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1. Základná charakteristika obce Telgárt
Obec Telgárt je samostatný územný samosprávny celok a správne celok SR.
Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.
1.1 Identifikačné údaje
IČO : 00313874
DIČ : 2021170019
1.2.Geografická poloha obce
Geografická poloha obce : Kraj Banskobystrický, okres Brezno, Mikroregión Horehron
Susedné obce patriace do Mikroregiónu Horehron: Šumiac, Valkovňa, Pohorelá, Heľpa,
Závadka nad Hronom, Polomka, Bacúch, Braväcovo, Beňuš
Celková rozloha obce: 5 597 ha
Nadmorská výška obce: 886 m.n.m. v strede obce
Obec Telgárt leží vo východnej časti Horehronskej kotliny na južnom úpätí Nízkych
Tatier a rieka Hron oddeľuje toto územie od Slovenského Rudohoria.
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Hranica katastrálneho územia obce Telgárt vedie:
- na západe s obcou Šumiac pod Kráľovou hoľou (1946 m n. m.), z východnej strany na
Čelo Kráľovej hole (1852,6 m n. m.), potom ide južne na vrch Kráľova skala, Kút, Rovné
(903 m n. m.) pretína štátnu cestu I/66 na úseku 820 kilometrov, v meandroch vedie
pozdĺž rieky Hron, potom pretína železničnú trať a vedie ďalej pod Dlhý vrch, Maguru
(1070 m n. m.) a končí na vrchu Župková Magura (1246 m n. m.).
- Tu začína hranica s Muránskou Zdychavou, ktorá vedie na vrch Martina (1280,2 m n.
m.) a ku vrchu Kyprov (1390,7 m n. m.).
- Hranica s obcou Rejdová je už na vrchu Kyprov (1390,7 m n. m.) po kóte 1358 m n.
m., Pod Balkovou (1394 m n. m.) na vrch Priehybka (1219,2 m n. m., 1216 m n. m.), na
vrch Za Homoľou 1234 m n. m., kótou 1257, 1264, 1293 m n. m. na vrch Tresník
(1390,2 m n.m.).
- Pod Tresteníkom (1330 m n. m.) začína hranica s mestom Dobšiná. Hranica s mestom
Dobšiná vedie po kótach 1282, 1230 m n. m. k prameňu Spišského potoka. Hranica
prechádza striedavo ľavou a pravou stranou Spišského potoka až k ústiu do rieky
Hnilec.
1.3.História obce a osídlenie
Obec Telgárt vznikla v prvej polovici 14. storočia pri prameni Hnilca, na ceste
spájajúcej Gemer a Spiš. Prvá písomná zmienka o obci Telgárt sa našla v Jágerskej
kapitule a je z roku 1326, kde sa hovorí, že usadlosť založil Šoltýs Mikuláš, syn
Ladislava Kuna zo Spiša. Počas panstva Istvána Koháryho prijali obyvatelia Telgártu
grécko-katolícke vierovyznanie a v roku 1784 dal František Koháry postaviť v obci
kostol. Pôvodná osada bola známa pod menom Tiergarten, čo v preklade znamená
obora, alebo poľovnícky revír, pretože už od roku 1288 zalesnené územie
rozprestierajúce sa od Muráňa na východ bolo rezervované ako poľovnícky revír
uhorských kráľov. Často ho so svojou družinou v 15. storočí navštevoval kráľ Matej
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Korvín, o čom svedčia mnohé legendy spojené s Telgártom a Kráľovou hoľou. Starý
Telgárt nebol založený na mieste dnešnej obce, ale 5 km na východ, čo dokazujú aj
chotárne názvy napr. „starý cintorín“, „starý hostinec“ a ďalšie. Kedy a prečo
zanikla, alebo bola stará osada opustená nevieme presne určiť, ale predpokladá sa, že
to mohlo byť v dôsledku nejakej živelnej pohromy, alebo útoku. Bývalí obyvatelia začali
potom budovať nové usadlosti v priestore dnešnej obce pri sútoku riek Zubrovica a
Hron.
V 14. a 15. storočí prešla obcou banícka, poľnohospodárska a valašská kolonizácia a
podľa daňových a urbárskych záznamov obec už patrila pod muránske panstvo,
neskoršie do Gemerskomalohontskej župy.
Obyvatelia Telgártu sa zaoberali chovom oviec, dobytka, drevovýrobou a povozníctvom.
Rozvojom železiarskeho priemyslu na Horehronskom Gemeri rodinami Koháriovcov a
pozdejšie Coburgovcov v 18. a 19. storočí zmenil aj život v
Telgárte, obyvatelia si našli viac pracovných príležitosti. Počas panstva Istvana
Koháryho obec prijala gréckokatolícke vierovyznanie a v roku 1784 prispel František
Koháry na stavbu nového kostola.
V rokoch 1921 až 1934 sa vykonávali prípravné práce a budovanie železnice smerom
na Margecany, v obci v tom čase žilo okolo 5 000 obyvateľov (z toho 3 200 robotníkov a
technikov z celého Československa). V tomto období bol do obce zavedený elektrický
prúd a telegraf, bol postavený obecný vodovod, vybudovali sa obecné cesty a začalo sa
zo stavbou školy. Veľmi čulo sa začal rozvíjať aj šport (najmä futbal a lyžovanie) a
kultúra ( knižnica, splok Matice slovenskej, Národopisný spolok).
V druhej svetovej vojne počas Slovenského národného povstania sa pri Telgárte
odohrali najväčšie a najúpornejšie boje medzi Nemcami a Slovenskou armádou spolu s
partizánmi. Pri týchto bojoch bola dňa 5. 9. 1944 obec vypálená, zhorelo 263 domov,
a jej obnova bola uskutočnená až v 50-tych rokoch. Telgárt bol oslobodený 27. 1. 1945
rumunskou armádou.
1.4. Symboly obce
Pečať obce – podkladom pre obecnú pečať sa stal odtlačok typária obce Telgárt z
roku 1742, ktoré je uložené v Altenburgerovej zbierke pečatí Maďarského krajinského
archívu v Budapešti pod názvom SIGILUM TIRGARDENSE 1742
(pečať Telgártu 1742).

