktormi, ktoré sužovali 

vtedajšiu dobu, ako napríklad vysťahovalectvo za prácou, epidémie, vysoká úmrtnosť a iné. 

Prvá svetová vojna výrazne nepoznamenala stav obyvateľstva v obci, čoho dôkazom je 

stagnácia počtu obyvateľov aj vo vojnovom období. V roku 1930 počet obyvateľov vzrástol 

na 1254, vyrovnal takmer stav z roku 1910. Do roku 1950 sa počet obyvateľstva i napriek 

Druhej svetovej vojne opäť zvýšil (1350). V ďalších desaťročiach vývoj počtu obyvateľov 

mal výrazne stúpajúci trend (1961 - 1868 obyvateľov.) V 60tych rokoch sa po vybudovaní 

vodnej nádrže Ružín počet obyvateľov zvýšil. Tento trend pokračoval až do konca 60-tych 

rokov no začiatkom 80 došlo k poklesu počtu obyvateľov. V dekádach 1970 - 1980 a 1980 – 

1991 klesajúci trend  počtu obyvateľstva  pokračoval (v roku 1980 – 1858 obyvateľov 

a v roku 1991 – 1625 obyvateľov). V roku 2014  trend znižovania  počtu obyvateľov 

pokračoval, počet obyvateľov klesol  na 1457 obyvateľov.  

 Počet obyvateľov je nestály ukazovateľ, závislý od prirodzeného i mechanického pohybu 

obyvateľstva. V týchto pohyboch sa odráža viacero faktorov, ako veková štruktúra 

obyvateľstva, jeho zdravotný stav a sobášnosť, momentálna ekonomická situácia a s ňou 

spojené pracovné príležitosti, vybavenosť obce, podmienky pre bývanie a mnoho ďalších 

faktorov. 

 

 Štruktúra obyvateľstva podľa veku a pohlavia 

     Ku dňu 31.12.2014 žilo v obci Helcmanovce 1457 obyvateľov, z čoho bolo 1175 

dospelých, počet detí do 18 mesiacov bolo 13, počet detí od 18 mesiacov do 3 rokov bolo 20, 
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počet detí od 3 rokov do 6 rokov bolo 49, počet školopovinných detí bolo 136, počet 

obyvateľov od 15 do 18 rokov bol 64.  

 Podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 žilo v roku 2001 

v Helcmanovciach 1556 obyvateľov, z toho 802 žien (51,5 %).  V predproduktívnom veku (0-

14 rokov) bolo 293 obyvateľov – 19 % (140 žien – 48,2 %), v produktívnom veku (15-54 

rokov ženy a 15-59 rokov muži) bolo 872 obyvateľov – 56 % (415 žien – 47,7 %) 

a v poproduktívnom veku (nad hranicou produktívneho veku) bolo 384 obyvateľov – 25 % 

(245 žien – 63,8 %). Podrobnejšiu vekovú štruktúru prezentuje veková pyramída (graf 2)  

zostrojená podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001. 

 

 

1.3. História obce 
 

Prvú písomná zmienka o Helcmanovciach sa nám dochovala z roku 1297. V roku 1326 

z poverenia spišského kastelána Tomáša založil tu dedičný richtár Kuncman zo Slavkova 

dedinu a osídlil ju pravdepodobne nemeckým obyvateľstvom. Je možné, že tu už bola osada, 

ale bola spustošená v bojoch a richtár Kuncman ju len obnovil. V písomnostiach sa uvádza 

pod názvami Kunchfalva (1326), Cunz, Kunzendorf, Hansdorf, vilia Henchmanni   (1374),   

Henczmanowcze  (1598),   Helczmanowcze  (1773), Helcmanóc, Nagykunchfalva. 

Istý čas bola poddanskou obcou Gelnice. V polovici 15. storočia patrila k spišskému 

hradnému panstvu, ktoré bolo v rukách Zapoľskovcov. Po nich v rokoch 1531 -1636 prebrali 

majetky Turzovci a po nich do roku 1848 Čákiovci. V 15. až 16. storočí v priebehu valašskej 

kolonizácie sa na Spiš prisťahovalo rusínske obyvateľstvo. Obec patrila k stredne veľkým na 

panstve.  V roku 1565 tu žilo 16 usadlíkov s rodinami. Roku 1598 bolo v obci 30 okolo 

domov. V roku 1605 obec vyhorela. V 18. storočí so zvýšením ťažby medi a neskôr železa 

nastal aj rozvoj obce Helcmanove. V roku 1787 tu bolo už 161 domov a 1146 obyvateľov a v 

roku 1828 v tých istých domoch 1618 obyvateľov. Roku 1885 tu bolo 250 jednoizbových 

drevených domov a asi 2000 obyvateľov. Dňa 12. 08. 1885 zachvátil obec veľký požiar. Po 

ňom sa celé nemecké rodiny vysťahovali do Medzeva, Smolníka i do cudziny. Koncom 

storočia sa sťahovalo za prácou veľa baníkov, pretože pre dovoz lacnejšieho železa po 

železnici nastal úpadok nášho baníctva. V roku 1930 tu bolo 266  domov a 1254 obyvateľov 

a v roku 1938 už 294 domov s 1652 obyvateľmi. 

Po založení obce stál na jej čele dedičný richtár. Neskôr spravovali obec volení richtári. V 

polovici 19. storočia mala obec aj svojho notára. Predstavitelia obce vydávali písomnosti iste 

už v 16. storočí. Nevedno, či v tom čase mala obec svoju pečať. Roku 1701 si dala vyrobiť 

pečatidlo (20mm x 22mm), ktoré tvorili skrížené banícke kladivká, pod ktorými sa nachá-

dzajú písmená D a H, čo môže znamenať Dorf Hansdorf alebo Helczmanowcze. V dolnej 

časti je letopočet 1701 Okraj pečate je zdobený vavrínovým vencom v tvare kruhu, ktorý 

symbolizoval rozvoj baníctva. Najstaršie odtlačky tejto pečate sú z roku 1771 a posledné 

1865. Je zaujímavé, že si obec v 50. rokoch 19. storočia nedala zhotoviť nápisovú pečiatku v 

nemčine, ako to v čase Bachovho absolutizmu urobili ostatné spišské obce. Už asi koncom 19. 

storočia sa začala používať nápisová pečiatka s maďarským textom. Zachovali sa odtlačky 

pečiatky, ktorú vyhotovil budapeštiansky rytec Ignác Felsenfeld s textom 

NAGYKUNCZFALVA KOZSEG SZEPES VARMEGYE + 1906 +. 

 

Obyvatelia sa živili prácou v baniach, v lesoch, v železiarskych závodoch v  okolí, 

poľnohospodárstvom a povozníctvom. Baňa na Maťaške bola v prevádzke do roku 1919. 

Lanovkou bola spojená so Slovinkami. Lanovka a budovy sa zrušili až roku 1936. Po 1. 

svetovej vojne pracovali baníci v Slovinkách, Žakarovciach a roku 1924 odišli niektorí do 

uhoľných baní v Maďarsku. 
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Roku 1884 získala obec železničné spojenie úzkokoľajnou traťou z Margecian po Mníšek a 

roku 1877 do Smolníckej Huty. Drevená železničná stanica - čakáreň z tej doby stojí dodnes 

na železničnej zastávke. Roku 1872 bola v Smolníku postavená tabaková továreň, v ktorej 

pracovali aj ženy z Helcmanoviec. Chodili tam pešo na celý týždeň, niektoré aj s deťmi. Pri 

továrni bola zriadená detská opatrovňa a jedáleň. 

Silno zasiahla do života obyvateľov 1. svetová vojna. 1.8.1914 ráno o pol štvrtej bubeník 

oznámil, že je vyhlásená mobilizácia. Asi 40 mužov odišlo ihneď, ďalší neskôr. Niektorí 

baníci boli vrátení domov, aby neupadala výroba. Ani po skončení vojny nebol hneď pokoj. 

Roku 1919 prišla maďarská červená armáda a zdržala sa tu asi 14 dní. Správu obce prevzalo 

5-členné direktórium. Vojsko bralo obyvateľom dobytok a potraviny. V okolí obce prebiehali 

boje, 4 delá strieľali smerom na Mníšek. 

Vznik Česko - Slovenska obyvatelia Helcmanoviec uvítali. Na jar 1918 sa vrátili z Ruska prví 

zajatci. Česko-slovenské vojsko obsadilo obec v polovici decembra 1918. Bol nedostatok 

potravín. Niektorí občania prišli o úspory, lebo gelnická sporiteľňa zbankrotovala. 

28. októbra 1929 bolo po prípravách otvorené potravné družstvo s kapitálom 28 800 korún. 

Obec sa postupne rozvíjala, pribúdalo domov. Boli založené rozličné organizácie: dychová 

hudba, hasičský zbor, odbočka Slovenskej ligy, pracovalo úverové družstvo, športový klub od 

roku 1936, bansko - robotnícky spolok (založený 1889) vyvíjal ďalej svoju činnosť a roku 

1939 dostal novú zástavu. 

