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Príhovor 
 

 

                                

          Vážené dámy, vážení páni 

 

 

          Dostáva sa Vám do rúk Výročná správa so štandardnou štruktúrou informácií o 

hospodárení Obce Obišovce za rok 2019. 

 

 

          Poďakovanie patrí všetkým našim zamestnancom, členom OZ a občanom, ktorí svojim 

dielom a prácou prispeli k rozvoju Obce Obišovce. 

 

 

 

 

                                                                                              Mária Baboľová 

                                                                                          starostka Obce Obišovce 
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1. Základná charakteristika obce 

 
Obišovce je obec, ktorá združuje osoby s trvalým pobytom na jej území.  Je právnickou 

osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári so zvereným a 

vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými finančnými príjmami. Najdôležitejšou úlohou 

Obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb 

obyvateľov. 

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia Obce v príslušnom  rozpočtovom roku je  

rozpočet Obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií.  Vyjadruje samostatnosť 

hospodárenia Obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy 

k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce ako aj 

k obyvateľom žijúcim na území obce.  

 

Účtovníctvo Obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. Predkladaná výročná správa sa vyhotovuje v zmysle § 20 uvedeného 

zákona. Postupy účtovania pre obce upravuje Opatrenie MF SR č. MF/19568/2013-31. 

 

 

 Identifikačné údaje účtovnej jednotky 
 

Názov účtovnej jednotky Obec Obišovce 

Sídlo účtovnej jednotky Obišovce 133, 044 81  Kysak 

Právna forma 
Právnická osoba – ktorá sa riadi Ústavou 

SR, zákonom  č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

Dátum založenia/zriadenia  1991 

Spôsob založenia/zriadenia Zo zákona 

IČO 00324 566 

DIČ 2021244918 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Starostlivosť o všestranný rozvoj územia 

obce a o potreby jej obyvateľov 

 

Všeobecné údaje: 

 

Štát Slovensko 

Región Košický 

Okres Košice - okolie 

Mikroregión Ružín (Región ABOV) 

Rozloha 965 ha 

Obyvateľstvo 474 (31. 12. 2019) 

Prvá písomná  zmienka 1289 



Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky: 

 

Štatutárny orgán (meno a priezvisko) 

Mária BABOĽOVÁ 

starostka obce Obišovce  

Zamestnanci obce 

Miestna kontrolórka 

Ľudmila ZARIKOVÁ 

PhDr. Mária BALKOVÁ 

Vedenie účtovníctva 

Ing. Aneta NEDBALOVÁ 

§ 6 zákona o účtovníctve 

Obecné zastupiteľstvo 

Volebné obdobie 2018-2022 

Tomáš BENIŠ 

Jozef LEGATH 

Štefan ŠČEPITA – zástupca starostu 

Zuzana SÍKOROVÁ 

Mgr. Marianna SVIATKOVÁ 

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu: 
predseda: Jozef Legath 

členovia: Tomáš Beniš, Štefan Ščepita, Zuzana 

Síkorová, Marianna Sviatková 

 

2. Komisia pre kultúru a  šport:  

predseda: Zuzana Síkorová 

členovia: Marianna Sviatková, Gabriela Vargová, 

Juraj Ivanecký   
         

 

 

1.2 Geografické a demografické údaje 
 

Geografická poloha obce: Obišovce sa nachádzajú sa na dolnom toku Svinky, ktorá sa za dedinou 

vlieva do Hornádu. Po jej pravej strane sú výbežky Čiernej hory a po ľavej výbežky Šarišskej 

vrchoviny. Horotvorné procesy v minulosti tu vymodelovali nádherné končiare a malebné údolia. 