Erb obce – znázorňuje Svätú trojicu. Vznikol v roku 1998 ako
hovoriaci symbol, podľa pečate. V modrom štíte na strieborných, zo spodného okraja
vyrastajúcich oblakoch, stojaci Kristus s vysokým zlatým krížom v pravici, vedľa neho
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strieborný, zlatým trojuhlým lemom nimbovaný Boh Otec so zdvihnutou pravicou a v
strede hlavy štítu strieborná vzlietajúca holubica Duch Svätý.
Obecná vlajka – pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (v pomere
3/8), bielej (v pomere 2/8) a v modrej (v pomere 3/8). Ukončená je tromi cípmi z dvoma
zástrihmi. Používa sa od roku 1988.
1.5. Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2014 je 1 553
Národnostná štruktúra : slovenská
Náboženské zloženie : grécko-katolícke, rímsko-katolícke, pravoslávne, bez vyznania
Nezamestnanosť : k 31.12.2013 je na ÚPSVaR Brezno evidovaných 172 uchádzačov o
zamestnanie
1.6. Významné osobnosti
Obec Telgárt sa stala kolískou ľudí, ktorí významnou mierou a celoživotným dielom
vstúpili nielen do histórie obce a národa, ale stali sa známymi aj za hranicami nášho
štátu.
Pavol Spišák sa narodil 28. júna 1901 v Telgárte. Jeho otec Ján Spišák bol horárom
u bulharského cára. Ako šesťročný začal navštevovať základnú školu v Telgárte, kde
vychodil šesť tried. Práve v tomto období sa stal sirotou. Vďaka finančnej podpore cára
mohol ukončiť slovensko–bulharské gymnázium v Kláštore pod Znievom. V rokoch
1918 – 1919 študoval v Prešove preparandium – Gréckokatolícky učiteľský ústav. Vo
svojich štúdiách, predovšetkým filozofických vied pokračoval v Sofii, Plovdive,
Adrinopole, Carihrade, Jeruzaleme, Ríme, Paríži. Ešte ako študent pochodil celú
Európu, severnú časť Afriky a časť malej Ázie. V roku 1927 ukončil teologickú fakultu.
Pôsobil na viacerých farnostiach v prešovskom biskupstve – Vernár, Torysky.
V roku 1968 sa vrátil do rodnej obce Telgárt, kde mu po roku 1968 nebolo umožnené
vykonávať kňažskú činnosť. Zomrel 15. marca 1975 v Telgárte. Otec Pavol Spišák
preložil diela: Eucharistická pobožnosť, prvé a druhé vydanie modlitebnej knihy
„Chváľme Boha“, ktorá vyšla tlačou v roku 1940 v Prešove, čím predstihla
dobu o niekoľko desaťročí. Napísal aj niekoľko básní, z ktorých najznámejšiu venoval
svojim rodákom s názvom „Pod Kráľovou hoľou“.
Prof. Ing. Martin Jambrich, DrSc., sa narodil 18. novembra 1927 v Telgárte. V rokoch
1943 – 49 pracoval vo firme Baťa vo Svite. V roku 1953 ukončil štúdium na
Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave, kde aj prednášal. Od roku 1957
pracoval vo Výskumnom ústave chemických vlákien vo Svite a od roku 1960 – 1974 bol
riaditeľom. Od roku 1974 bol technický riaditeľ na GR Slovchémia. Dosiahol významné
výsledky v riešení a realizácii nových typov chemických vlákien a v rozpracovaní teórie
mechanizmov tvorby a deformácie chemických vlákien z hľadiska molekulovej a
morfologickej štruktúry. Je spoluautorom publikácie Polypropilén, Fyzika vlákien a je
autorom 63 odborných prác, vysokoškolských učebných textov a 8 patentovaných
vynálezov.
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Michal Spišiak sa narodil 30. Januára 1936 v Telgárte. Od roku 1961 žije v Košiciach.
Vydal niekoľko kníh ako napríklad zbierky básní Vyznanie, Kytica kvetov z lásky,
Zo zápisníka a prózy Smrť prišla v bielom, Čarodejka. Za svoju literárnu činnosť bol 25.
11. 2003 prijatý za člena spolku slovenských spisovateľov.
V oblasti kultúry významné úspechy dosiahol Ján Ambróz, ktorý sa narodil
25. augusta 1948 v Telgárte. Je spevákom ľudových piesní z Telgártu a Horehronia
a v súčasnosti patrí medzi najobľúbenejších sólistov v oblasti hudobného folklóru na
Slovensku. Medzi jeho najznámejšie nahrávky patria – Hore tým Telgártom, Na Telgárte
hrajú, Od Telgártu vietor pofukuje, Výber piesní, Na Kráľovej holi, Horehronské
pesničky.
Ondrej Laurinc sa narodil 26. januára 1927.
V obci pôsobil ako vedúci poštového úradu. Neskôr po ukončení Pedagogickej fakulty
bol učiteľom, zástupcom riaditeľa a nakoniec riaditeľom ZŠ v Telgárte.
Zakladateľ folklórneho súboru Telgárt . Napísal niekoľko básní a piesní, z ktorých
najznámejšia je pieseň z rokov 1964-1966 Dedinka ty moja rodná, ktorú v roku 1998
upravil a dal jej názov Kantáta o Telgárte.
1.7 Krajina a príroda
Krása okolitej prírody je jedinečná, o čom svedčí aj to, že v chotári Telgártu sa
nachádzajú tri národné parky. Nízkotatranský národný park (NAPANT), Muránska
planina a Slovenský raj. V rámci týchto parkov sa na chránené územia v katastri obce
vzťahujú stupne ochrany prírody I. až V.
Do ochranného pásma NAPANT patrIa:
Martalúzka rezervácia – V. stupeň ochrany
Meandre Hrona – prírodná rezervácia IV. stupeň ochrany
Chránený areál Brezinky
Do ochranného pásma Slovenský raj
Hnilecká jelšina – národná prírodná rezervácia V. stupeň ochrany