Prvé voľby v roku 1923 vyhrala komunistická strana, na druhom mieste bola republikánska 

strana. Ťažkým obdobím bola veľká hospodárska kríza. Zastavila sa práca v baniach, 

obmedzila sa výroba v železiarstve (roku 1933 pracovalo v Prakovciach len 47 

zamestnancov), nepracovali sústavne píly, obmedzila sa ťažba dreva a povozníci stratili 

prácu. V apríli 1933 predniesli na notárskom úrade v Gelnici zástupcovia baníkov zo 

Žakaroviec, Helcmanoviec a Kojšova sťažnosť proti prepusteniu 430 baníkov a žiadali 

urýchlené začatie prác na stavbe novej železnice. V Gelnickom okrese bolo v júni 1933 5529 

nezamestnaných. 

Zlepšenie nastalo po začatí stavby Margecany - Červená Skala na úseku Gelnica –Švedlár. 

Dňa 1. júna 1933 asi 1500 robotníkov tu našlo prácu. Robotnici zarábali za hodinu podľa 

kvalifikácie 2 koruny až 2,50.  Trať slávnostne otvorili 26. júla 1936. V nasledujúcich rokoch 

došlo k oživeniu baníctva, v Gelnici oproti stanici bol postavený nový závod na praženie rúd, 

ktorý bol spojený novou lanovkou so Žakarovcami. Začalo sa pracovať aj v ďalších 

závodoch. 

Roku 1940 bol zavedený do obce prvý telefón. Bol umiestnený v potravinovom družstve. 

Najbližšia pošta bola v Prakovciach. Roku 1944 bola obec elektrifikovaná, ulice dostali 

osvetlenie a na premietacom prístroji požičanom z Gelnice sa v miestnej škole premietali pre 

žiakov prvé náučné filmy. 

Druhá svetová vojna priniesla opäť hodne utrpenia. Roku1942 padol prvý z občanov Jozef 

Ďorď. Začína sa meniť vzťah občanov k politike štátu.  V obci žila židovská rodina v budove 

"starého MNV". V septembri 1940 boli zo školy vylúčení dvaja žiaci z tejto rodiny Mikuláš a 

Ladislav Grunberger. Neskôr bola celá rodina odvezená do koncentračného tábora. Prežili len 

dve dcéry, ktoré odišli včas do zahraničia. Slovenské národné povstanie občania uvítali. V 

kronike čítame :"Radosť bola veliká. Kde boli dvaja, hovorili o povstaní. Toto nadšenie však 

žialne krátko trvalo,.. Museli sme padnúť. Nie však nadlho“. 

 

  V okolí Helcmanoviec pôsobili partizáni. Železničná doprava bola prerušená, partizáni 

vyradili stanicu v Margecanoch. Dňa 5. 9.1944 prechádzal obcou nemecký pancierový vlak. Z 

Gelnice a z Mária Huty ostreľoval Kojšov a vyslal tam aj malé tanky. Dňa 23. januára prišli 

prví sovietski vojaci cez Horb, cesta k Prakovciam bola zamínovaná. Po vyčistení cesty 

prichádzalo vojsko po hradskej. Pri potravinovom družstve bola postavená slávobrána, 
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dôstojníkov vítali chlebom a soľou, pohostili ich v dome Jozefa Slovinského, navštívili faru a 

potom pokračovali smerom na Mníšek. Mladí muži nastupovali do l. česko-slovenského 

armádneho zboru. Opäť zaberali dobytok pre armádu, chýbali potraviny. Chlapi pracovali pri 

úprave mostov, železnice, tunela. Prvé povojnové voľby roku 1946 vyhrala Demokratická 

strana, predsedom miestneho národného výboru sa stal Ján Petričko. 

Povojnové obdobie prinieslo veľké zmeny. Obec sa rozrástla, bola zriadená pošta, postavili sa 

nové školské budovy. Veľa obyvateľov Helcmanoviec začalo študovať na stredných a 

vysokých školách. Zamestnanie získali najmä v závode v Prakovciach. Bolo vytvorené 

poľnohospodárske družstvo. V obci sa rozvíjala kultúrna a športová činnosť, pracovali 

spoločenské a záujmové organizácie. Rozšírila sa obchodná sieť, zlepšila sa zdravotná 

starostlivosť.  

   Vyzdvihnúť treba pracovitosť občanov a ich ochotu vykonávať rozličné práce bezplatne na 

stavbách, pri poľnohospodárskych prácach a pri zabezpečení rôznych podujatí v obci. Takýto 

prístup k obci je dobrým príkladom pre mladú generáciu a zárukou ďalšieho rozvoja. 

Richtári, predsedovia MNV, starostovia obce od r.1945 

Rok 1945                      Dorčák Štefan 

Rok 1946-1952             Petričko Ján  

Rok 1952 – 1963           Jozef Tekáč 

Rok 1964 – 1978           Šloff Jozef 

Rok 1978 – 1991           Šustrík Stanislav, predseda MNV 

Rok 1991 -  1994           Šustrík Stanislav, starosta obce 

Rok 1994 -  2014           Theis Tibor, starosta obce  

 

 

1.4. Symboly obce  

 

Erb obce Helcmanovce 

 

 

 

 

Erb obce Helcmanovce tvorí - v zelenom gotickom štíte žlté váhy, medzi ktorými sú v strede 

dve skrížené  čierne banícke kladivká s bielymi poriskami. 
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Interpretácia erbu – skrížené banícke kladivká symbolizujú hlavné zamestnanie obyvateľov 

obce a váhy sú atribútom (znakom) sv. Michala Archanjela, patróna miestneho kostola, 

ktorými je vyjadrená jeho činnosť pri sprevádzaní ľudských duší do raja.  

Farby – zelená a čierna sú tradičnými baníckymi farbami, žltá a biela symbolizujú vzácne 

kovy, ktoré sa v minulosti pri ťažbe rúd mohli vyskytovať aj v chotári obce Helcmanovce. 

Erb obce sa používa: 

a) na listinách o udelení čestného občianstva obce Helcmanovce, ceny obce Helcmanovce a 

uznaniach obce Helcmanovce 

b) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Helcmanovciach 

c) na označení katastrálneho územia obce 

d) v rokovacích miestnostiach orgánov obce 

e) v administratívnom konaní Obecného úradu. 

Právo použiť a používať erb obce majú právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné 

právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce. 

Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická osoba, alebo 

právnická osoba, ktorá ho použila, alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu 

odstránenie neoprávnene, alebo nesprávne použitého erbu. 

 

Vlajka obce Helcmanovce 

 

 

Vlajka obce Helcmanovce je odvodená od sfarbenia erbu. Pozostáva z dvoch pozdĺžnych 

pruhov v poradí žltý, biely, ktoré sú preložené zeleno-čiernym ondrejským krížom. Vlajka má 

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

 

 

 

Vlajku obce Helcmanovce používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a 

oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru a to vyvesením na 
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budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu 

na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. 

Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej 

výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti. 

Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v 

rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 

ods. 6 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní). 

Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá: 

- vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice, 

- na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný 

závoj a podobne. 

Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická, alebo 

právnická osoba, ktorá ju použila, alebo používa. 

 

1.5. Orgány obce  

1.Obecné zastupiteľstvo 

2.Starosta obce – Tibor Theis 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce  je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov 

zvolených v priamych voľbách , ktoré sa konali  dňa 27. novembra 2010 na obdobie 4 rokov. 

 

1/ Mgr. Ľuboslav Pavlík 

2/ Mgr. Blanka Vargová 

3/ Ivan Leitmančík 

4/ Mgr. Alžbeta Ferencová 

5/ Dalibor Dorčák 

6/ Gunter Schneider 

7/ Rastislav Pavlík 

8/ Ladislav Zmij 

9/ Eva Petričková 

 

Poslankyňa  Eva Petričková sa vzdala svojho mandátu a nahradila ju poslankyňa Ing. Soňa 

Čolláková dňa 14.12.2011. 

Poslanec Dalibor Dorčák sa vzdal svojho mandátu a nahradila ho poslankyňa Bc. Anna 

Zmijová dňa  19.10.2012. 

 

Zástupca starostu obce: Mgr. Ľuboslav Pavlík 

 

 

 

 

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v obci Helcmanovce: 

1. Komisia pre výstavbu a životné prostredie, predseda komisie Gunter Schneider 
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2.   Finančná komisia, predseda Ivan Leitmančík 

3.   Komisia pre školstvo, kultúru a šport, predseda Vladimír Zmij  

4.   Komisia pre služby obyvateľstva a sociálnu oblasť, predseda Mgr. Alžbeta Ferencová   

 

Hlavný kontrolór obce: 

 

Mária Imrichová, zvolená do funkcie  Obecným zastupiteľstvom  Uznesením č. 276/2013, zo 

dňa 21.10.2013 na obdobie  6. rokov. V roku 2013 hlavný kontrolór obce  pracoval v zmysle 

plánu práce schváleného Obecným zastupiteľstvom.  

 

 

1.6. Obecný úrad  
 

Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako 

aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.  Prácu obecného úradu riadi starosta obce.  

