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1. Úvodné slovo starostu obce

Výročná správa, ktorú predkladám obsahuje štandardné informácie o hospodárení za rok 2017. Počas 

roka 2017 sme z pohľadu obce urobili viacero významných investícii a aktivít. Začiatkom roka sme 

začali s tvorbou nového Územného plánu obce, počas roka sme pokračovali s výstavbou druhého 

okruhu Singletrackových chodníkov. Ďalšou významnou investíciou v roku bolo kompletné oplotenie 

cintorína. Počas roka bola obec Lechnica organizátorom, spoluorganizátorom, resp. partnerom mnohých

kultúrnospoločenských a športových podujatí, ako sú Zamagurské folklórne slávnosti, Stretnutie 

goralov v Pieninách, Lechnica MTB TOUR 2017, Deň matiek, Pálenie Jánskych ohňov, Predvianočná 

kapustnica a iné. Výročná správa sa predkladá každoročne ako rámcový dokument o základných 

charakteristikách obce, plnení jednotlivých funkcií obce, informácií o vývoji obce z pohľadu 

rozpočtovníctva, účtovníctva. Vykazuje hospodársky výsledok za rok 2017, významné investičné akcie 

a predpokladaný budúci vývoj v našej obci.

2. Identifikačné údaje obce

Názov: Obec Lechnica

Sídlo: 059 06  Lechnica 92

IČO: 00696293

Štatutárny orgán obce: Jozef Musala, starosta obce

Telefón: 052/4822481

Email: lechnica@slnet.sk

Webová stránka: www.lechnica.sk

3.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Jozef Musala
Zástupca starostu obce: Mgr. Richard Grivalský
Prednosta obecného úradu: nie je
Hlavný kontrolór obce: nie je
Obecné zastupiteľstvo: - František Danielčak 
                                      - Iveta Glejdurová, 
                                      - Mgr. Richard Grivalský,
                                      - Renáta Nedoroščíková, 
                                      - Ján Ovcarčík

       

Komisie: Komisia na ochranu verejného majetku

Obecný úrad: Mária Irhová

Rozpočtové organizácie obce: obec nemá rozpočtové organizácie

Príspevkové organizácie obce : obec nemá príspevkové organizácie

Neziskové organizácie založené obcou: obec nemá neziskové organizácie 

Obchodné spoločnosti založené obcou: obec nemá obchodné spoločnosti
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4. Poslanie, vízie, ciele 

Poslanie obce: 

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 zo zdrojov od ostatných subjektov.. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné 
zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové 
práva obce. 
Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie 
nehnuteľného majetku obce. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a 
na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. 
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. 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 o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú 
obce v sústave podvojného účtovníctva. Obec ako samostatný územný samosprávny celok sa riadi 
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou 
Slovenskej republiky.
Základným dokumentom strategického plánovania obce Lechnica je Program sociálneho a 
hospodárskeho rozvoja obce Lechnica ako strednodobý strategický dokument, ktorý určuje smerovanie 
samosprávy.
 
Vízie obce: 

• Formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické 
zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce, 
• Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a ostatným 
subjektom. 
• Individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie občanov do 
riešenia vecí verejných 
• Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a živnosti, občanov obce. 
• Posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života , poľnohospodárskej výroby. 

Ciele obce:  

je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú, kultúrnu 
a podnikateľskú činnosť v obci . 