Katastri obce vyviera rieka Hron
on tvoria širšiu pramennú oblasť rieky Hron, čo
Lesy sú bohaté na výskyt rôznych druhov živočíchov ako sú:
dravce - orol skalný, myšiak hôrny, jastrab veľký, jastrab krahulec, sova dlhochvostá,
výr skalný, sova obyčajná, plamienka driemavá, kuvičok vrabčí
kurovité – tetrov hlucháň, tetrov holniak, jariabok hôrny, jarabica poľná, prepelica
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obyčajná
šelmy - medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, mačka divá, jazvec lesný, líška
obyčajná, kuna lesná, kuna skalná, hranostaj obyčajný, lasica obyčajná, tchor
úžitková zver - jelenia, srnčia, diviačia, zajace.
Oblasť obce Telgárt je bohatá na flóru. Z chránených rastlín je charakteristický Horec,
Prvosienka holá, Zvonček maličký, Poniklec slovenský, Rosička okrúhlolistá, Medvedica
lekárska, Žltohlav európsky, Astra alpínska a iné. Pohoria katastra obce sú bohaté na
lesné plody – čučoriedky, brusnice, černice, lesné jahody.
1.8 Odpady
Odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje obec Telgárt vlastným zberným autom, ktoré
obec získala z projektu „Vybudovanie zberného dvora“ prostredníctvom Ministerstva
životného prostredia SR a európskych fondov. Z prostriedkov tohto projektu bol v roku
2010 vybudovaný zberný dvor odpadov s autom na zber PDO v celkovej výške
465.343,05 € . Obec odpad odváža na centrálnu skládku do Hnúšte.
Na území obce Telgárt je v súčasnosti realizovaný separovaný zber odpadov na sklo,
plasty a papier. Elektronický odpad a iný viacobjemový odpad sa zbiera 1-2 krát ročne
podľa potreby.
1.9 Pamiatky
Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou v obci je Gréckokatolícky farský
chrám Najsvätejšej trojice z roku 1784.
Interiér kostola je charakteristický maľovaným dreveným ikonostasom. Najvýznamnejšie
hnuteľné kultúrne pamiatky kostola sú kantorská lavica a kazateľnica, ktoré sú
národnou kultúrnou pamiatkou.

Na cintoríne sa nachádza kaplnka zasvätená Blahoslavenej Márii Egyptskej.
Dňa 16. decembra 1951 odhalili na budove Obecného úradu pamätnú tabuľu
účastníkom boja proti fašizmu a Slovenského národného povstania.
Pamätník na pamiatku vypálenia obce a padlým v SNP slávnostne odhalili na 10.
výročie SNP 29. augusta 1954. na kvádrovom podstavci je súsošie z pieskovca od Jána
Hučku a architekta Františka Faulhammera. Znázorňuje vojaka a matku s dieťaťom
(návrat vojaka z bojov k svojej rodine).
Na miestnom cintoríne bol odhalený 9. septembra 1956 spoločný náhrobok s textovou
tabuľou pre 103 osôb padlých v povstaní a pri oslobodzovaní obce.
V obci sa nachádzajú významné technické pamiatky – tunel Kornela Stodolu (tzv.
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Telgártska sľučka), Besnícky tunel, Chmarošský viadukt, Telgártsky viadukt
a Metrologická stanica.

1.10 Tradície
V obci Telgárt, ako aj v celom Horehroní sú zachované tradičné drevené rodinné domy
s drevenou šindľovou strechou. V roku 1944 bola obec Telgárt vypálená a vtedy zhorelo
263 domov. V nasledujúcich rokoch prebiehala organizovaná výstavba. V roku 1950
bolo v obci 52 % drevených domov, z ktorých sa dodnes zachovalo len
niekoľko.
Obec si dodnes zachováva staré zvyky a obyčaje, ľudový kroj je používaný dodnes. Je
rázovitý, strohý, prispôsobený horským podmienkam. Živá ľudová kultúra
zakomponovaná do svojho prirodzeného prostredia pretrvala v Telgárte celé stáročia.
1.11 Folklór
V roku 1957 vznikol Folklórny súbor Telgárt, ktorý založili traja mladí chlapci Štefan
Mekel, Pavol Knižka a Matej Vrbiar. V roku 1961 bol obnovený speváckotanečný
súbor Telgárt. Folklórny súbor sa zameral na tance: Šórový, Dievčenský, Ženský,
Trnky, Pod Telgártom, ďalej na zvyklostné pásma: Na priadkach, Krstiny, Na yprovadzianke Po bursikoch a Kropiačka, a na spev: Od jary do zimy, Svätenie poľa, Čepenie
nevesty, Hore tým Telgártom, Regrútske z Telgártu a Ej láska, láska. Folklórna skupina
pôsobí v obci dodnes a počas svojej existencie zaznamenala množstvo úspechov vo
svojej činnosti.
Začiatky Detského folklórneho súboru Telgárčok siahajú do roku 1961, kedy ju založil
vtedajší zástupca riaditeľa Základnej školy v Telgárte Ondrej Laurinc.
Najúspešnejšie choreografie, ktoré sa stali kmeňovými programovými číslami DFS.