 

Zamestnanci obecného úradu: 

1. Tibor Theis, starosta obce 

2. Mgr. Tatiana Pavuková,  ekonóm obce 

3. Silvia Semanová, referent 

4. Mgr. Lívia Kuchárová, referent   

5. Helena Polačeková, upratovačka  

6. Soňa Schneiderová, opatrovateľka  

7. Peter Seman, koordinátor aktivačnej činnosti, vodič 

 

 

1.7. Rozpočtové  organizácie 

 
Obec je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie: Základná škola  s materskou školou, 055 63 

Helcmanovce 41, t. j. samostatný právny subjekt. 

ZŠ s MŠ poskytuje stupne vzdelania: 

ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie 

ISCED 1 – primárne vzdelávanie (4 roky) 

ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie (5 rokov) 
Vyučovací jazyk: slovenský 

Študijná forma: denná 

Druh školy: štátna 

Názov školy: Základná škola s Materskou školou 

Adresa:  055 63 Helcmanovce č. 41 

IČO:  35546492 

Riaditeľ školy: Mgr. Rastislav Drajna 

Štatutárny zástupca školy: Mgr. Rastislav Drajna 

Zástupca pre MŠ: Bc. Anna Zmijová 

Kontakty: 
Telefón ZŠ / fax: 053/4799380, 053/4799381 
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Všeobecná charakteristika školy 

V duchu motta „Učíme sa pre seba a budúci úspešný život“ a tradície školy 

v Helcmanovciach, poskytuje Základná škola s materskou školou v Helcmanovciach každému 

jedincovi také vzdelanie, ktoré rozvinie jeho schopnosti, kultivuje jeho charakter a postoje, 

vybaví ho základnými vedomosťami a schopnosťami tak, aby sa uplatnil v živote, a aby 

dokázal plniť povinnosti slobodného občana v demokratickej spoločnosti. Naším cieľom je 

utvárať osobnosť spájajúcu v sebe slobodu a zodpovednosť. 

Cieľom a poslaním Základnej školy s materskou školou v Helcmanovciach  je postupný 

prechod od tradičnej školy na školu moderného typu s novými metódami a formami práce, 

ktorá je príťažlivou pre deti a aj ich rodičov. Základná škola s materskou školou 

v Helcmanovciach má ambíciu byť školou, ktorá poskytuje svojim žiakom nielen kvalitné 

základné vzdelávanie a prípravu na ďalšie štúdium, ale ich aj motivuje k celoživotnému 

vzdelávaniu. Základná škola s materskou školou v Helcmanovciach chce byť školou 

perspektívnou pre svojich zamestnancov, školou, v ktorej budú učitelia motivovaní k svojmu 

ďalšiemu profesijnému rastu. 

Vznik 

Základná škola s Materskou školou v Helcmanovciach, 055 63 Helcmanovce č. 41 vznikla 

dňa 01.07.2002. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou na úseku 

základného školstva. Vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto 

vzťahov. 

Financovanie 

Financovanie Základnej školy s materskou školou v Helcmanovciach (prenesené 

kompetencie): 

 financované zo štátneho rozpočtu – normatívne financovanie a nenormatívne 

financovanie (vzdelávacie poukazy, havárie,…), 

 mimorozpočtové financovanie (projekty). 

Financovanie Materskej školy, Školskej jedálne, ŠKD (originálne kompetencie): 

 financované z podielových daní z rozpočtu obce, 

 vlastné prostriedky (poplatky zákonných zástupcov, réžia v ŠJ). 

Organizačné zložky: 

 základná škola ( 13 pedagogických zamestnancov, 1 asistent učiteľa, 5 nepedagogickí 

zamestnanci), 

 materská škola ( 3 pedagogickí zamestnanci, 1 nepedagogický zamestnanec), 

 školský klub detí (1 vychovávateľ), 

 školská jedáleň (3 zamestnanci). 
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Základná škola  

Základná škola s materskou školou v Helcmanovciach je plno organizovaná škola so 

všetkými ročníkmi – 1.ročníkom - 9. ročníkom. V súčasnosti má škola 117 žiakov v 9 

triedach – 4 triedy na I. stupni, 5 tried na II. stupni. 

Základná škola s materskou školou v Helcmanovciach  sa nachádza v centre obce blízko 

 autobusovej stanice v peknom areáli plnom zelene. Pri škole sa nachádza školské ihrisko 

a detské ihrisko. 

Materská škola 

Materská škola dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na 

všestranný rozvoj osobnosti, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj 

v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Materská škola sídli v budove Základnej 

školy s materskou školou v Helcmanovciach, 055 63 Helcmanovce č. 41. V súčasnosti má 33 

žiakov v dvoch triedach. 

 

Školský klub detí 

Školský klub detí zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť na uspokojenie záujmov žiakov 

v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. Do školského klubu dochádzajú 

žiaci po skončení poslednej vyučovacej hodiny a riadia sa režimom školského klubu, t.j. 

spoločný obed, záujmová, športová a výchovná činnosť, písanie domácich úloh. Športová 

činnosť sa realizuje v priaznivom počasí na školskom ihrisku, alebo vychádzkach do prírody. 

 

Školská jedáleň 

Zabezpečuje zdravú výživu detí, žiakov a zamestnancov školy v čase ich pobytu v škole. 

Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni. Kapacita jedálne je 60 miest. Žiaci sa 

stravujú na etapy, vždy po skončení poslednej vyučovacej hodiny, najdlhšie do 14.00 hod. 

Školská kuchyňa je aj vývarovňou pre Materskú školu.  

 

Záujmové útvary 

V Základnej škole s materskou školu v Helcmanovciach  pracujú následovné  záujmové 

krúžky: anglický jazyk 1., biblický, biologický, divadelno-dramatický, florbalový, futbalový, 

hudobný, mažoretky, monitor 9, poľovnícky, práca s počítačom, stolnotenisový, sane, 

turistický. 
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1.8. Ostatné organizácie, inštitúcie, firmy 

 
 Zdravotníctvo 

 

V obci sa nachádza neštátne zdravotné zariadenie – ambulancia všeobecného obvodného   

lekára. 

 Kultúra 

 
V obci vykonáva svoju činnosť Dychová hudba Seľanka, Detský folklórny súbor Seľančik. 

 
 Firmy, obchodné, reštauračné prevádzky, 

 

Potraviny: Milk Agro, Karmen, Potraviny – Jaroslav Pisko, Večierka – Fresh 

Zlatý orol – reštauračné a ubytovacie zariadenie 

 

 Služby 

  

Slovenská pošta  

Kaderníctvo 

 

 Združenia 

 

FK Slovan Helcmanovce 

Dobrovoľnícky hasičský zbor 

Dychová hudba Seľanka 

Zväz invalidov 

Detský folklórny súbor Seľančik  

Športový klub sánkarov Helcmanovce 

 

 

1.9. Farnosť    
 

V 15. storočí nemeckí  evanjelici vybudovali gotickú kaplnku. To je najstaršia časť kostola, 

v ktorej sa nachádza hlavný oltár. V 17. storočí nastal úpadok protestantizmu a kaplnka okolo 

roku 1650 prešla do majetku gréckokatolíckej cirkvi. Asi od roku 1670 tu už pôsobil prvý 

gréckokatolícky kňaz Ján Mikulovič. Od roku 1700 je doložený ako patrón svätý Michal 

Archanjel. Je zaujímavé, že je patrónom aj v Slavkove. Cirkevná matrika sa začína v roku 

1750 už za pôsobenia štvrtého farára. Asi roku 1768 bola ku kaplnke pristavená hlavná loď 

a veža. Vtedy bola postavená aj stará fara, ktorá  zhorela roku 1885. Bol poškodený aj chrám. 

Koncom 19. storočia bola pristavená južná strana, v roku 1943 severná strana a kostol dostal 

tvar kríža. Pri kopaní základov na prístavbu boli objavené hroby cintorína, na ktorý sa 

nepamätali ani starí ľudia. Našla sa parta, aká sa i vtedy nosila. Kosti boli uložené pod misijný 

kríž. V ďalšom roku sa vykonali maľby a do kostola zaviedli elektrinu. Kostol dostal 

kazateľnicu z červeného smreka. Roku 1968 akademický maliar Stašek vykonal premaľbu 

kostola. Tradičné staré obrazy nahradili modernými. 

 Roku 1938 prešla farnosť na nový gregoriánsky kalendár, čo vyvolalo nespokojnosť 

veriacich. Z toho dôvodu odišiel správca farnosti Julián Hricišák a po ôsmich mesiacoch aj 



 15 

Vojtech Šalamúm. Pomery stabilizoval nový duchovný Ján Krlička. Okrem týchto pôsobili tu 

v tomto storočí Max Vislócky, do dôchodku išiel roku 1933. Po druhej svetovej vojne 

Mikuláš Barna, Vasil Dacej, Mikuláš Sigety,  Mgr. František Takáč a od roku 2009 Mgr. 

Martin Pavuk. 

 Iné stavby: 11.09.1949 bola posvätená kaplnka, ktorú venoval Michal Sirovjak, 

rodák z Helcmanoviec, žijúci v Kanade. Bola postavená na mieste maličkej kaplnky 

a zasvätená Matke Božej Lurdskej. Posviacku vykonal biskup Dr. Vasil Hopko. 

 Roku 1929 posvätil nový kríž na cintoríne biskup Pavol Gojdič. V roku 1942 bola 

zrealizovaná  nadstavba fary – 2 izby (manzardky). Dňa 28.11.1993 sa konala posviacka 

novej fary biskupom Milanom Chauturom.  