Pre dosiahnutie cieľov a plnenie poslania uplatňuje obec nasledovné zásady:

 plnenie právnych a ostatných požiadaviek, 
 zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom, 
 zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie                 

environmentálneho povedomia a kvality života, 
 rozšírenie ÚP obce za účelom ďalšej výstavby 
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5. Základná charakteristika Obce Lechnica

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou 
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom 
a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

5. 1 Geografické údaje

Geografická  poloha  obce  :  Obec  Lechnica  leží  na  49°22′51″S     20°24′31″V,  je  zložená  z  jedného
katastrálneho územia, nachádza sa:
                                    Oblasť:  severná časť Východného Slovenska,
                                     Kraj: Prešovský
                                     Okres: Kežmarok
                                     Región: Severný Spiš
                                     Mikroregión: Zamagurie

Susedné mestá a obce : Červený Kláštor, Havka, Spišská Stará Ves, Haligovce, Veľká Lesná, štátna
hranica s Poľskou republikou

Celková rozloha obce : 12,43 km2

Nadmorská výška :  485 m n. m
Hydrologicky patrí územie obce do úmoria Baltského mora, do povodia Dunajca. Obec leží v doline
potoka Havka s radovou potočnou zástavbou na východ od Spišskej Starej Vsi,  na juh od Červeného
Kláštora.

5. 2 Demografické údaje 

Hustota  a počet obyvateľov : 20,11 obyvateľa na 1  km2, 250 obyvateľov

Národnostná štruktúra : slovenská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 100 %  rímskokatolícke

Vývoj počtu obyvateľov : za posledný rok počet obyvateľov stúpol

5. 3 Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v obci : 6,8 %

Nezamestnanosť v okrese : 15,44 %

Vývoj nezamestnanosti : klesajúca tendencia

Obec Lechnica je obcou s minimom pracovných príležitostí, významnú úlohu v otázke zamestnanosti 
obyvateľstva zohráva dochádzka do zamestnania. Ekonomicky aktívni občania cestujú za prácou do 
vzdialenejších obcí a miest, mnohí pracujú v zahraničí – Česká republika, Holandsko, Rakúsko..