1.12Podujatia v obci
Január
Novoročný koncert pre obyvateľov obce,
Turnaj v ľadovom hokeji žiakov a dospelých o „Pohár oslobodenia obce“
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Február
rýchlokorčuľovanie , zjazdové lyžovanie, beh na lyžiach - súťaž
Marec
Horehronská valaška – spevácka súťaž detí z okresu Brezno
Marec mesiac knihy – beseda
Deň učiteľov – slávnostné pripomenutie si sviatku
Apríl
Bedmintonový turnaj o „Veľkonočný púzik“ – športovci obce a deti ZŠ
Máj
Majstrovský futbalový zápas
„Deň matiek“ – rozhlasová relácia
Jún
Futbalový zápas
MDD – cesta rozprávkovým lesom
Deň rodiny – kultúrne podujatie
Júl
Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou Hoľou“ – festival viachlasných chrámových
a ľudových spevov
September
Spomienková akcia ku dňu výročia vypálenia Telgártu – beseda s účastníkmi SNP
Beh vďaky Kalinovo
Október
„Mesiac úcty k starším“ – kultúrne podujatie, besedy
December
„Vianočný koncert“ – kultúrne podujatie spojené s vystúpením žiakov ZŠ
Vianočná burza – výstava detských prác, ktoré deti vyrobili mimo vyučovania, počas
záujmových krúžkov v priebehu celého roka – tkané koberce, drevorezba, vianočné
aranžmány, pečenie medovníkov a pod.
1.13 Dobrovoľný hasičský zbor
V obci Telgárt pôsobí Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor Telgárt a obec má
Požiarnu zbrojnicu, ktorá bola postavená v rokoch 1959 až 1965 členmi Dobrovoľného
hasičského a záchranného zboru v Telgárte spolu s ďalšími obyvateľmi obce. V roku
2010 za začali práce na rekonštrukcii pôvodnej stavbe PZ a vybudovaní prístavby PZ
v rámci projektu „Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice Telgárt“ ktorá bola
dokončená v roku 2011. Obec bola zaradená do siete vysunutých pracovísk
záchranných služieb.
1. 14 Materská škola
O predškolskú výchovu najmladších detí sa stará Materská škola. Veľká
rekonštrukcia budovy Materskej školy prebehla v rokoch 1990 a 1991. V školskom roku
2013/2014 navštevuje Materskú školu v Telgárte 22 detí vo veku od 2 do 6 rokov. V
Materskej škole sú zamestnané dve učiteľky, z ktorých jedna je súčasne aj riaditeľkou,
jedna školníčka a jeden kurič (zamestnaný len sezónne – počas vykurovacieho
obdobia). V školskom roku 2012/2013 bol podaný projekt kde bolo vytvorené jedno
pracovné miesto rómskeho asistenta, učiteľa ktoré je financované z prostriedkov EÚ
a ŠR prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra, ktoré bolo aj od septembra
2013 schválené.
9

1.15 Základná škola
Základná škola Telgárt v roku 2012 bola rekonštruovaná v rámci projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v obci Telgárt s rozšírením o špeciálne
triedy pre znevýhodnené skupiny. ZŠ bola zateplená, vybudovaný bol bezbariérový
vstup, vymenené okná, zrekonštruované sociálne zariadenia, interiér školy bol
vymaľovaný a v rámci modernizácie boli vybavené triedy novou technickou PC, tabule,
školský nábytok, interaktívne tabule a pod. Projekt bol financovaný prostredníctvom
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a európskych fondov – regionálny
operačný program a 5% spolufinancovanie obce.
Vyučovaní proces prebieha v dvoch budovách. Na telesnej výchove a športových hrách
škola bezplatne používa viacúčelovú sálu.
V roku 2009 bola základná škola zlúčená so špeciálnou školou. Celkovo v škole v šk.
roku 2013/2014 bolo 205 žiakov. Pre mimoškolské aktivity je pri ZŠ zriadený školský
klub detí a centrum voľného času, kde pracujú rôzne krúžky.
1.16 Dom sociálnych služieb
Dom sociálnych služieb - v roku 1988 ONV odbor sociálnych vecí odkúpil v Telgárte
rodinný dom, ktorý mal po rekonštrukcii slúžiť na sociálne účely. Obec začala v roku
2001 tento dom rekonštruovať. Práce pokračovali do konca roka 2005. Dňa
16. februára 2006 bolo vydané na zariadenie sociálnych služieb (Domov sociálnych
služieb a Domov dôchodcov) kolaudačné rozhodnutie.
V roku 2010 bola na toto zariadenie uzatvorená nájomná zmluva s neziskovou
organizáciou LUMA n.o. , ktorá má poskytovať sociálne služby pre seniorov. Počas roku
2011 nezisková organizácia nezískala žiadne finančné prostriedky na rekonštrukciu
a prevádzku zariadenia z toho dôvodu, do konca roku prevádzku zariadenia nespustila.
Toho času zariadenie nie je v prevádzke.
1.17 Opatrovateľská služba
Sociálne zabezpečenie pre svojich občanov, ktorí nie sú schopní sa o seba postarať
(bezdetní, osamelo žijúci občania) obec zabezpečuje prostredníctvom opatrovateľskej
služby v domácnosti opatrovaného. K 31.12.2013 obec poskytovala opatrovateľskú
službu pre 11 opatrovaných, ktoré opatrovalo 10 opatrovateliek.
1.18 Komunitné centrum
Obec bezplatne poskytla v roku 2004 budovu bývalého domu služieb na založenie
Komunitného centra zameraného na rozvoj národnostných menšín. V Komunitnom
centre je vybavená dielňa na údržbárske práce v domácnosti, košíkarskú prácu a
výrobu metiel.
V roku 2012 bol obci schválený ďalší projekt „Podpora integrácie marginalizovaných
rómskych komunít v obci Telgárt “ v rámci programu Podpora sociálnej inklúzie osôb
ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja
služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity, ktorý
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pokračoval celý rok 2013, kde pracovali dvoja terénni sociálni pracovníci a traja
asistenti TSP.
1. 19 Zdravotníctvo
V obci je pre občanov k dispozícii jeden všeobecný lekár pre dospelých. Ordinuje dva
dni v týždni a to utorok a štvrtok. V obci nie je iné zdravotnícke stredisko ani lekáreň,
preto obyvatelia musia využívať lekárske služby v neďalekej obci Pohorelská Maša,
ktorá je od obce Telgárt vzdialená 17 km. Budova zdravotného strediska patrí obci
a obec ju prenajíma lekárovi.
1.20 Služby
V obci v rokoch 1995 až 1998 prebiehala výstavba Domu smútku v susedstve kostola Gréckokatolíckeho farského chrámu Najsvätejšej trojice. Realizácia stavby sa začala v
máji 1996. Dom smútku bol skolaudovaný 6. októbra 1998 pri príležitosti festivalu
Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou ho 17. októbra 1998 vysvätil sídelný
biskup prešovskej diecézy Mons. Ján Hirka.