 

 

1.10. Pamiatky 
 

Kaštieľ 

Roku 1925 sa začali práce na stavbe letného sídla veľkostatkára Imricha Čákiho na 

priestranstve  nazývanom Humence. Staviteľom bol Vitkovský z Mníška nad Hnilcom 

a kaštieľ bol postavený v neoklasicistickom štýle. Roku 1937 ho majiteľ predal aj s lesmi za 

1,5 milióna korún obci Mníšek. Po vojne v ňom bolo  banícke učilište, neskôr detský domov a 

potom tu boli niektoré triedy základnej školy. V roku 1969 obec vykonala na kaštieli veľké 

stavebné úpravy, t.j. bola postavená nová  sedlová strecha a kaštieľ sa používal ako 

ubytovacie a reštauračné  zariadenie. V roku 1974 bola v jeho areáli zriadená turistická 

ubytovňa. V okolí kaštieľa sa konali majálesy, festivaly dychových hudieb, oslavy SNP  so  

zapálením vatry a rôzne športové súťaže. Krátky čas bolo v blízkosti kaštieľa klzisko. 

V súčasnej dobe je kaštieľ v súkromnom vlastníctve a vykonávajú sa na ňom rekonštrukčné 

práce. 

 

 1.11. Významné osobnosti obce 

 

Majster športu 

Štefan Pisko 

1931-1956 

 

Jednou z významných osobností československého parašutizmu je majster športu Štefan Pisko 

- rodák z Helcmanoviec. Ako učeň v Partizánskom sa  zapísal do parašutistického krúžku a na 

neďalekom letisku vykonal niekoľko desiatok zoskokov. Bol všestranným športovcom, 

aktívnym futbalistom, ale parašutizmus sa mu stal všetkým. Po skončení učňovskej školy sa 

dobrovoľne prihlásil na vojenskú  základnú službu k výsadkovým jednotkám, kde vždy patril 

k najlepším príslušníkom. Stal sa inštruktorom parašutizmu v Košickom kraji. Od jeho 

nástupu sa  začína kvalitná príprava parašutistov nielen v Košiciach, ale začínajú sa 

organizovať a obnovovať ďalšie oddiely v mestách Košického kraja. V roku 1953 na 

majstrovstvách  ČSR v Ostrave si Štefan Pisko vybojoval  prvý titul majstra ČSR 

v kombinovanom  zoskoku z výšky 1 600 metrov. Týmto ako prvý splnil podmienku na 

udelenie titulu ,,majster športu“ v parašutizme. Zapísal sa na popredné miesta medzi 

najlepších parašutistov Slovenska, ako boli Kriváň a Ozábal. Jeho veľmi dobré výsledky 

a prekonanie svetového rekordu mu  zabezpečili miesto v družstve  ČSR , ktoré sa 

pripravovalo na II. Majstrovstvá sveta vo Francúzsku v roku 1954. Na týchto majstrovstvách 

sa však nezúčastnil pre nevybavené pasové formality. V roku 1955  za jeho veľmi dobré 

výkony a prekonanie svetového rekordu mu ÚVČSTV a ÚV  Zväzarmu  udeľuje titul  majster 

športu. To už Štefan Pisko pôsobil v Prešovskom kraji a naďalej aktívne hral futbal za rodné 
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Helcmanovce a pripravoval  sa na III. Majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnili v Moskve 

v roku 1956. Pri jednom zoskoku  z 1500 metrovej výšky kombinovaný zoskok s výdržou 20 

sekúnd na  zlomok sekundy  zaplával nad Štefanom Piskom vrchlík padáka. Odporom 

vzduchu sa len časť vrchlíka otvorila. Pád bol nebezpečný a rýchly. Štefan Pisko sa snažil 

rozmotávať časť neotvoreného vrchlíka, ale nedarilo sa to. Nakoniec otvoril  záložný padák, 

avšak výška už bola malá. Štefan Pisko utrpel ťažké  zlomeniny. Jeho slová po páde boli ,, 

doskákal som chlapci“. Po čiastočnom vyliečení odchádza z nemocnice na rehabilitačné 

doliečenie do mesta  Chrudim, kde podľahol   zákernej chorobe,  žltačke  a vo veku 25 rokov 

dňa 09.10.1956 zomrel. 

 

 

    1.12. Kultúra 

 
 Obyvatelia Helcmanoviec mali vždy blízko ku kultúre. Dokazujú to zachované folklórne 

tradície (piesne, kroj, zvyky). Prvé písomné záznamy o osvetovej činnosti sú z obdobia po 1. 

svetovej vojne. Viackrát  v roku sa hrávali divadelné hry (žiaci, mládež, učitelia, spolky, 

organizácie). Žiaci pravidelne vystupovali na rozličných oslavách (výročia vzniku republiky, 

narodeniny Masaryka, úmrtie Štefánika, Deň matiek, stromková  slávnosť, dni sporivosti). 

Oslavy boli spojené často so sprievodmi po obci za doprovodu dychovej hudby. Niekedy vo 

večerných hodinách sa konali lampiónové sprievody, pri ktorých občania v oknách zapálili 

sviečky. Pre dospelých sa konali rozličné prednášky a kurzy (dejiny slovenský jazyk, 

hospodárenie, varenie, zdravie a iné témy). Do roku 1990 nemala obec dôstojný stánok na 

kultúrnu činnosť. Podujatia sa konali v škole, pred školou, v prírode (Humence, ihrisko), 

v sále pri potravinovom družstve (neskôr osvetová beseda) v budove dnešného obchodu Tana, 

v sále u Jozefa Slovinského pri železničnej stanici, v kinosále po zriadení kina v bývalej 

cirkevnej škole a na javisku základnej škole. 

 Najväčším telesom, ktoré sa nepretržite venovalo kultúrnej činnosti, je dychová hudba. 

Založili ju roku 1920 baníci, ktorí predtým účinkovali v žakarovskej závodnej hudbe, keď táto 

začala stangovať. Časť nástrojov mali zo  Žakaroviec, ostatné si kupovali za spoločné peniaze 

alebo individuálne. Prvým dirigentom bol Jozef Burčík, v byte ktorého sa konali skúšky. Prvé 

vystúpenie bolo na detskom majálese roku 1921. Z vlastných prostriedkov si roku 1927 

zakúpili prvé banícke uniformy. Pôsobenie dychovky bolo úzko spojené zo životom občanov 

(svadby, pohreby). Dychová hudba hrala na majálesoch žiakov, hasičov, banskorobotníckeho 

spolku, na oslavách, plesoch, pri cirkevných slávnostiach a športových podujatiach. 

Hudobníci postupne vytvorili niekoľko malých hudobných skupín, napr. džezové roku 1937, 

1950, 1957 a malú dychovku. Niektoré úspechy dychovej hudby: 

1928 – v Prahe reprezentovala Košickú župu na poľnohospodárskej výstave a na zjazde 

republikánskej strany, vystupovala v helcmanovskom kroji. 

1950 – 1. miesto v kraji kategória B a 3. miesto na celoslovenskej súťaži. 

1970 – 5. miesto na Pádivého Trenčíne 

1971 – 2. miesto v kraji. 

1978 – 3. miesto v kraji. 

V rokoch 1975, 1977 a 1988 reprezentovala okres Spišská Nová Ves v Havlíčkovom Brode 

a v Chuste. 

 Dychová hudba sa zúčastňovala rozličných súťaží a festivalov, ktoré sa od roku 1970 

konali  pravidelne v našej obci. Členovia hudby sa zapájali do rozličných prác v obci, na 

pomoc poľnohospodárstvu, pri výstavbe školy a kultúrneho domu. 

 

 



 17 

 

1.13. Šport 

 Športové zápolenie vždy vyhovovalo temperamentu Helcmanovčanov. V roku 1936 si 

založili športový klub so zameraním na futbal, ktorý sa tu hrá nepretržite okrem rokov 1944 – 

1945, kedy boli  súťaže prerušené vojnovými udalosťami. Vyrástli tu celé generácie dobrých 

futbalistov, ktorí našli uplatnenie aj mimo Helcmanoviec. Zo zápisov z obdobia po II. 

Svetovej vojne vysvitá, že už v 50-tych rokoch hrali v krajskej súťaži, boli úspešní na 

rozličných turnajoch v rámci okresu, na ktorých zvyčajne obsadzovali prvé miesto. Futbalový 

klub mal istý čas názov ´´Baník´´ ,  ´´Družstevník´´, najdlhšie ´´ Slovan´´. Dňa 13. júla 1958 

podľa zápisu v kronike futbalového oddielu sa konal 1. ročník turnaja „Memoriál majstra 

športu Štefana Piska“.  Štefan  Pisko hral aktívne futbal za Helcmanovce, ale učaroval mu 

i parašutizmus, s ktorým sa zoznámil ako učeň v Partizánskom. Nastúpil k výsadkárskym 

jednotkám, potom pracoval ako inštruktor Zväzarmu v Košickom a Prešovskom kraji. V roku 

1953 získal titul majstra ČSR v kombinovanom zoskoku z výšky 1 600 m. Bol členom 

reprezentačného družstva republiky. Pri  príprave na majstrovstvá sveta v roku 1956 utrpel pri 

zoskoku úraz a počas rehabilitácie podľahol žltačke vo veku 25 rokov. Turnaje na jeho 

pamiatku boli doplnené zoskokmi parašutistov. Na jeho počesť sa konali súťaže v presnosti 

pristátia v Košiciach, neskôr v Spišskej Novej Vsi a v roku 1997 prvýkrát v Helcmanovciach. 