Okoliu dodáva zvláštny ráz aj výbežok Košickej kotliny, tiahnúci sa od Košíc okolo Hornádu a 

severným okrajom sa dotýka Obišoviec. Do obce je ideálny prístup z diaľnice D1 Košice - 

Prešov, ktorú je potrebné opustiť v križovatke Lemešany. Odtiaľ smerom na Kysak je do 

Obišoviec už iba 2 km. Do Obišoviec je možné sa dostať aj po starej ceste medzi KE a PO, ako aj 

od Košíc cez Družstevnú p.Hornáde, ale aj od Ružínskej priehrady okolo Hornádu, prípadne od 

obcí v pohorí Čiernej hory - Ľubovca resp. Bzenova pozdĺž riečky Svinka. Leží na hranici dvoch 

samosprávnych krajov - Košíc a Prešova a od obidvoch je vzdialená 20 km. Administratívne patrí 

pod Košice okolie a do KSK.   

Susedné obce: Veľká Lodina, Kysak, Trebejov, Ličartovce, Lemešany 

Celková rozloha obce : 965 ha 

Nadmorská výška : Nadmorská výška stredu obce je 297 m.n.m.  



1.3 História obce 
 

Prvá písomná zmienka o obci: z roku 1289 

 

Zaujímavosti z histórie a súčasnosti obce: 

Prvá písomná správa o obci pochádza z roku 1289 a jej názov je odvodený od osobného mena 

Obus alebo Obuš. Vyvíjala sa zo staršej usadlosti. Najskôr patrila pod panstvo Abovcov z 

Drienova. Postupne sa jej názov formoval na Abos, Abows, Obišowcze a od roku  1920 najskôr 

do podoby Obyšovce a neskoršie ako Obišovce. Nádherné a strategické položenie lokality lákalo 

staršie civilizácie, o čom nás presviedčajú bohaté historické, ale predovšetkým vzácne 

archeologické nálezy. Osada bola vyplienená po tatárskom vpáde a znova zaľudnená. Jej 

obyvateľstvo sa zapodievalo baníctvo, ktoré sa tam zachovalo ešte v 15. storočí. Na okolí vidno 

staré otvory šachiet baní, ale aj úlomky rudy. Obišovce sa sľubne rozvíjali až do morovej 

epidémie v roku 1645. Vtedy sa čoskoro vyľudnili, ale po ustálení pomerov v Uhorsku po 

porážke posledného stavovského povstania začiatkom 18. storočia znova nadobudli na význame. 

K povzneseniu obce prispelo aj vybudovanie železničnej trate medzi Košicami a Prešovom v 

roku 1870 a najmä to, že v iba 1 km vzdialenom Kysaku sa vytvoril dôležitý železničný uzol, 

ktorý poskytoval ľuďom prácu.  

 

Symboly obce:   

 Erb obce :      

 

 Vlajka obce:    

 

 Pečať obce : Tvorí odtlačok erbu obce Obišovce s kruhopisom „OBEC OBIŠOVCE“. 
 

Pamiatky 

 Rímskokatolícky kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii – pútnické miesto 

 Evanjelický kostol 

 Národná kultúrna pamiatka – Obišovský hrad -zrúcanina 

Významné osobnosti obce 

 Mgr. Ladislav Fričovský – čestný občan obce 

 Martin Ludrovský – čestný občan obce 

Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

 Materská škola 



Zdravotníctvo 

V Obci Obišovce sa nenachádza žiadne zdravotné stredisko. V susednej obci Kysak je 

v súčasnosti zdravotné stredisko. Obyvatelia tu môžu navštíviť detského lekára, lekára pre 

dospelých, zubného lekára. Odborné vyšetrenia obyvatelia vykonávajú z pravidla v meste Košice, 

ale aj v meste Prešov.  

Sociálne zabezpečenie 

Sociálnu starostlivosť o občanov rieši obec prostredníctvom  donášky obedov. 

Kultúra 

V obci je kultúrny dom s jednou sálou pre kultúrne podujatia organizované obcou 

a prenajímané pre občanov: posedenie dôchodcov, deň matiek, karnevaly, akadémie, schôdze, 

silvestrovské zábavy, svadby, kary, rodinné oslavy.  

V kultúrnom dome bežia pravidelné kurzy aerobiku/ zumby / pilatesu, tréning stolného 

tenisu. Aktívnu činnosť v obci má aj Únia žien. 

Obecná knižnica je verejná a disponuje 1320 kníh. 

Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

 Pohostinstvo Patria 

 Potraviny FRESH 

 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

 SEPS, a.s  

 VSD, a.s. 

 Frucona Košice, a.s. 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

 Agroplus Budimír s.r.o. 

 PD Lemešany s.r.o. 

 

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

bude orientovať najmä na podporu vzniku nových firiem s poľnohospodárskou výrobou 

a poskytovaní nových služieb pre občanov  vo forme samostatných podnikateľských subjektov. 
 

 

 

 



2. Rozpočet 2019 
 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Obišovce bol rozpočet na rok 2019. 

Zostavený bol  podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2.1 Schválený a upravený rozpočet 
 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako 

aj z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach 

dňa 20.12.2018 unesením číslo 15/2018. V priebehu roka neboli vykonané rozpočtové opatrenia 

poslancami OZ. 

 

Rozpočet OBCE k 31.12.2019 v celých € 

 

Rozpočet OBCE Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 278 156,48 278 156,48 

z toho :   

Bežné príjmy 276 656,48 276 656,48 

Kapitálové príjmy 0 0 

Finančné príjmy 1 500 1 500 

Výdavky celkom 278 156,48 278 156,48 

z toho :   

Bežné výdavky 254 279,48 254 110,48 

Kapitálové výdavky 23 877 24 046 

Finančné výdavky 0 0 

Rozpočet MČ - prebytok 0 0 

 

 

 

2. 2. Rozbor plnenia príjmov bežného rozpočtu  za rok 2019 v €  

 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

278 156,48 277 885,53 100 

 

1) Bežné príjmy:  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

276 656,48  277 885,53 100 

 

v tom: 

Ekonomická klasifikácia Rozpočet po 

zmene 
Skutočnosť % plnenia 

Výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve   111003 
159941 165985,31 104 



Daň z pozemkov  
121001 

20500 19232,06 94 

Daň zo stavieb a bytov 

121002, 121003 
67116,35 62157,47 93 

Daň za psa 

133001 
650 747,49 115 

Poplatok za užívanie ver.priestr. 

133012 

300 512 171 

Poplatok za komunálny odpad  

133013 
12078 12593,49 104    

Príjmy z prenájmu 

212002, 212003, 212004 
2463,59 1133,62 46 

Ostatné administratívne poplatky 

221004 

3521 3535,72 100 

Za porušenie predpisov (pokuty 

a penále)  222003 

50 0 0 

Poplatky a platby (školné,stravné) 

223001, 223002 
7969 7932,35 100 

Úroky z tuzemských účtov 

finančného hospodárenia   242 
62,54 29,27 47 

Iné nedaňové príjmy (vrátky, 

dobropisy)   292 

108 72,98 68 

Tuzemské bežné granty (sponzor) 

311 
0 425,02 0 

Tuzemské bežné transfery v rámci 

VS zo ŠR    312001 

1897 3528,75 186 

Spolu 276 656,48 277 885,53 100 

 

2. 3. Rozbor plnenia príjmov kapitálového rozpočtu  a FO za rok 2019 v €  
 

2) Kapitálové príjmy:  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0 0 0 

 

3) Finančné operácie:  

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

1 500 0 0 

 

2.4. Plnenie výdavkovej časti bežného rozpočtu za rok 2019 v €  

 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

278 156,48 248 779,57 89 

 

1) Bežné výdavky : 

 Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 



254 110,48 218 541,33 86 

v tom :     

Funkčná klasifikácia Rozpočet po 

zmene 

Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy     
Obce 0111 

 

135392 
 

115536,22 85 

Výdavky verejnej správy 

Finančné a rozpočtové zálež. 0112 

 

877 

 

876,30 

 

100 

Výdavky na zabezpeč. volieb  

Voľby 0160 
 

51 
 

1275,57 
 

2501 

Verejný poriadok a bezpečnosť  
Ochrana pred požiarmi 0320 

 

328 
 

263,04 
 

80 

Ekonomická oblasť  

Správa a údržba ciest  0451 

 

5040 

 

2659,48 

 