2. Samospráva obce
Podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov obec
vykonáva samosprávu prostredníctvom volených orgánov obce, ktoré sú obecné
zastupiteľstvo a starosta obce.
Starostka obce : Mgr. Mária Knižková, Telgárt 472
Zástupca starostky : MUDr. Ján Zachar, Telgárt 294
Sídlo úradu : Telgárt č. 70, 976 73 Telgárt
Kontakt :
048/6194600, 0914 454 935
IČO : 00313874
DIČ : 2021170019
2.1. Poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Mária Ambrozová, Telgárt 170
Anton Brindzák, Telgárt 418
MVDr. Vasil Černák, Telgárt 340
Ing. Mária Černáková, Telgárt 157
Ing. Anna Hríbiková, Telgárt 99
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Mgr. Mikuláš Lunter, Telgárt 110
Ing. Štefan Lunter, Telgárt 5
Juraj Rejdovian, Telgárt 259
MUDr. Ján Zachar, Telgárt 294
Kontrolórka obce : Anna Černáková, Telgárt 41
Komisie Obecného zastupiteľstva:
Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo
predseda: MVDr. Vasil Černák, členovia: Elena Lunterová, Elena Turzáková
Komisia pre obchod, zásobovanie, cestovný ruch a financie
predseda: Ing. Anna Hríbiková , členovia: Ing. Mária Černáková, Miroslav Kováč
Komisia pre výstavbu, územné plánovanie životné prostredie a
poľnohospodárstvo
predseda: Ing. Štefan Lunter, členovia: Juraj Rejdovian, Ing. Ján Černák
Komisia pre kultúru, školstvo vzdelanie a šport
predseda: Mgr. Mária Ambrozová, členovia: Martin Lunter, Mária Zacharová
Komisia pre ochranu verejného poriadku
predseda: Mgr. Mikuláš Lunter, členovia: Anton Brindzák, Július Koňa, Mgr. Mária
Lunterová
Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je obecný úrad . Prácu
obecného úradu organizuje starostka obce.
2.2 Zamestnanci obecného úradu:
Elena Lunterová – sekretariát, matrika, evidencia obyvateľstva, sociálne veci,
osvedčovanie podpisov a fotokópií
Anna Černáková – účtovníctvo, rozpočet, správa daní a poplatkov, správa majetku obce
Anna Kuňaková – mzdové účtovníctvo, aktivačné práce, kultúra, CO
Božena Koščová – upratovačka
Martin Lapin – vodič, celková oprava vozidiel, stolárske práce
Štefan Sýkorka – Oprava a údržba verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, celková
údržba Domu služieb, Komunitného centra, Domu smútku, Zdravotného strediska,
Kultúrneho domu, sklenárske práce
2.3 Zamestnanci Materskej školy Telgárt:
Anna Neuvirthová – riaditeľka MŠ
Miroslava Trpáková – učiteľka
Ing. Mária Pisárová – asistentka učiteľa MPC MRK
Ingrid Škvarková – upratovačka
Ján Handula – kurič, sezónny pracovník
2.4 Zamestnanci Komunitného centra Telgárt
Bc. Dana Kaščáková – terénny sociálny pracovník
Bc. Mária Hlavatá – terénny sociálny pracovník
Eva Černáková – asistent TSP
Monika Pokošová – asistent TSP
Dávid Harvan – asistent TSP
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2.5 Opatrovateľská služba
Obec poskytuje opatrovateľskú službe pre občanov so zdravotným postihnutím kde
zamestnáva 9 opatrovateliek
2.6 Cintorín a dom smútku:
Bc. Mária Hlavatá – správkyňa cintorína
Štefan Dubašák – správca domu smútku
2.7 Základná škola Telgárt
Konsolidovaná účtovná jednotka – dcérska ÚJ so 100% podielom
Názov:
Základná škola Telgárt
Právna forma:
Rozpočtová organizácia obce s právnou subjektivitou
Štatutárny orgán: Mgr. Marta Klajbanová - riaditeľka školy
Zástupca štatutárneho orgánu : Mgr. Mária Lunterová
Sídlo:
976 73 Telgárt 68
IČO:
37 828 380
DIČ:
2021626222
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia konsolidovaného celku
verejnej správy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka
účtovnej jednotky verejnej správy: 25 ( z toho počet vedúcich zamestnancov 2 )
Deň, ku ktorému bola zostavená individuálna účtovná závierka účtovných jednotiek
konsolidovaného celku Individuálna účtovná závierka konsolidovanej účtovnej jednotky
ZŠ Telgárt bola zostavená dňa 31.1.2013.
Individuálna účtovná závierka konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Telgárt bola
zostavená dňa 31.1.2013.
Počet žiakov : 205
Spôsob založenia : zriaďovacia listina
Pod túto právnu subjektivitu patrí:
Školský klub detí Telgárt
Centrum voľného času Telgárt

3. Športové a spoločenské zariadenia
Obec má vybudované nové multifunkčné ihrisko, na ktorom sa pravidelne konajú
futbalové zápasy medzi domácimi hráčmi, ale aj zápasy s futbalovými družstvami
susedných obcí. Ihrisko sa tiež využíva na rôzne voľnočasové aktivity miestnych
obyvateľov.
Lyžiarske vleky
Lokalita: Športovo-rekreačný areál Telgárt
Telgárt STODOLISKO
Vlek Tatrapoma S – dlžka 150m
Vlek Tatrapoma S10 – dĺžka 550m
Vlek Tatrapoma F12 – dĺžka 600m
TRESNÍK
Vlek Tatrapoma H 180 – dĺžka 1000m
Vlek Tatrapoma H210 – dĺžka 1500m
Celková kapacita všetkých vlekov je 3200 osôb/hod.
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V obci Telgárt slúži obyvateľom aj Obecná knižnica s knižným fondom 9747 kníh,
ktorá existovala už v roku 1946, o čom svedčia záznamy o výpožičkách kníh čitateľmi.
Obecná knižnica má sídlo v budove obecného úradu na poschodí. V knižnici sa
nachádza čitateľský kútik aj so spoločenskými hrami pre mládež.
Obec má vo vlastníctve aj Kultúrny dom, v ktorom je veľká sála, kino, divadelná sála
a viacúčelová sála v ktorých sa uskutočňujú spoločenské akcie. V roku 2013 bola
urobená rekonštrukcia sociálnych zariadení.