V roku 1978 bola na futbalovom ihrisku odovzdaná do používania budova so šatňami, 

sociálnym zariadením a zasadacou miestnosťou. Postavená bola v akcii ´´Z´´. 

 Telovýchovná organizácia okrem futbalistov mala aj oddiel sánkarov, turistov 

a šachistov. Na rekreačnej telesnej výchove sa podieľali aj spoločenské organizácie, najmä 

zväz mládeže a zväz žien, ktoré organizovali aj niektoré turnaje napr. vo volejbale a pod. 

Ján Grešner, zástupca riaditeľa školy, sa zúčastnil so žiakmi vo Vysokých Tatrách v rámci 

Športových hier mládeže a pracujúcich na súťaži v jazde na saniach. Helcmanovské družstvo 

obsadilo 3. miesto. To vzbudilo záujem o pretekárske sánkovanie. Bol vyškolený zbor 

trénerov a rozhodcov. Najprv sa pretekalo na prírodných dráhach, vybudovaných na lesných 

cestách. V rámci akcie ´´Z´´ sa postavila drevená dráha, ktorú  projektoval pán Grešner. 

Odovzdaná bola do užívania dňa 18. januára 1976. V rokoch s dostatkom snehu sa tu konali 

sánkarské súťaže vrátane majstrovstiev republiky. V roku 1995 tu boli preteky v rámci II. 

Medzinárodných zimných športových hier žiakov. Od roku 1982 tu pracovalo tréningové 

stredisko mládeže, po jeho zániku od roku  1986 sú mladí športovci zaradení do školského 

športového strediska sánkovania pri základnej škole, ktoré viedli Anna Gansová, Mária 

Podracká a toho času riaditeľ základnej školy a učiteľ telesnej výchovy Mgr. Rastislav 

Drajna. V roku 1997 boli piati aktívni sánkari zaradení do slovenskej štátnej reprezentácie. 

Najúspešnejšia bola Veronika Sabolová, ktorá sa v roku 1997 zúčastnila všetkých vrcholných 

podujatí vrátane majstrovstiev sveta a za svoje úspechy bola zaradená do skupiny pretekárov 

pre olympijskú sezónu 1997 -  1998. V roku 2014 reprezentovala Slovensko na Zimných 

olympijských hrách v Soči naša rodáčka Viera Gbúrová.  
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2. Rozpočet obce na rok 2014 a jeho plnenie 

 

Obec a jej úlohy 

Obec je samostatný územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej 

území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými 

príjmami, pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového 

programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť 

štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými 

obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.  

 Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce 

slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote 

zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. 

Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon 

samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec 

môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do 

obchodnej spoločnosti, alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže 

upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí 

v zásadách hospodárenia s majetkom obce. 

 Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

           Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú 

prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí 

výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 

Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho 

rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na 

ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech 

svojho rozpočtu. 

           Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa 

zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, 

do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 

Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou 

osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 

540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.  

Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 

rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného 

účtovníctva. 
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Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu 

skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie 

vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí 

a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok. 

 Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. 

Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, 

zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. 

           Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie a 

vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele 

majetku a záväzkov, o výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku 

hospodárenia účtovnej jednotky v roku 2009 v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

a opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 

účtovej osnove pre rozpočtové organizácie a obce a v znení opatrenia MF SR, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej 

závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie a obce. 

Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 19 stanovuje 

povinnosť overenia individuálnej účtovnej závierky a v § 20 vyhotovenie výročnej správy, 

ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj 

§ 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov.  

Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je zostavenie 

účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky ako 

celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania.  

Od roku 2010 sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka. 

 

2.  Rozpočet obce na rok 2014 a jeho plnenie 

 

Rozpočet obce je základom finančného  hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom 

(kalendárnom) roku. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený 15 dní na mieste 

prístupnom všetkým obyvateľom – vývesné tabule. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu 

sektora verejnej správy a obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy 

k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce, obyvateľom žijúcim na tomto 

území vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

všeobecne záväzných nariadení obce ako aj zo zmlúv. Zahŕňa aj finančné vzťahy štátu 

k rozpočtom obcí a k rozpočtovým organizáciám zriadeným obcou.   

Obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie zabezpečujú rôzne spoločenské úlohy 

nevýrobnej povahy. Ich prostredníctvom štát plní prevažnú väčšinu svojich hospodársko-

organizačných, kultúrnych, výchovných a iných funkcií.  

Obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie hospodária s rozpočtovými prostriedkami 

a s prostriedkami prijatými od iných subjektov a zostavujú svoj rozpočet príjmov a výdavkov. 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže obec použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimo rozpočtových peňažných fondov. Obec môže svoje úlohy 

financovať aj z prostriedkov  združených s inými obcami, so samostatnými krajmi a s inými 

právnickými osobami alebo fyzickými osobami. 
 
 
 



 20 

 

Členenie  rozpočtu obce 

 

 

- bežný rozpočet, v ktorom sa uvádzajú  údaje o bežnom rozpočte príjmov a výdavkov na 

príslušný rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení 

podľa rozpočtovej klasifikácie. Príjmy bežného rozpočtu tvoria položky 111, 121, 133 a 

kategórie 210, 220, 240, 290, 310 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky bežného 

rozpočtu tvoria kategórie 610 až 640 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.  

 

- kapitálový rozpočet, v ktorom sa uvádzajú  údaje o kapitálovom rozpočte príjmov a 

výdavkov na príslušný rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v 

členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Príjmy kapitálového rozpočtu tvoria kategórie 230, 

320 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria kategórie 

710, 820 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.  

 

- finančné operácie, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.  

 

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 

Rozpočet na rok 2014 bol zostavený v súlade s ust. § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky 

(ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový 

rozpočet) a finančné operácie. 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách 

 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce  bol rozpočet obce na rok 2014. Obec 

v roku  2014 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. 

Obec Helcmanovce hospodárila od 01.01.2014 na základe rozpočtu schváleného Uznesením 

obecného zastupiteľstva č. 306/2014 zo dňa 02.06.2014. Rozpočet  na rok 2014 bol schválený 

ako vyrovnaný. Príjmy rozpočtu na rok 2014 boli schválené vo výške 1.753.216,- Eur 

a výdavky boli schválené vo výške 1.753.216,- Eur.  

 

 

 

V rozpočte príjmov  sú zahrnuté i transfery na školstvo, ktoré boli prevedené do rozpočtu 

Základnej školy s materskou školou.  

 

Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v účtovnom období  sa zistí zmena stavu 

peňažných prostriedkov. 
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Príjmy :    Obec         bežné príjmy                       718.247,30 € 

                                   kapitálové príjmy                  20.071,06 €     

                                   finančné operácie                           0,00 € 

 

Príjmy celkom:                                                     738.318,36 € 

 

Výdavky :   Obec      bežné výdavky                     391.620,26 € 

                                  kapitálové výdavky                 85.891,17 € 

                                  finančné operácie                      6.753,24 € 

                    ZS s MS                                              247.093,93 € 

          

Výdavky celkom:                                                  731.358,60 € 

 

Rozpočet obce 

v eurách 

Príjmy Výdavky Rozdiel Poznámka 

Rozpočet 

celkom 

738.318,36 731.358,60 6.959,76 Prebytok  

rozpočtu 

 

 

 Rozpočet Rozpočet po zmenách 

Príjmy celkom 1.753.216 1.753.216 

z toho:   

Bežné príjmy 705.904   705.904 

Kapitálové príjmy 996.421 996.421 

Finančné príjmy 50.891 50.891 

Výdavky celkom 1.753.216 1.753.216 

z toho:   

Bežné výdavky 632.472 632.472 

Kapitálové výdavky 1.110.373 1.110.373 

Finančné výdavky 10.371 10.371 

 

 

2.1. Plnenie príjmov 
 

Obec 

 

1.Bežné príjmy  obce:                              v eurách      718.247,30 Eur 

Z toho: 

Výnos dane z príjmov                                                   305.528,65  Eur 

daňové príjmy                                                                  37.603,84 Eur 

nedaňové príjmy                                                              81.342,30 Eur 

transfery                                                                         281.810,84 Eur 

príjmy RO                                                                        11.961,67 Eur 

 

Príjmy celkom  

Schválený rozpočet 705.904 

Rozpočet po zmenách 705.904 

Skutočnosť k 31.12.2014 718.247,30 
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Bežné príjmy tvoria rozhodujúcu časť celkového rozpočtu a sú tvorené nasledujúcimi 

položkami príjmovej časti rozpočtu: 

 

Položka 

 