53 

Ochrana životného prostredia 

Nakladanie s odpadmi 0510 
 

14670 
 

14659,20 
 

100 

Rozvoj obcí 

Ochrana prírody a krajiny 0620 

 

4890 

 

3365,52 

 

69 

Bývanie a občianska vybavenosť 

Verejné osvetlenie 0640 
 

7200 
 

6344,26 
 

88 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

Mládežnícke združenie 0810 

Kultúrne služby 0820 

Miestny rozhlas 0830 

Cintorínske služby 0840 

 

0 

8952 

1050 

722 

 

0 

5740,65 

38,40 

314,69 

 

0 

64 

4 

44 

Vzdelávanie 

Predprimárne vzdelávanie 0911 
 

50821 

 

43468,31 
 

86 

Vzdelávanie nedefinované 

Príspevok na CVČ 0950 
 

1663 
 

1662,28 
 

100 

Vzdelávanie 

Vedľajšie služby 09601 

 

22454,48 

 

22337,41 

 

99 

Spolu 254 110,48 218 541,33 86 

 

 

2.5. Plnenie výdavkovej časti kapitálového rozpočtu a FO za rok 2019 v €  

 
2) Kapitálové výdavky : 

 Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

24 046 30 238,24 126 

 

3) Finančné operácie : 

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

0 0 0 

 

 Prioritou nakladania s verejnými financiami každej samosprávy je efektívne a účelovo ich 

využívať vo verejný prospech. Základom bežného rozpočtu obce je zveľaďovanie samotnej obce. 



Je to hlavne oblasť udržiavania čistoty na verejných priestranstvách, skrášľovanie verejnej 

zelene. Pre lepšiu bezpečnosť občanov obce udržiavanie verejného osvetlenia a opravy miestnych 

komunikácií.  

 

 Z hľadiska budúcich cieľov Obec Obišovce aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov 

plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak 

ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný 

cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov. 

 

 

3. Výsledok hospodárenia za rok 2019 

 

3.1. Výsledok hospodárenia 

 
Výsledok hospodárenia Obce Obišovce zistený podľa § 2 písm. b) a c) a podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je : 
 
     

Bežné a kapitálové príjmy   277 885,53 € 

Bežné a kapitálové výdavky     248 779,57 € 

Výsledok hospodárenia - prebytok   29 105,96 € 

 

Saldokonto finančných operácií 

 

Celkové hospodárenie obce 

0 

 

+ 29 105,96 

€ 

 

€ 

 

 

 

3.2 Zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2019  

 

Bankové účty                                           131 290,49 € 

 

Pokladnica                                                      224,13 €     

 

Peniaze na ceste          0,00 € 

 

 

Finančné prostriedky celkom        131 514,62  €       

 

 

 

 



4. Dôležité informácie z účtovnej závierky 2019 

 

4.1 Bilancia aktív a pasív v € 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019 

Majetok spolu 531 467,57 551 846,35 

Neobežný majetok spolu 424 118,30 405 018,78 

Z toho :   

Dlhodobý hmotný majetok 350 967,54 331 868,02 

Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 

Obežný majetok spolu 107 349,27 145 815,62 

Z toho :   

Zásoby 538,89 523,68 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 2 209,87 2 858,97 

Krátkodobé pohľadávky  8 794,27 10 918,35 

Finančné účty  95 806,24 131 514,62 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Časové rozlíšenie  0 1 011,95 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 531 467,57 551 846,35 

Vlastné imanie  456 290,87 483 131,63  

z toho :   

Výsledok hospodárenia  456 290,87  483 131,63  

Záväzky 14 037,24 18 581,76 

z toho :   

Rezervy  500,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 216,00 

Dlhodobé záväzky 2 569,98 3 838,78 

Krátkodobé záväzky 10 967,26 14 026,98 



Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 61 139,46 50 132,96 

 

4.2 Prehľad o stave, vývoji dlhu a poskytnutých zárukách 
 

Úverová zaťaženosť obce je k 31.12.2019 0 Eur. Obec neposkytla žiadne záruky tretím osobám. 