4. Služby obyvateľom
Stolárska výroba – Ján Kuňak, Telgárt 464
Pekáreň na výrobu chleba a pekárenských výrobkov – Šimon Koles a Mária
Kolesová, Telgárt 149
Výroba ponožiek – Anna Barlíková, Telgárt 482
Potraviny Mix Coop Jednota – predaj zmiešaného tovaru – 2 predajne
Potraviny Centrum – predaj potravín a mäsa, Šimon Koles a Mária Kolesová, Telgárt
149
Ľubica – predaj textilu, galantérie, kvetov, hračiek – Ľubomíra Demová, Telgárt 455
Lubica Birková – krajčírstvo
Ľudmila Kalendová – kaderníctvo
Obec Telgárt hlavná činnosť – odvoz komunálneho odpadu, oprava verejného
osvetlenia, oprava a údržba ciest, úprava verejnej zelene a verejných priestranstiev
podnikateľská činnosť – pohrebníctvo, sklenárstvo, nákladná cestná doprava
Lyžiarske vleky
Horehronská kúria – reštauračné služby – Peter Vlček, Telgárt 50
– pohostinstvo Anna Barlíková
– ubytovanie, stravovanie (ubytovacia kapacita – 98 miest) – Marta
Šramková, Telgárt 122 a Mária Černáková, Telgárt 156
– ubytovanie, stravovanie (ubytovacia kapacita – 58 miest) – Ing.
Anna Hríbiková a Ing. Hríbik, Telgárt 99
– ubytovanie (ubytovacia kapacita – 10 miest) – Ing. Štefan
Lunter, Telgárt 5
Penzión Čučoriedka – ubytovanie (ubytovacia kapacita – 10 miest)
– ubytovanie (ubytovacia kapacita – 20 miest)
Miroslav Kováč – ubytovanie na súkromí (ubytovacia kapacita 10 miest)
– ubytovanie na súkromí (ubytovacia kapacita – 12 miest)
– ubytovanie na súkromí (ubytovacia kapacita – 10 miest)
– ubytovanie na súkromí (ubytovacia kapacita – 10 miest)
– ubytovanie na súkromí (ubytovacia kapacita – 12 miest)
Černáková – ubytovanie na súkromí (ubytovacia kapacita – 10 miest)

5. Informácie o účtovnej jednotke z účtovnej závierky za rok 2013
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Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií
a ďalších zdrojov.
Rozpočet obce ja základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, je zostavovaný podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obec vedie účtovníctvo
o stave, pohybe majetku obce, o nákladoch a výnosoch, príjmoch a výdavkoch,
o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu podľa príslušného zákona o štátnom
rozpočte. V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
obce a rozpočtové organizácie účtujú v sústave podvojného účtovníctva.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon 564/2004 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.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia.
Rozpočet obce Telgárt na rok 2013 bol schválený dňa 17.12.2012 uznesením
č.87/2013 ako prebytkový.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný dvakrát :
- prvá zmena schválená dňa 22.4.2013 uznesením č. 20/2013
- druhá zmena schválená dňa 5.12.2013 uznesením č. 67/2013
5.1 Plnenie príjmov
BEŽNÉ PRÍJMY V EUR
Názov položky

Schválený
rozpočet 2013
357 939
15 800
1 200
374 939
5 700
600
300
32 150
100
38 850
2 350
1 600
419 958
0
0
0
0
0
18 776
0
0
160
0
0
0

111 – Výnos dane pre územnú samosprávu
121 – miestne dane
133 – miestne poplatky
100 – daňové príjmy
212 – príjmy z prenájmu pozemkov, budov
221 – správne poplatky, dividendy
222 - pokuty
223 – poplatky ,platby –DS, OSL,MR,cint.,dopr.
242, 292- úroky, ostatné príjmy
200- nedaňové príjmy
312- dotácia na matričnú činnosť, REGOB
312 - Dotácia pre stavebný úrad
312 – Transfer pre ZŠ
312 - Transfer na rodinné prídavky
312 – Transfer na stravu deti v hmot. núdzi
312 – Transfer MF SR – na sam. funkcie OSL
312 – Transfer za KC
312 – Transfer na AP
312 – Transfer pre ZŠ MRK - MPC
312 – Transfer na projekt 50j
312 – Dotácia MK SR Ozveny
312 – Transfer pre CO
312 – Dotácia BBSK Ozveny
312 – Transfer na Voľby
312 – Transfer z NOC
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Upravený
rozpočet 2013
336 939
25 200
700
362 839
10 400
2 500
20
35 702
950
49 572
2 350
1 600
423 158
5 930
35 413
0
27 100
11 800
18 776
4 500
3 720
160
700
900
550

Skutočnosť
2013
335 247,95
25 302,56
631,07
361 181,58
10 455,89
2 492,00
20,00
37 271,52
950,26
51 189,67
2 315,63
1 676,83
423 173,00
5 981,48
35 258,30
0
27 198,28
12 462,69
18 306,25
4 942,27
3 720,00
160,00
700,00
909,80
550,00

312 – Transfer MK SR na vydanie CD
312 – Transfer na cestnú infraštruktúru
312 – Transfer na Odkaz Cyrila a Metoda
312 – Transfer na platy zamestnancov školy
312 – Transfer z recyklačného fondu
312 – Transfer na humanitárnu pomoc
312 – Transfer pre MŠ MPC-MRK
311 – Grant sponzorsky Ozveny, Credo viruju
300 – granty, dotácie, transfery
BEŽNÉ PRÍJMY OBCE
223 – Vlastný príjem ZŠ
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM

0
0
0
0
0
0
0
0
442 844
856 633
0
856 633

3 000
4 410
4 000
3 800
836
15 200
2 250
3 700
573 853
986 264
2 186
988 450

3 000,00
4 415,28
4 000,00
3 798,00
836,00
15 200,00
2 335,92
3 700,00
574 639,73
987 010,98
2 185,85
989 196,83