Popis položky 

rozpočtu  

Rozpočet 

v EUR  

Skutočnosť 

v EUR   

Plnenie v 

% 

111003 Výnos dane z príjmov 

poukázaný samospráve 

 304.698  305.528,65 100,27 % 

121002 

121001 

Daň zo stavieb 

Daň z pozemkov  

   13.200 

     8.000 

     8.298,01 

     5.637,72 

        136,29 

63,89 % 

70,47 %  

133001 Poplatok za psa         600         690,00 115,00 % 

221004  Poplatok za hracie automaty, 

overenia písomností, 

cintorínske  poplatky 

   14.000    10.539,10 75,27 % 

211004 Ostatné príjmy, ostatné 

subjekty verejn.správy 

        2.100      2.075,00 98,80 % 

133013 Poplatok za komunálny 

odpad a drobný stavebný 

odpad 

   22.000   

     

  22.299,82 

     

101,36 % 

 

133012 Za užívanie verejn. priestran.         800        542,00 67,75 % 

212003 

 

Nájom z prenajatých budov  

7 bytová jednotka  
   11.850     9.437,13   79,64 % 

212003 Nájom za prenájom priestorov 

Ocú   

(lekárka, Urbárska spoločnosť, 

kaderníctvo, Potraviny Milk 

Agro) 

     9.825    12.367,70 125,87 % 

223001 Za predaj výrobkov a služieb          450       520,00 115,55 % 

223002 Príjem zo ZŠ a MŠ 

(príspevky rodičov) 

      2.500    4.304,70 172,18 % 

223003 Príjem zo ZŠ a MŠ 

(stravné) 

    10.352    7.656,97 73,96 % 

242 Úroky z vkladov           65         63,00 96,92 % 

292027 Iné ostatné príjmy    22.580   33.735,37 93,58 % 

291005 Aktivačná činnosť    12.620   12.605,00 99,88 % 

312001 Transféry zo štátneho 

rozpočtu – KŠU,  ZŠ 

s MŠ + hmotná núdza 

 270.264 281.810,84 110,34 % 

 Zostatok na BÚ     50.891   

Spolu   705.904 718.247,30  
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2. Kapitálové príjmy obce 

 

Kapitálové príjmy spolu                    v eurách    0.00 

 

 

Príjmy celkom  

Schválený rozpočet 996.421 

Rozpočet po zmenách 996.421 

Skutočnosť k 31.12.2014 20.071,06 

 

 

V roku 2014 bola plánovaná investičná akcia „Ekodvor“ Helcmanovce, ktorá však nebola 

v roku 2014 zrealizovaná. 

Transfer na  investičnú akciu „Ekodvor“, t.j. kapitálové príjmy z prostriedkov  Európskej únie 

bol v  kapitálovom  rozpočte naplánovaný v objeme 996.421,- Eur, avšak v decembri 2014 pri 

úprave rozpočtu, z dôvodu nerealizovania investičnej akcie „Ekodvor“ bol rozpočet obce 

o túto sumu upravený. 

 

3. Príjmové finančné operácie obce 

Finančné operácie spolu                       v eurách     0.00 

Z ostatných úverov                                                     0.00 

 

 

Rozpočtová organizácia – Základná škola s materskou školou 

 
Transfer na školstvo: 

 

Obec Helcmanovce v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v kompetenciách  v oblasti 

školstva  riadi jeden právny subjekt : 

Základnú školu s materskou školou Helcmanovce ( Základná škola, Materská škola, školský 

klub, školská jedáleň) 

Základná škola bola  financovaná transfermi zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie 

prostredníctvom rozpočtu zriaďovateľa v sume 259.264,- Eur a  originálnymi kompetenciami 

z rozpočtu obce v sume 90.244,- Eur, ktoré  boli použité na financovanie školského 

zariadenia, t.j. materskej školy. 

Obec ako zriaďovateľ základnej školy v roku 2013 dostala transfery na prenesené 

kompetencie školstva - normatívny finančný príspevok   v sume 259.264,- Eur v nasledovnej 

špecifikácii: 

 

- normatívny príspevok             258.171,00 Eur 

 v tom normatívne                     251.858,00 Eur 

- materské školy                            1.790,00 Eur 

- v tom nenormatívne                    5.616,00 Eur 
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Bežné príjmy rozpočtovej organizácie: ZŠ s MŠ Helcmanovce za rok 2014 

 

 

Položka Popis položky 

rozpočtu 

Rozpočet v Eur  Skutočnosť v 

Eur 

Plnenie v % 

223002 Poplatky za MŠ 

a šk. zariadenia 

  2.500,00   4.304,70   172,20 % 

223003 Poplatky za 

stravné 

10.352,00   7.656,97     73,96 % 

Spolu príjmy  12.852,00 11.961,67    

 

 

 

2.2. Plnenie výdavkov   

 

Obec                                                                                                                                      

1. Bežné výdavky obce 

 

Vo väčšine položiek bolo plnenie rozpočtu vyrovnané, resp. nedočerpané. Vzhľadom na 

rozsah rozpočtovaných položiek, uplatňovaných  v súlade s rozpočtovou skladbou, možno 

konštatovať, že čerpanie  bežných  výdavkov bolo realizované  v súlade so schváleným 

rozpočtom. 

 

Výdavky celkom  

Schválený rozpočet 632.472 

Rozpočet po zmenách 632.472 

Skutočnosť k 31.12.2014 391.620,26 

 

 

Výdavky bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie: 

 

Bežné výdavky tvoria rozhodujúcu časť celkového rozpočtu a sú tvorené nasledujúcimi 

položkami výdavkovej  časti rozpočtu: 

 

 

  

 Funk.  

Klasif. 

Položka Rozpočet 

plán 
Skutočnosť 

2013 

% 

plnenia 

Mzdy 
1116 611 54.200 61.027,35 110,07  

Odvody 1116 623,625 18.070 38.514,75 99,93 

Cestovné náhrady 1116 631 500 1175,70 235,14 

Energie, komunikácie 1116 632 44.000 43.104,20 100,53 

Materiál 1116 633 15.100 13.844,50 98,23 

Dopravné 1116 634 5.650 6.787,84 117,87 

Rutinná a štand.údržba 1116 635 2.680 2.736,51 102,10 

Služby 1116 637 18.010 21.141,14 128,20 
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NÚP 0412 291005 6.000 5.995,00 99,91 

Chrán. dielňa 0412 291005 6.350 6.022,61 99,81 

Úroky úvery 

Poplatky banka 

0170 

0112 

651002 

637012 

1.300 

12.100 

1.844,08 

5.873,17 

141,85 

90,61 

Požiarna ochrana 0320 631,632,633,634 4.830 2.796,83 59,09 

Doprava 0451 633,634,635 3.600 3.663,25 97,69 

Nakladanie  

s odpadmi 

0510 635,637 34.600 35.916,55 103,80 

Rozvoj obce 0620 634,637 4.500 6.269,93 133,48 

Výstavba 0443 637011 5.000 4.291,10 85,82 

Bývanie 0660 632,633,635,637 2.230 1.282,24 58,02 

Verejné osvetlenie 0640 632,635 4.650 3.481,83 94,57 

Športové služby 0810 642001 12.160 12.334,14 100,82 

Kultúrne služby 0820 633,635,642001 3.960 4.832,47 104,59 

Vys.a vyd.služby 

Ost.kult.služby 

Iné spol.služby 

Semináre 

knižnica 

0830 

08209 

0840 

0950 

08205 

635,637 

633006 

642006 

637001 

633006 

360 

1.200 

3.800 

165 

165 

211,48 

2.090,55 

4.247,35 

512,00 

0,00 

74,57 

115,82 

98,76 

310,30 

0,00 

Opatrovateľka 10202 611,621,623,625 6.254 0 0 

Prenes. výkon ŠS – ZŠ 

s MŠ 

       0912 642 0 0 

 

0 

Orig. komp.ZŠ        0912 642 0 90.851,95 100,00 

Rodina-deti, soc. dávky      10405 

      

637006 

 

  9.530 10.771,74 

 

97,92 

 

Spolu   280.964 391.620,26  

 

Položka 611 zahŕňa tarifné platy zamestnancov obecného úradu. 

Položka 623 predstavuje odvody z vyplatených miezd zamestnancov do jednotlivých 

zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.  

Položka 631,632,633,634,635,637 odzrkadľuje tovary a služby, t.j. (energie, komunikácie, 

cestovné náhrady, materiálové výdavky, dopravné výdavky, rutinnú a štandardnú údržbu, 

všeobecné služby). 

Položka 810 obsahuje transfery pre športové kluby. 

Položka 0912 obsahuje transfery na prenesený výkon - KŠÚ pre ZŠ s MŠ, originálne 

kompetencie ZŠ s MŠ  a dávky sociálnej pomoci.  

 

 

2. Kapitálové výdavky obce 

 

Výdavky celkom  

Schválený rozpočet 1.110.373,00 

Rozpočet po zmenách 1.110.373,00  

Skutočnosť k 31.12.2013      85.891,17 
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3. Bilancia finančných operácii 

 

Výdavky celkom  

Schválený rozpočet 10.371,00 

Rozpočet po zmenách 10.371,00 

Skutočnosť k 31.12.2014   6.753,24 

 

Obec použila z rozpočtovaných výdavkov na splátky istiny z prijatého úveru k 31.12.2014 

sumu 6.753,24 Eur, ide o úver poskytnutý obci  Prima bankou a.s., Bratislava ( ŠFRB – 

výstavba 7 bytovej jednotky). 