5. 4 Symboly obce

Erb a pečať obce :
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Nevieme presne kedy sa tak stalo, ale uskutočnilo sa to medzi rokmi 1731 -1771. Z roku 1772 totiž
máme k dispozícií slovenský dokument obce Lechnica spečatený obecnou pečaťou s obrazom svätého
Jodoka. Pečať o priemer 20 mm má vo svojom poli do pása zobrazenú mužskú postavu v plášti, ktorá 
v pravej ruke drží knihu a v ľavej pravdepodobne pútnickú palicu. Postava je vľavo ešte sprevádzaná 
kráľovskou korunou. Kruhopis pečate je len sčasti čitateľný: SIGILLVM … LECHNICZ x. Pečať síce 
nemá vročenie, ale podľa spôsobu jej vyhotovenia a typu písma, vznik pečatidla možno položiť do 1. 
polovice 18. storočia.
     Pečatidlo však obce dlho nepoužívala, pretože 27. 6. 1775 pri veľkom požiari v obci o neho prišla. 
Svedčí o tom aj písomnosť z roku 1776, kde predstavitelia Lechnice uviedli, že „ … skrze pripadnost 
ohnu pecsatka nam stratela ...“.
Existencia obecnej pečate v polovici 18. storočia svedčí o plne organizovanej obecnej administratíve. 
V čele obecnej správy stál richtár a prísažní. Ich počet sa zvyšoval. Kým v 18. storočí sa stretávame iba 
s jedným prísažným, v polovici 19. storočia mali aj vlastného notára. Dovtedy si nechávali úradné 
dokumenty vyhotovovať miestnemu učiteľovi, prípadne mníchom z blízkeho kláštora. Zdá sa, že nové 
pečatidlo si dala obec vyhotoviť až niekedy začiatkom 19. storočia. Hoci sa odtlačok jeho pečate 
zachoval na dokumente až z roku 1848, jeho obsah naznačuje, že pečatidlo muselo vzniknúť pre rokom 
1820, teda predtým, než sa majiteľom panstva Červený kláštor a teda i Lechnice stalo grécko-katolícke 
biskupstvo. 
Pečať o priemere 32 mm má vo svojom poli znovu do pása zobrazenú postavu sv. Jodoka, ale už ináč 
predstavenú. Je v plášti, s klobúkom na hlave, v ľavej ruke drží knihu a v pravej pútnickú palicu. Nad 
ním je otvorená koruna, pod ním sú naznačené skaly alebo vlny, vpravo je sprevádzaný štvorkorábom, 
resp. Štyrmi loďami a vľavo biskupskou mitrou a časťou berly. Kruhopis obsahuje text: 
SIGILLUM.LECHNICZENSE. Touto pečaťou obec overovala svoje dokumenty ešte v 60. rokoch 19. 
storočia, a to v negatívnej forme. Otvorená koruna nad svätcom naznačuje príslušnosť obce ešte ku 
kráľovskému majetku, nie už ku grécko-katolíckemu biskupstvu. Čo považujeme za dôležitý argument 
pre určenie doby vzniku typária. Na druhej strane, tým, že kráľovská koruna bola presunutá nad svätca 
a vyjadrovala vlastníctvo kráľa nad obcou, pôvodnú korunu vľavo nahradili biskupská mitra a berla, 
azda tiež ako symbol skromnosti sv. Jodoka, ktorý sa vzdal okrem kráľovského trónu aj kariéry 
cirkevného hodnostára.
     Keď sa potom roku 1820 zemepánom obce stalo grécko-katolícke biskupstvo, jeho najznámejší 
symbol (dvojramenný kríž) sa objavil namiesto 4 lodí (azda symbolu Noemovej archy, alebo 4 
evanjelií) vedľa sv. Jodoka roku 1829, keď si dal miestny farár vyhotoviť pečať fary.
     V poslednej štvrtine 19. storočia v dôsledku silnejúcej maďarizácie aj Lechnica musela používať 
pečiatku s maďarským textom ako ostatné obce na Spiši. V strede pečiatky bol uhorský štátny znak 
a kruhopis obsahoval text: LECHNÍCZ KÖZSÉG PECSÉTJE.
Potom ešte roku 1906 vyhotovil budapeštiansky rytec Ignác Felsenfeld novú pečiatku pre obce, ktorá 
obsahovala text: LECHNICZ KÖZSÉG SZEPES VÁRMEGYE + 1906 + .
Pre tvoru obecného erbu máme teda ako historický prameň k dispozicií dve obrazové pečate. V zhode 
so zásadami slovenskej heraldickej tvorby prednosť dostáva starší historický prameň.
V prípade postavy sv. Jodoka je jeho prevzatie do erbu obce o to cennejšie, že ide o svätca, ktorý je
patrónom miestneho chrámu aj v súčastnosti.

Súčasnosť:
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V červenom štíte zo strieborných oblakov v päte štítu  vyrastajúci  zlatovlasý, zlatobradý, striebroodetý, 
zlatoprepásaný muž – sv. Jodok – v zlatom klobúku a zlatom plášti,pravicou pred sebou držiaci zlatú 
knihu, ľavicou zlatú pastiersku palicu (berlu),sprevádzaný vpravo pri hlave zlatou perlami zdobenou 
uzavretou korunou, vpravo striebornou, zlatom a perlami zdobenou mitrou.

Vlajka obce:

Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/7), bielej (2/7), žltej (1/6),, červenej (2/7)
a bielej (1/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t .j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do
tretiny jej listu.

5. 5 Logo obce

Obec nemá logo obce.