Daňové príjmy tvoria podielové dane zo ŠR, daň z nehnuteľností fyzických
a právnických osôb, daň za psa, daň za užívanie verejných priestranstiev.
Rozhodujúcim príjmom rozpočtu obce je výnos dane z príjmov FO a PO, pričom na
podielových daniach obec dostala oproti prognóze zverejnenej MF SR menej o
22.692,00 EUR, ďalej neboli naplnené miestne dane o 568,93 EUR.
Nedaňové príjmy tvoria príjmy z vlastníctva obce a sú tvorené z nájomného za
pozemky, budovy, nebytové priestory, miestny rozhlas, cintorínske poplatky, za
spotrebovanú energiu a vodu v prenajatých priestoroch a pod.
Ďalšiu časť nedaňových príjmov tvoria správne a administratívne poplatky (za
vystavenie rodného listu, overenie podpisu, stavebné povolenie a pod.), poplatky za
opatrovateľskú službu ktoré sa v roku 2013 zvýšili o 0,30 €, poplatok za odvoz PDO,
dom smútku, za priestupky občanov.
Granty a transfery sú účelovo viazané. Obec ako prijímateľ verejných prostriedkov
splnila zmluvné podmienky a každú poskytnutú dotáciu zo ŠR finančne a vecne
zúčtovala.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Názov položky

Schválený
rozpočet 2013

322 - Transfer MV SR kamerový systém
322 – Transfer na rekonštrukciu RD 451
PRÍJMY SPOLU

Upravený
rozpočet 2013

Skutočnosť
2013

4 000
7 000
11 000

4 000,00
7 000,00
11 000,00

Kapitálové príjmy sú tvorené z transferu z Ministerstva vnútra SR na doplnenie
kamerového systému v obci a Úradu vlády splnomocnenca pre RK na rekonštrukciu
krovu rodinného domu č. 451, ktorý bol postihnutý požiarom.
FINANČNÉ OPERÁCIE
Druh rozpočtu

Schválený
2013

FINANČNĚ OPERÁCIE SPOLU

0

Príjmové finančné operácie neboli tvorené.
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Upravený
2013

0

Skutočnosť
2013

0

PRÍJMY SPOLU
Druh rozpočtu

Schválený
2013
856 633
0
0
856 633

Príjmy bežného rozpočtu
Príjmy kapitálového rozpočtu
Finančné operácie príjmové
CELKOVÉ PRÍJMY

Upravený
2013
988 450
11 000
0
999 450

Skutočnosť
2013
989 196,83
11 000,00
0
1 000 196,83

V rozpočte obce sú začlenené príjmy aj za rozpočtovú organizáciu - základnú školu. Na
činnosť ZŠ boli obci poskytnuté normatívne a nenormatívne finančné prostriedky.
Z toho normatívne prostriedky boli účelovo určené na prevádzku školy a výchovnovzdelávací proces. Nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy, asistentov
učiteľa, pre asistentov deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a MRK – MPC .
Z UPSVaR v Brezne boli poukázané prostriedky pre deti v hmotnej núdzi na
stravovacie návyky a školské pomôcky. Školské zariadenia- školská Jedáleň, centrum
voľného času a školský klub detí,
ktoré sú v originálnej kompetencii obce sú
financované z rozpočtu obce z podielových daní.
5.2 Plnenie výdavkov
BEŽNÉ VÝDAVKY V EUR
Názov položky

Schválený
rozpočet 2013
140 260
250
4.270
2 400
31.355
34 180
3 200
27 780
43 500
63 010
350 205

01 – Všeobecné verejné služby
02 – Civilná obrana
03 – Verejný poriadok a bezpečnosť PO
04 – Cestná doprava
05 – Ochrana životného prostredia
06 – Občianska vybavenosť
07 – Zdravotníctvo
08 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo
09 - Vzdelávanie
10 – Sociálne zabezpečenie
BEŽNĚ VÝDAVKY OBCE

Upravený
rozpočet 2013
137 697
250
4 520
8 815
41 005
38 379
2 200
47 730
50 713
135 840
467 149

Skutočnosť
2013
118 967,14
160,00
928,94
8 599,25
40 107,16
56 179,49
2 190,72
41 240,67
42 571,60
136 205,63
447 170,60

Transfer pre ŠJ
Transfer pre ŠKD,CVČ
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA OBEC

35 761
15 255
401 221

39 508
13 694
520 351

39 506,85
13 694,28
500 371,73

Výdavky za ZŠ z KŠU, MPC-MRK, UPSVaR
VÝDAVKY za ZŠ s transferom od obce
VÝDAVKY CELKOM

438 734
489 750
839 955

447 544
500 746
967 895

449 025,97
502 227,10
949 397,70
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V roku 2013 boli bežné výdavky čerpané podľa schváleného a upraveného rozpočtu.
Úspora finančných prostriedkov a úprava rozpočtu bola v kapitole:
01 – všeobecná správa 18.729,86 EUR
02 – CO 90,00 EUR
03 – verejný poriadok a bezpečnosť 3 341,06 EUR
07 – zdravotníctvo 1 008,28 EUR
09 – školstvo 928,40 EUR
K navýšeniu a úprave rozpočtu oproti plánovaných výdavkov boli v kapitole:
04 – cestná doprava, kde boli prevedené úpravy miestnych komunikácií pri vybudovaní
kanalizácie a oprava komunikácií po zimnej údržbe, na ktorú obci bola zaslaná dotácia
z Ministerstva výstavby a dopravy SR
06 – občianska vybavenosť sú tu zahrnuté prostriedky na nákup materiálu a mzdy
pracovníkov dlhodobo nezamestnaných – aktivačné práce a pracovníkov na projekte
50j , tieto prostriedky boli refundované z UPSVaR Brezno vo výške 17 800,49 EUR
08 – kultúra o 10.720,00 EU sú to výdavky, ktoré vznikli na festival Ozveny, vydanie
CD – Tradičné piesne z Telgártu, projekt Odkaz sv. Cyrila a Metoda, ale na tieto akcie
obec získala dotáciu z MK SR a BBSK.
o 2.740,67 EUR na rekonštrukciu sociálnych zariadení vo všeúčelovej sále
09 – školstvo o 2.353,01 EUR výdavky na palivo pre MŠ
10 – sociálne zabezpečenie o 73.195,63 EUR , úprava rozpočtu sa týkala čerpania
miezd pracovníkov KC, náklady vzniknuté na mzdy a časť prevádzky KC sú
refundované z európskeho sociálneho fondu
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Názov položky
716 – Vypracovanie ÚPN
713 – Kamerový systém
717 – Revitalizácia VP
717 - Rekonštrukcia RD 451