 

 

Rozpočtová organizácia – Základná škola s materskou školou  

 

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie: ZŠ s MŠ Helcmanovce za rok 2014: 

 

 

Položka Popis položky 

rozpočtu 

Rozpočet v Eur Skutočnosť v 

Eur 

611 Mzdy 237.625,99 237.625,99 

632 Energie   20.488,10   20.488,10 

633009 Knihy,časopisy     5.940,68     5.940,68 

635002 Údržba 

výpočt.techniky 

      446,43       446,43  

616 Doplatok k platu            0,00            0,00 

621,623,625,627 Odvody   77.386,44   77.386,44 

632003 Poštovné a  

telek.  Služby 

    1.432,01     1.432,01 

631001 Cestovné náhr.        523,83        523,83 

633001 Interiér.vybav.     3.698,79     3.698,79 

633004 Prevádzk.stroje        861,91        861,91 

633006 Všeobec.mater.     5.436,09     5.436,09 

633010 Prac.odevy,obuv        390,60        390,60 

633016 Reprezentačné        275,37        275,37 

634003 Poistenie        331,33        331,33 

634004 Prepravné                           0,00            0,00 

635 Údržba        840,26        840,26  

637 Služby   13.593,84   13.593,84 

642 Transfery     2.792,36     2.792,36 

Spolu výdavky  372.064,03 372.064,03 
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2.3. Plán rozpočtu na roky 2014-2016 
 

Príjmy celkom 
 
Rozpočet obce Helcmanovce 

         OBEC HELCMANOVCE   
  

  
      ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY   

 
Skutoč. Návrh Skutoč. Návrh Návrh Návrh 

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie 
  

2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016  
  Bežný rozpočet príjmov bez RO   1125513 699189 717462 688991 1753216 711480 711480  

100 Daňové príjmy     300925 315350 349195 337985 349298 366600 366600 
 

200 
Nedaňové 
príjmy     56084 64083 63321 63784 75990 63380 63380  

300 Transfery       276250 262389 281940 278271 270264 271000 271000  

  
Bežné príjmy rozpoč. organizácie - 
ZŠ 2571 6832 10352 8951 10352 10500 10500  

700 Kapitálové príjmy obce   476071 45193 0 0 996421 0 0  
  Zostatok na bežnom účte        12654   50891,3      

     
  

      
 

Rekapitulácia rozpočtu 
  

  
      

 

     
  

 
2013 2013 2014 2015 2016 

 
Bežný rozpočet             704808 688991 705904 711480 711480 

 
Kapitálový rozpočet             0 0 996421 0 0 

 
Finančné operácie             12654 0 50891 0 0 

 
Spolu             717462 688991 1753216 711480 711480  

 
Rozpočet výdavkov obce  Skutoč.   Návrh Skutoč. Návrh Návrh Návrh 

výdavky podľa funkčnej   
 

2012   2013 2013 2014 2015 2016 

funkč.a ekonom.klasifikácie                 

Bežný rozp.výdavkov 01116 Obec 685631,2   717462 638099 1753216 711480 711480 

  Mzdy+odvody spolu 66114,2   67475 67446 69770 71524 71524 

631001 Cestovné náhrady - tuzemské 108   502 747 500 100 100 

632 Energie, komunikácie 44641,1   44392 44561 44000 44000 44000 

633 Materiál   13309,24   14450 14519 15100 16100 16100 

634 Dopravné   5242,35   7250 9465 5650 5650 5650 

635 Rutinná a štandardná údržba 1288,51   2350 2283 2680 2680 2680 

637 Služby   20117,49   19909 19539 20510 20510 20510 

01.1.2 Finančná oblasť                 

                    

637012 Poplatky a banke   1220   1300 1310 1300 1300 1300 

01.7.0 Transak.verejn.dlhu   12042,02   12100 11524 12100 12100 12100 

03.2.0 Ochrana pred požiarmi   1814,34   4702 1606 4830 3330 3330 

          66   66 66 66 

          300   300 300 300 

0.4.1.2 NÚP Aktivačná činnosť    5563,78   6000 5717 6000 6000 6000 

04.4.3 Výstavba                 

637011 Štúdie,expertízy,posudky,projekty 3352   5000 2950 5000 5000 5000 

Projekt podpora zamestnania r. 
2014     816   1800 1745 6620 0 0 

04.50.1.Doprava     4297,48   3600 3492 3600 3600 3600 

05.1.0 Nakladanie s 
odpadmi     47460,02   31000 34277 34600 34600 34600 

06.2.0 Rozvoj obce     10018,05   4500 5266 4500 4500 4500 

06.4.0 Verejné osvetlenie     4516,22   4600 4615 4650 4600 4600 
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06.6.0 Bývanie - 7 bj.     2636,72   2230 1513 2230 2230 2230 

08.1.0 Športové služby                   

642001 Transfer športovým klubom 11821,21   12160 12256 12160 12160 12160 

08.2.0 Kultúrne služby 3042,83   3120 3700 3960 3960 3960 

633006 08205 Knižnica, všeob. materiál  0   165 0 165 165 165 

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby                 

633006 ZPOZ   1106,9   1200 1260 1200 1200 1200 

08.3.0 Vysiel.a vydavat.služby   2008,06   360 327 360 360 360 

09.1.2 Základná škola   325441   364472 360915 349508 350000 350000 

637001 0950 Vzdelávanie - semináre 342   165 155 165 165 165 

          

          10.2.0.2 Staroba,opatrovatelia   5141   5938 5987 6254 6254 6254 

10.4.0.5 Rodina a deti/soc.dávky   14607,3   11330 7412 11330 11330 11330 

10.7.0.1 Dávky soc.pomoci     477,12   2000 0 200 200 200 

Finančné operácie-výdavky               

01.7.0 Trans. Verejn.dlhu   55814,95   10371 8366 10371 10371 10371 

Kapitálový rozpočet výdavkov 20479,78   81721 1337 1110373 73691 73691 

          

          Rekapitulácia rozpočtu 
        

     
2013 2013 2014 2015 2016 

Bežný rozpočet         625370 628396 632472 627418 627418 

Kapitálový rozpočet         81721 1337 1110373 73691 73691 

Finančné operácie         10371 8366 10371 10371 10371 

 

 

 

          

           

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia 

za rok 2014 
 

V rozpočte príjmov  sú zahrnuté i transfery na školstvo, ktoré boli prevedené do rozpočtu 

Základnej školy s materskou školou.  

Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v účtovnom období  sa zistí zmena stavu 

peňažných prostriedkov. 

Príjmy :    Obec         bežné príjmy                       718.247,30 € 

                                   kapitálové príjmy                  20.071,06 €     

                                   finančné operácie                           0,00 € 

                 Celkom:                                                738.318,36 € 

 

Výdavky :   Obec      bežné výdavky                     391.620,26 € 

                                  kapitálové výdavky                 85.891,17 € 

                                  finančné operácie                      6.753,24 € 

                    ZS s MS                                              247.093,93 € 

          

Výdavky celkom:                                                  731.358,60 € 
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Rozpočet obce 

v eurách 

Príjmy Výdavky Rozdiel Poznámka 

Rozpočet 

celkom 

738.318,36 

 

731.358,60 6.959,76 Prebytok  

rozpočtu 

 

 

Hospodárenie obce: 
 

Prebytok rozpočtu                                6.959,76 Eur 

 

Zostatok peňažných prostriedkov, t. j.  prebytok vo výške 6.959,76 €, bude  zdrojom tvorby 

rezervného fondu.    

 

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ako rozdiel  výnosov účtovaných na 

účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5 za  rok  2014  

predstavuje čiastku :   - 25.406,93 €.  

 

 

 

Hospodárenie obce: 
 

 

Rozpočet obce v Eur 

 

Príjmy:         738.318,36 Eur (v tom sú aj príjmy ZŠ s MŠ) 

Výdavky:     731.358,60 Eur ( v tom sú aj výdavky ZŠ s MŠ) 

Rozdiel:          6.959,76 Eur, t. j. prebytok rozpočtu 

 

 

Prebytok rozpočtu                                 6.959,76 Eur 

Upravený  o :  

Prined ZŠ s MŠ                                  -    2.546,00 Eur   

 

Upravený  prebytok rozpočtu:            4.413,76 Eur     

 

 

 

Zostatok peňažných prostriedkov na bežnom účte, t. j. upravený prebytok rozpočtu  vo výške 

4.413,76 €, bude  použitý na investičný účel, t. j. opravu miestnej komunikácie v obci, resp. 

bude vytvorený rezervný fond. 
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4.Bilancia aktív a pasív: 
 

1.Za materskú účtovnú jednotku 

  
Aktíva 

 

Názov Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2014 

Majetok spolu 1.693.700,41 1.736.427,39 

Neobežný majetok spolu 1.213.003,67 1.309.170,80 

Z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 986.289,67 1.082.456,80 

Dlhodobý finančný majetok 226.714,00 226.714,00 

Obežný majetok spolu 480.696,74 427.256,59 

Z toho:   

zásoby 517,33 426,84 

Zúčtovanie medzi subjekt. VS 426.266,52 417.385,63 

Dlhodobé pohľadávky 143,98 150,00 

Krátkodobé pohľadávky 0 0 

Finančné účty 53.768,91 9.294,12 

Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlh.  0 0 

Poskytnuté návrat. Fin.výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie 0 0 