 

4.3 Údaje o nákladoch a výnosoch, účtovný výsledok hospodárenia 
 

NÁKLADY  

 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  

Spotrebované nákupy 
501 – Spotreba materiálu  22 834,35 

502 – Spotreba energie 10 528,85 

Služby  

511 – Opravy a udržiavanie 802,47 

512 – Cestovné 14,31 

513 – Náklady na reprezentáciu  2 639,51 

518 – Ostatné služby  41 310,89 

Osobné náklady 

521 – Mzdové náklady  91 517,47 

524 – Zákonné sociálne poistenie 31 556,98 

527 – Zákonné sociálne náklady 3 384,87 

528 – Ostatné sociálne náklady 0,00 

Dane a poplatky  538 – Ostatné dane a poplatky 111,48 

Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

545 – Ostatné pokuty, penále a úroky  0,00 

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 
4 718,62 

Odpisy, rezervy a opravné 

položky z prevádzkovej a 

finančnej činnosti a zúčtovanie  

časového rozlíšenia 

551 – Odpisy DLNM a DLHM 49 337,76 

552 – Zákonné rezervy  500,00 

558 – Tvorba ostatných OP 0,00 

561 – Predané CP a podiely 0,00 

Finančné náklady  562 – Ostatné finančné náklady 0,00 

 568 – Ostatné finančné náklady 876,30 

Náklady na transfery 586 – Náklady na transfery z rozpočtu   2 605,69 

Spolu  264 072,89 



 

VÝNOSY  

 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  

Tržby za vlastné výkony a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 7 601,29 

Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 

633 – Výnosy z poplatkov 12 827,12 

632 – Daňové výnosy samosprávy 250 557,99 

Ostatné výnosy 

641 – Tržby z predaja DHM a DNHM 0,00 

645 – Ostatné pokuty, penále, úroky 0,00 

648 – Ostatné výnosy  5 078,73 

652 – Zúčtovanie zákonných rezerv 500,00 

Finančné výnosy 
661 – Tržby z predaj CP a podielov 0,00 

662 - Úroky 29,27 

Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov  

v obciach, VÚC, a v RO a PO 

zriadených obcou  

alebo VÚC 

691 – Výnosy z bež. transferov 

z rozpočtu obce 
0,00 

693 – Výnosy samosprávy z bežných 

transferov  
3 312,75 

694 – Výnosy samosprávy z kapitál. 

transferov 
11 006,50   

697 – Výnosy samosprávy z BT od ost. 0,00 

Spolu  290 913,65 

 

Náklady      264 072,89 € 

Výnosy      290 913,65 € 

Účtovný výsledok hospodárenia                     26 840,76 €     

 

 

4.4. Prehľad o peňažných fondoch OBCE 
 

Rezervný fond : 

stav k 1.1.2019                                                                        88 743,21 €  

tvorba v priebehu roka                                                              7 048,03 € 

použitie v priebehu roka                0,00 € 

stav k 31.12.2019                                                                    95 791,24 € 

 

Sociálny fond : (SLOVES VALALIKY) 

 

 

 



5. Vývoj činnosti účtovnej jednotky, jej finančnej situácie, o rizikách 

a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

 

5.1 Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky na základe vybraných 

ukazovateľov 
 

Údaje v eur z Výkazu o plnení rozpočtu 

 

Druh 
Vybrané 

ukazovatele 
Plnenie  

2018 
Plnenie  

2019 
Rozdiel 

Príjmy        

*1 1-bežný rozpočet 276 556,90 277 885,53 -1 328,63 

*2 2-kapitálový rozpočet 0,00 0,00 0,00 

*3 3-finančné operácie 56 694,95 0,00 56 694,95 

Spolu   333 251,85 277 885,53 55 366,32 

Výdaje   
Čerpanie 

2018 

Čerpanie 

2019 
Rozdiel 

*1 1-bežný rozpočet 217 603,60 218 541,33 -937,73 

*2 2-kapitálový rozpočet 108 006,20 30 238,24 77 767,96 

*3 3-finančné operácie 0,00 0,00 0,00 

Spolu   325 609,80 248 779,57 76 830,23 

 

 

5.2 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

  

 
Po skončení účtovného obdobia, za ktorý sa zostavuje výročná správa nedošlo k udalostiam, 

ktoré by ovplyvnili činnosť a chod obce v nasledujúcom období. Obec Obišovce bude 

pokračovať nepretržite vo svojej činnosti. 