5. 6 História obce 

Obec Lechnica sa nachádza v Spišskej Magure, v doline potoka Havka. Prvá písomná zmienka 
o existencii obce pochádza z roku 1319, keď sa v listine Spišskej kapituly uvádza, že magister Kokoš 
(z rodu Berzevici) daroval Lechnicu so 62 lánmi pôdy kartuziánom zo Skaly útočišťa.
Na tomto území, pravdepodobne v blízkosti staršieho zaniknutého eremitského kláštora, kartuziáni 
postavili po roku 1330 nový kláštor, ktorý dostal neskôr pomenovanie Červený kláštor. Samotnú obec 
však založili Berzeviciovci už v 2. polovici 13. storočia. Patrila k stredne veľkým obciam na Spiši. 
V roku 1787 tu stálo 98 domov, v ktorých žilo 574 obyvateľov. Obyvatelia sa živili hlavne roľníctvom, 
pastierstvom, drevorubačstvom a furmančením. Od roku 1352, keď sa Červený kláštor osamostatnil od 
materského kláštora na Skale útočišťa, bola Lechnica súčasťou rozsiahleho domínia patriaceho ku 
kláštoru. V roku 1820 kláštor i panstvo k nemu patriace daroval cisár František I. Gréckokatolíckemu 
biskupstvu v Prešove. Biskupstvo bolo teda posledným majiteľom aj obce Lechnica až do roku 1848, 
kým nebolo zrušené poddanstvo.

5. 7 Pamiatky 

    Dominantou obce je rímskokatolícky kostol, ktorý sál v obci už začiatkom 14. storočia. Bol 
postavený v ranogotickom slohu. Jeho patrocínium - Sv. Jodoka - je doložené roku 1419. Zaiste to nie 
je náhoda, že sa práve tento svätec objavuje v obci patriacej kartuziánskemu rádu. Išlo totiž o kňaza, 
pustovníka a veľkého pútnika, ktorý žil v 7. storočí vo Francúzsku. Bol známym patrónom pútnikov, 
ochrancom pred ohňom a búrkou, pred morom a horúčkou. Je potrebné dodať, že je to zatiaľ jediné 
historicky doložené patrocínium tohto svätca na Slovensku. Chrám má aj v súčastnosti patróna sv. 
Jodoka, ale nebol tomu tak vždy. Kanonické vizitácie z rokov 1656, 1700, 1731 a 1778 svedčia 
o zmenách patrocínia chrámu. Podľa nich roku 1656 a 1731 bol patrónom lechnického kostola sv. Ján 
Evanjelista, roku 1700 je uvádzané patrocínium sv. Kríža, ale od roku 1778 je znovu sv. Jodok. 
Objavenie sa patrocínia sv. Kríža časť historikov spája so starším kostolom, ktorý stál v "Starej" 
Lechnici a zanikol v 18. Storočí. Ostáva to zatiaľ v rovine hypotézy, pretože chýbajú dôkazy o 
existencii dvoch kostolov v Lechnici. Nám sa zdá pravdepodobnejšie, že zmena patrocínia skôr súvisela
so zmenou zemepána obce. Potvrdzuje to aj fakt, že návrat k pôvodnému patrocíniu sv. Jodoka sa 
uskutočnil až v čase, keď červenokláštorské panstvo a teda i Lechnicu mali v rukách znovu mnísi - už 
kamaldulskí.
V obci sa nachádza aj kaplnka zasvätená sv. Anne.

5. 8 Významné osobnosti obce

Romuald Hadvabný – najstaršia významná osobnosť, ktorá pôsobila na území, v tej dobe ešte 
Lechnického kláštora, bol prekladateľ a člen kamaldulského rádu. Pripisuje sa mu prvý preklad Biblie 
do kultúrnej slovenčiny. Vydal latinsko-slovenský slovník tzv. „Hadbavného slovník“.
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Fráter Cyprián – kamaldulský mních a najznámejší rehoľník pôsobiaci v Lechnickom kláštore. Vynikal 
hlavne v oblasti medicíny, botaniky, alchýmie a farmácie. Bol významným a vyhľadávaným liečiteľom.
Najviac ho preslávil herbár zložený z 97-ich strán, ktoré obsahujú 283 vylisovaných rastlín. K rastlinám
je pripojený popis v štyroch jazykoch – gréčtine, latinčine, poľštine a nemčine.
Václav Vraný – známy pedagóg, kustódom a botanik. Ako učiteľ prešiel veľký kus Slovenska, jednou 
zo škôl, v ktorej pôsobil, bola aj škola v Lechnici.