 

 

 

 

Pasíva 

 

Názov Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2014 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1.693.700,41 1.736.427,39 

Vlastné imanie spolu         660.739,27 635.332,34 

Z toho:   

Oceňovacie rozdiely 0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia 660.739,27 635.332,34 

Záväzky 330.995,59 421.456,80 

Z toho:   

Rezervy 5.001,50 1.225,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 23.265,51 

Dlhodobé záväzky 755,41 579,22 

Krátkodobé záväzky 13.852,80 91.754,43 

Bankové úvery a výpomoci 311.385,88 304.632,64 

Časové rozlíšenie 701.965,55 679.638,25 
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2. Za konsolidovaný celok 
 

Aktíva 

 

Názov Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2014 

Majetok spolu 2.160.188,22 1.787.228,45 

Neobežný majetok spolu 1.640.821,52 1.728.107,18 

Z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1.414.107,52 1.501.393,18 

Dlhodobý finančný majetok 226.714,00 226.714,00 

Obežný majetok spolu 518.944,91 58.657,96 

Z toho:   

zásoby 1.314,47 810,01 

Zúčtovanie medzi subjekt. VS 426.266,70 0 

Dlhodobé pohľadávky 143,98 150,00 

Krátkodobé pohľadávky 38,50 0 

Finančné účty 91.181,26 57.697,95 

Poskytnuté návrat. fin. výpomoci dlh.  0 0 

Poskytnuté návrat. Fin.výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie 421,79 463,31 

 

 

 

 

 

 

Pasíva 

 

Názov Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2014 

Vlastné imanie a záväzky spolu 2.160.188,22 1.787.228,45 

Vlastné imanie spolu         660.737,53 635.328,62 

Z toho:   

Oceňovacie rozdiely 0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia 660.737,53 635.328,62 

Záväzky 795.691,88 463.919,00 

Z toho:   

Rezervy 12.948,50 1.225,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 426.266,70 23.265,51 

Dlhodobé záväzky 4.370,44 3.514,29 

Krátkodobé záväzky 40.720,36 131.281,56 

Bankové úvery a výpomoci 311.385,88 304.632,64 

Časové rozlíšenie 703.758,81 687.980,83 
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5. Pohľadávky a záväzky 
 

1. Za materskú účtovnú jednotku 

 

Pohľadávky 

 

Pohľadávky Stav 

k 31.12.2013 

Stav 

k 31.12.2014 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 17.904,68 14.678,09 

Pohľadávky po lehote splatnosti 0 0 

Pohľadávky spolu 17.904,68 14.678,09 

 

Pohľadávky nedaňové – poplatok za odpad  

Pohľadávky daňové – daň z nehnuteľností 

 

 

Záväzky 

 

Záväzky Stav 

k 31.12.2013 

Stav 

k 31.12.2014 

Záväzky do lehoty splatnosti 14.608,21 92.333,65 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Záväzky spolu 14.608,21 92.333,65 

 

Záväzky do lehoty splatnosti – úver ŠFRB, finančné zábezpeky – byty,  

záväzky zo sociálneho fondu, neuhradené faktúry, záväzky voči zamestnancom, 

sociálne a zdravotné poistenie, dane. 

 

 

1.Za konsolidovaný celok 

 

Pohľadávky 

 

Pohľadávky Stav 

k 31.12.2013 

Stav 

k 31.12.2014 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 17.904,68 14.678,09 

Pohľadávky po lehote splatnosti 0 0 

Pohľadávky spolu 17.904,68 14.678,09 

 

 

Záväzky 

 

Záväzky Stav 

k 31.12.2013 

Stav 

k 31.12.2014 

Záväzky do lehoty splatnosti 45.090,80 134.795,85 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Záväzky spolu 45.090,80 134.795,85 
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6. Hospodársky výsledok 
 

1.Za materskú účtovnú jednotku 

 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2014  

Náklady  

50-Spotrebované nákupy            67.459,63 

51-Služby 82.463,85 

52-Osobné náklady 122.825,78 

53-Dane a poplatky 0 

54-Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 23,49 

55-Odpisy,rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

78.903,30 

56-Finančné náklady 9.252,32 

57-Mimoriadne náklady 0 

58-Náklady na transfery a náklade z odvodov príjmov 125.058,76 

Výnosy  
60-Tržby za vlastné výkony a tovar 24.198,89 

61-Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0 

62-Aktivácia 0 

63-Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 366.210,68 

64-Ostatné výnosy 0 

65-Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

 

22.762,20 

 

66-Finančné výnosy 49,15 

67-Mimoriadne výnosy 0 

69-Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO 

a PO zriadených obcou a VÚC 

47.359,28 

Výsledok hospodárenia  

/ + kladný VH, - záporný VH / 

 

-25.406,93 

 
2. Za konsolidovaný celok 

 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2014  

Náklady  

50-Spotrebované nákupy 121.674,90 

51-Služby 89.478,57 

52-Osobné náklady 467.838,21 

53-Dane a poplatky 728,85 

54-Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 3.311,42 

55-Odpisy,rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie 90.305,44 
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časového rozlíšenia 

56-Finančné náklady 9.720,55 

57-Mimoriadne náklady 0 

58-Náklady na transfery a náklade z odvodov príjmov 16.610,74 

Výnosy  

60-Tržby za vlastné výkony a tovar 63.332,15 

61-Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0 

62-Aktivácia 0 

63-Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 366.210,68 

64-Ostatné výnosy 1.262,84 

65-Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

30.709,20 

66-Finančné výnosy 52,51 

67-Mimoriadne výnosy 0 

69-Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou a VÚC 

312.694,90 

Výsledok hospodárenia  

/ + kladný VH, - záporný VH / 

 

-25.406,40 

 

 

 

 

7. Ostatné dôležité informácie 
 

 

7.1. Prijaté granty a transfery 

 
Transfer na školstvo: 

 

Obec Helcmanovce v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v kompetenciách  v oblasti 

školstva  riadi jeden právny subjekt : 

Základnú školu s materskou školou Helcmanovce ( Základná škola, Materská škola, školský 

klub, školská jedáleň) 

Základná škola bola  financovaná transfermi zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie 

prostredníctvom rozpočtu zriaďovateľa v sume 259.264,- Eur a  originálnymi kompetenciami 

z rozpočtu obce v sume 90.244,- Eur, ktoré  boli použité na financovanie školského 

zariadenia, t. j. materskej školy. 

Obec ako zriaďovateľ základnej školy v roku 2014 dostala transfery na prenesené 

kompetencie školstva - normatívny finančný príspevok   v sume 259.264,- Eur v nasledovnej 

špecifikácii: 

- normatívny príspevok             258.171,00      

- v tom normatívne                    251.858,00 

- materské školy                            1.790,00 

- v tom nenormatívne                    5.616,00 
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Okrem transferu pre ZŠ s MŠ obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

 

Školstvo 270.264,00 Eur 

REGOB        481,80 Eur 

Voľby      2.552,85 Eur 

Ministerstvo ŽP SR        137,00 Eur 

  

 

7.2. Poskytnuté dotácie 
 

Obec v roku 2014 poskytla dotácie na bežné výdavky nasledovným subjektom na podporu 

všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný, alebo  na verejnoprospešný účel. 

 
Žiadateľ dotácie Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov  

Rozdiel 

Futbalový klub 10.500,00 10.500,00 0,00 

Dychová hudba   1.660,00   1.660,00 0,00 

Športový klub Sánkarov   1.660,00   1.660,00 0,00 

Zákl.org. SZZP      300,00      300,00 0,00 

FK Seľančik   1.000,00   1.000,00 0,00 

 

Ďalšie transfery, ktoré obec prijala v roku 2014 boli určené na evidenciu obyvateľstva – 

Regob v sume 481,80 Eur, na voľby 2.552,85 Eur,  Ministerstvo ŽP SR v sume 137,00 Eur. 

Ku dňu  31.12.2014 boli zúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté jednotlivým vyššie 

uvedeným subjektom.   

 

7.3. Významné investičné akcie v roku 2014 
 

- Ekodvor  ( projekt + výberové konanie) 

- cesta „Za pastirňou“  projekt, výberové konanie, realizácia a ukončenie investičnej akcie 

 

7.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 
 

Predpokladané investičné akcie obce  realizované v budúcich rokoch: 

 

- Ekodvor 

- rekonštrukcia miestnych komunikácii   

- cintorín – rozšírenie cintorína a zriadenie urnového hája 

- rekonštrukcia strechy na dome smútku 

- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice  

- rekonštrukcia DSaK 

- výstavba vodovodu, kanalizácie s ČOV 
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7.5. Udalosti osobitného významu po skončení  účtovného obdobia 
 

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo 

potrebné uviesť v tejto výročnej správe.   

 

 

8. Záver  
 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014. Účtovná 

závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v  Spišskej Novej 

Vsi v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Tatiana Pavuková  

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                         Mgr. Blanka Vargová 

                                                                                               starostka obce 

 

Prílohy:  

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná súvaha, Konsolidovaný Výkaz 

ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky 

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  
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