 

Vypracovala :  Ing. Aneta Nedbalová          

 

 

                                                                                                                

Obišovce, Marec 2020          

 

                                           

              Mária Baboľová, v.r. 

            starosta obce  

 

 

 

 

 

 



Príloha k Výročnej správe obce za rok 2019 podľa uznesenia č. 82/2020 zo dňa 6.5.2020 

 

Krajšie prostredie obce  

Hádam najviac navštevovanou časťou obce je obecný úrad. Priestor pred ním každoročne slúži aj 

ako trhovisko  pred odpustom. Aby sa tento priestor skrášlil, bol položený nový asfaltový 

koberec pred obecným úradom (MŠ). 

Pri väčších dažďových zrážkach z lesa za Svinkou sa voda rozlievala po miestnej komunukácii, 

preto sa v tomto roku pristúpilo k prečisteniu priekopy a rekonštrukcii (oprave) komunikácie, kde 

staré prekrytie už neplnilo význam. 

Najviac využívanou plochou deťmi a mládežou obce je miestne ihrisko. Keďže nám zaleží na 

bezpečnosti našich ratolestí, v roku 2019  sa urobilo jeho oplotenie a pridalo sa aj osvetlenie.  

 

Kultúra, prezentovanie sa na verejnosti, spestrenie kultúrneho života v obci 

Na kultúrnom živote v obci spolupracuje s obcou aj kultúrna komisia obce i členky Únie žien. 

Z novým rokom dostali odčania do schránok kalendár pri príležitosti 730. výročia založenia obce, 

ktorého súčasťou boli aj fotografie zo života obce.  

V roku 2019 sme viedli pestrý spoločenský život. Vo februári sa konal detský karneval. Bolo 

pripravené občerstvenie a veľa hier pre deti.  

Mesiac marec patrí knihám, preto sa v kultúrnom dome uskutočnilo „Čítanie so starou mamou“ 

(23.3). Pani Sabová našim najmenším čítala rozprávky. Nasledovala dramatizácia rozprávky, 

samé deti si rozprávku aj zahrali.  

Snáď jedným z najkrajším sviatkom v roku je Deň matiek (19.05.). Kultúrny program pre naše 

mamičky si pripravili deti z MŠ a miestna mládež. 

 V tomto roku sme prvý krát zorganizovali Juniáles (8.6.). Zdobenie a stavanie máje, ľudová 

hudba, pečená klobáska a pivo. Príjemným spestrením tejto akcie bola aj prehliadka miestnych 

krojov. Pri tejto príležitosti sa vyrobili aj miestne dukáty, ako jediné platidlo tejto akcie. 

Posledný prázdninový mesiac za konal celodenný výlet autobusom  do Aqua City Poprad.  

Po prázdninách nasledovala rozlúčka s letom. Na miestnom ihrisku sa konal turnaj vo vybíjanej 

a opekačka (7.9.).  

Pred koncom roka nás čakali ešte tri akcie. V mesiaci október (26.10) bol kultúrny program 

venovaný našim seniorom, kde pani starostka odovzdala pozornosti našim jubilantom. Celým 

programom sa niesla retrospektíva fotografií zo života oslávencov.  

Presne na Mikuláša (6.12) sme v obci rozsvietili stromček. Pred samotným rozsvietením ho 

vyzdobili doma vyrobenými ozdobami naši najmenší. Po tejto ceremónii sme sa presunuli do 

kultúrneho domu, kde bola pripravená kapustnica a punč. Členky Únie žien pripravili pre 

prítomných prezentáciu najznámejších vianočných zvykov a tradícií.  

Rok 2019, ako každý rok, sme ukončili silvestrovskou zábavou a privítaním Nového roka.  

 