Andrej Kuc - rodák z Lechnice, významný slovenský maliar a reštaurátor. Počas druhej svetovej vojny 
utrpel, následkom výbuchu míny, devastačné poranenie nôh, ktoré mu boli amputované. Celý svoj život 
zasvätil obnove pamiatok v rôznych kútoch Slovenska.

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

6. 1 Výchova a vzdelávanie 

V obci nie je zriadená Materská ani Základná škola. Deti predškolského veku navštevujú Materskú 
školu v Červenom Kláštore. Školopovinné deti navštevujú Spojenú školu, organizačnú zložku Základná 
škola v Spišskej Starej Vsi.
Na mimoškolské aktivity môžu využiť: - Základnú umeleckú školu v Spišskej Starej Vsi

                                                        - Centrum voľného času v Spišskej Starej Vsi
 

6. 2 Zdravotníctvo

Obec nedisponuje zdravotným strediskom.  Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná detským lekárom 
a praktickým lekárom pre dospelých v Spišskej Starej Vsi, poprípade vo Veľkom Lipníku.  

6. 3 Sociálne zabezpečenie

Obec nemá vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb, nedisponuje zariadeniami sociálnych 
služieb. Najbližšie zariadenia  je v meste Spišská Stará Ves a v obci Spišské Hanušovce, ktoré 
poskytujú služby občanom našej obce. 

6. 4  Kultúra, šport

Obec vlastní Kultúrnu miestnosť, kde je možno uskutočniť kultúrne a spoločenské aktivity a  detské 
ihrisko. V obci sa nachádza aj tenisový kurt, krytý bazén – ktoré sú vlastníctvom súkromnej osoby 
a využívané pre ubytovaných hostí.

6. 5 Hospodárstvo 
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- COOP Jednota SD 

- Potraviny MIX

- Stolárstvo

- Potraviny Goral

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- nie je v obci

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- Pienspol, s.r. o. – poľnohospodárska farma
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom  finančného hospodárenia obce  bol  rozpočet obce  na  rok  2017.
Obec v roku 2017 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 
prebytkový a  kapitálový  rozpočet ako  schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2016 uznesením č. 34/2016.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena   schválená dňa 27. 4. 2017 uznesením č. 8/2017,
- druhá zmena schválená dňa 17. 7. 2017 uznesením č. 14/2017,
- tretia zmena  schválená dňa 29. 9. 2017 uznesením č. 20/2017,
- štvrtá zmena schválená dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 26/2017.

7. 1  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

Rozpočet Rozpočet 
po zmenách 

Skutočné 
plnenie príjmov/

čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/

% čerpania
výdavkov 

Príjmy celkom 66 960,00 89 970,00 91 219,99 101,39
z toho :
Bežné príjmy 66 960,00 83 785,00 85 034,69 101,49
Kapitálové príjmy 0,00 110,00 110,00 100,00
Finančné príjmy 0,00 6 075,00 6 075,30 100,00
Výdavky celkom 66 960,00 87 306,00 88 552,98 101,43
z toho :
Bežné výdavky 61 260,00 77 422,00 78 673,28 101,62
Kapitálové výdavky 5 700,00 9 884,00 9 879,70 99,96
Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet obce 

7. 2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

    

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017

Bežné  príjmy spolu 85 034,69
z toho : bežné príjmy obce 85 034,69
             bežné príjmy RO 0,00
Bežné výdavky spolu 78 673,28
z toho : bežné výdavky  obce 78 673,28
             bežné výdavky  RO 0,00
Bežný rozpočet 6 361,41
Kapitálové  príjmy spolu 110,00
z toho : kapitálové  príjmy obce 110,00
             kapitálové  príjmy RO 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 9 879,70
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z toho : kapitálové  výdavky  obce 9 879,70
             kapitálové  výdavky  RO 0,00
Kapitálový rozpočet -9 769,70
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -3 408,29
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 
rozpočtu

-3 408,29

Príjmy z finančných operácií 6 075,30
Výdavky z finančných operácií 0,00
Rozdiel finančných operácií 6 075,30
PRÍJMY SPOLU  91 219,99
VÝDAVKY SPOLU 88 552,98
Hospodárenie obce 2 667,01
Vylúčenie z prebytku 0,00

Upravené hospodárenie obce 2 667,01

Schodok rozpočtu v sume 3 408,29  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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný :

- z rezervného fondu 3 408,29 EUR

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 2 667,01  EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 2 667,01 EUR 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 
2 667,01 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 91 219,99 72 024,00 84 080,00 74 080,00
z toho :
Bežné príjmy 85 034,69 72 024,00 74 080,00 74 080,00
Kapitálové príjmy 110,00 0,00 10 000,00 0,00
Finančné príjmy 6 075,30 0,00 0,00 0,00

Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet  na
rok 2018

Rozpočet
 na rok 2019

Rozpočet
 na rok 2020

Výdavky celkom 88 552,98 72 024,00 84 080,00 74 080,00
z toho :
Bežné výdavky 78 673,28 61 301,00 62 200,00 62 215,00
Kapitálové výdavky 9 879,70 10 723,00 21 880,00 11 865,00
Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00
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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 261 080,45 254 120,86
Neobežný majetok spolu 247 785,15 244 277,81
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 3 530,40
Dlhodobý hmotný majetok 204 604,96 197 567,22
Dlhodobý finančný majetok 43 180,19 43 180,19
Obežný majetok spolu 13 138,40 9 548,65
z toho :
Zásoby 0,00 0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 576,69 67,95
Finančné účty 12 561,71 9 480,70
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 156,90 294,40

8. 2 Zdroje krytia 

Názov Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k  31.12.2017

Vlastné imanie a záväzky spolu 261 080,45 254 120,86
Vlastné imanie 121 980,79 127 629,12
z toho :
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 121 980,79 127 629,12
Záväzky 3 478,22 3 786,50

z toho :
Rezervy 0,00 0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00
Dlhodobé záväzky 226,82 275,26
Krátkodobé záväzky 3 251,40 3 511,24
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 135 621,44 122 705,24

8. 3 Pohľadávky 

Pohľadávky Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti  499,43 63,00
Pohľadávky po lehote splatnosti  109,14 4,95
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8.4 Záväzky

Záväzky Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti  3 478,22 3 786,50
Záväzky po lehote splatnosti  0,00 0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- v roku 2017 pokles pohľadávok po lehote splatnosti z dôvodu zaplatenie pohľadávok,
- žiadne záväzky po lehote splatnosti

9.  Hospodársky výsledok za rok 2017 – vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť
k 31.12. 2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Náklady 97 884,92 91 771,10
50 – Spotrebované nákupy 12 062,59 6 318,33
51 – Služby 19 281,67 17 468,20
52 – Osobné náklady 48 608,01 49 982,90
53 – Dane a poplatky 118,08 148,47
54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

1 295,13 1 398,05

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

14 148,03 14 224,96

56 – Finančné náklady 594,91 558,07
57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00
58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov

1 776,50 1 672,12

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00
Výnosy 100 943,91 97 419,43
60 – Tržby za vlastné výkony 
a tovar

2 993,70 2 995,99

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb

0,00 0,00

62 – Aktivácia 0,00 0,00
63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov

68 948,23 70 112,78

64 – Ostatné výnosy 1 732,52 2 476,96
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia

5,31 31,88

66 – Finančné výnosy 0,36 0,00
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

27 263,79 21 801,82

Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

3 058,99 5 648,33
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Hospodársky výsledok – kladný v sume 5 648,33  € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov :

V roku 2017 nastal : - pokles nákladov na triede 50 – spotrebované nákupy,
                                  - pokles nákladov na triede 51 –  služby,
                                  - nárast nákladov na triede 52 – osobné náklady,
                                  - nárast nákladov na triede 53 – dane a poplatky,
                                  - nárast nákladov na triede 54 – ostatné náklady na prev. činnosť,
                                  - nárast nákladov na triede 55- odpisy z prev. činnosti,
                                   - pokles nákladov na triede 56 – finančné náklady,
                                   - pokles nákladov na triede 58 – náklady na transfery,
V roku 2017 nastal - nárast výnosov na triede 60 – tržby za vlastné výkony a tovar,
                                - nárast výnosov na triede 63 – daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov,
                                 - nárast výnosov na triede 64 – ostatné výnosy,
                                - nárast výnosov na triede 65 – zúčtovania rezerv a OP z prevádzkovej činnosti,
                                - pokles výnosov na triede 69 – výnosy z transferov,
                    
          
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 

Ministerstvo dopravy,výstavby a 
reg. rozvoja SR

Miestne a účelové komunikácie 10,93

Ministerstvo vnútra SR - Okresný 
úrad Prešov

Na životné prostredie 23,64

Ministerstvo vnútra SR - Okresný 
úrad Kežmarok

Hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľov SR

83,49

Ministerstvo vnútra SR - Okresný 
úrad Kežmarok

Register adries 19,60

Ministerstvo vnútra SR - Okresný 
úrad Kežmarok

Voľby do samosprávnych krajov 664,40

Úrad práce, soc. vecí a rodiny 
Kežmarok

Príspevok na podporu rozvoja 
miestnej a regionálnej 
zamestnanosti podľa § 50j zákona 
o službách zamestnanosti

5 326,22

Úrad práce, soc. vecí a rodiny 
Kežmarok

Príspevok na aktivačnú činnosť 
formou dobrovoľníckej služby

122,76

Úrad práce, soc. vecí a rodiny 
Kežmarok

Osobitný  príjemca  prídavku  na
dieťa

47,04

Úrad práce, soc. vecí a rodiny 
Kežmarok

Príspevok  na  podporu  vytvárania
pracovných  miest  podľa  §54
zákona o službách zamestnanosti

2 694,97
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10.2 Poskytnuté dotácie 

V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.2/2006  o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce: 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých
 prostriedkov v EUR

Mesto Spišská Stará Ves – 
bežné výdavky

Náklady spojené so záujmovou a 
príležitostnou činnosťou v rámci aktivít 
Centra voľného času

1 041,12

Divadlo RAMAGU Spišská 
Stará Ves- bežné výdavky

Náklady  spojené  s  podujatím  Kláštorné
kultúrne leto 2017

200,00

Anna Nacher,Krakov – 
bežné výdavky

Náklady spojené s organizáciou výstavy 
„Horská fotografická akcia Lechnica 
2017“

100,00

10.3 Významné investičné akcie v roku 2017

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:

- Výstavba SINGLETRACK-ového okruhu (trať pre horskú cykloturistiku),

- Rekonštrukcia oplotenia miestneho cintorína,

- Vytvorenie pracovných miest

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcom roku:

V roku 2018 plánujeme ako najväčšiu investičnú akciu realizáciu Návrhu územného plánu obce 

Lechnica. Plánujeme tiež vybudovanie ďalších singletrackových tratí, rekonštrukciu miestnych 

komunikácii a iné drobné investície. Obec bude organizátorom resp. partnerom mnohých 

kultúrnospoločenských a športových podujatí.

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 

10. 6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  

Obec ako účtovná jednotka nie je vystavená rizikám a neistotám

Vypracoval: Mária Irhová                                  

                                                                                                           Schválil:  Jozef Musala

                                                                                                                           starosta obce

V  Lechnici dňa  27. 06. 2018

Prílohy:

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