Schválený
rozpočet 2013
3 000
13 000

VÝDAVKY CELKOM

16 000

Upravený
rozpočet 2013
1 000
4 780
10 200
7 000
22 980

Skutočnosť
2013
959,94
4 772,40
5 913,27
7 000,00
18 645,61

Kapitálové výdavky boli čerpané schváleným a upraveným rozpočtom.
Finančné prostriedky na dokončenie územného plánu obce vo výške 959,94 EUR
Úhrada z MV SR na dobudovanie kamerového systému v obci vo výške 4.0000 EUR
a 5 % spoluúčasť obce vo výške 772,40 EUR
Uskutočnené práce na projekte Revitalizácia verejných priestranstiev, kde boli
prevedené práce vo výške 5 913,27 EUR
Z Úradu vlády SR bol poskytnutý transfer na rekonštrukciu rodinného domu č. 451,
ktorý bol poškodený požiarom vo výške 7.000,00 EUR
FINANĆNÉ OPERÁCIE
Názov položky

Schválený
rozpočet 2013

821 – splátka úveru
FINANČÉ OPERÁCIE
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Upravený
rozpočet 2013
2 000
2 000

Skutočnosť
2013
2 000,00
2 000,00

V oblasti finančných operácii boli uskutočnené splátky preklenovacieho úveru vo výške
2.000,00 EUR na , ktorý bol poskytnutý obci v PRIMA banke.
5.3 Celkové rozpočtové hospodárenie za rok 2013
BEŽNÝ ROZPOČET
Druh rozpočtu
Príjmy bežného rozpočtu
Výdavky bežného rozpočtu
Rozdiel +/-

Schválený
2013
856 633

Upravený
2013
988 450

Skutočnosť
2013
989 196,83

839 955
16 678

967 895
20 555

949 397,70
+ 39 799,13

Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok vo výške 39 799,13 EUR.
Prebytok bežného rozpočtu je podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy možné použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu
návratných zdrojov financovania prostredníctvom výdavkových finančných operácií.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Druh rozpočtu

Schválený
2013

Príjmy kapitálového rozpočtu
Výdavky kapitálového rozpočtu
Rozdiel +/-

16 000
16 000

Upravený
2013
11 000
22 980
- 11 980

Skutočnosť
2013
11 000,00
18 645,61
-7 645,61

Výsledkom kapitálového rozpočtu je schodok vo výške – 7 645,61 EUR.
FINANČNÉ OPERÁCIE
Druh rozpočtu

Schválený
2013
0
0

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Rozdiel +/-

Upravený
2013
0
2 000
-2 000

Skutočnosť
2013
0,00
2 000,00
- 2 000,00

Výdavkovú časť finančných operácií tvoria splátky úveru.
V zmysle platnej právnej úpravy do výsledku hospodárenia sa nezhrňuje výsledok
z finančných operácií.
CELKOVÝ ROZPOČET
Druh rozpočtu

Schválený
2013
856 633
0
0
856 633
839 955
16 000
0
855 955

Príjmy bežného rozpočtu
Príjmy kapitálového rozpočtu
Finančné operácie príjmové
Celkové príjmy
Výdavky bežného rozpočtu
Výdavky kapitálového rozpočtu
Finančné operácie výdavkové
Celkové výdavky
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Upravený
2013
988 450
11 000
0
999 450
967 895
22 980
2 000
992 875

Skutočnosť
2013
989 196,83
11 000,00
0,00
1 000 196,83
949 397,70
18 645,61
2 000,00
970 043,31

V zmysle ust. § 16 ods.6 cit. zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení nesk. predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri
usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú:
- nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom
roku
- finančné operácie
Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 2 písm.b/ a c/ a § 10
ods. 3 písm.a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení nesk. predpisov výsledok hospodárenia obce tvorí rozdiel medzi
príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu a ten je k 31.12.2013:
Druh rozpočtu

Schválený
2013
856 633

Bežné príjmy obce
Kapitálové príjmy obce
Bežné príjmy RO
Celkové príjmy
Bežné výdavky obce
Kapitálové výdavky obce
Bežné výdavky RO
Celkové výdavky
Výsledok rozpočtového hospodárenia
+/-

0
856 633
350 205
16 000
489 750
855 955

Upravený
2013
986 264
11 000
2 186
999 450
467 149
22 980
500 746
990 875

Skutočnosť
2013
987 010,98
11 000,00
2 185,85
1 000 196,83
447 170,60
18 645,61
502 227,10
968 043,31
+32 153,52

Hospodárenie bežného rozpočtu sa skončilo prebytkom vo výške + 39 799,13 EUR
a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške – 7 645,61EUR
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 je – prebytok vo výške
+ 32.153,52 EUR.
5.4 Prejednanie záverečného účtu
Záverečný účet prejednalo a schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 16.62014 uznesením
číslo 29/2014.
Prerokovanie Záverečného účtu obce Telgárt za rok 2013 sa uzatvorilo výrokom:
„ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Celoročné hospodárenie obce Telgárt za rok
2013 bez výhrad“.

6. Majetok obce
Hospodárenie s obecným majetkom definuje zákon č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
6.1 Obecné aktíva
Účtovná jednotka Obec Telgárt eviduje k 31.12.2013 stav neobežného majetku v EUR :
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Stav k 1.1.2013
Dlhodobý
nehmotný
majetok
V tom DNM
Obstaranie DNM
Dlhodobý
hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatne
hnuteľné veci
a súbory
Dopravné
prostriedky
Drobný dlhodb.
hmotný majetok
Obstaranie DDHM
Dlhodobý
finančný majetok
Ostatný dlhodobý
fin. majetok

Korekcia

6 759,58

Stav
k 31.12.2013
brutto
10 172,68

1 453,16

Stav
k 31.12.2013
netto
8 719,52

0,00
6 759,58
2 127 595,88

1 453,16
8 719,52
3 894 115,15

1 453,16
0,00
1 465 545,66

0,00
8 719,52
2 428 569,49

15 160,26
1 473 790,60
83 679,85

15 160,26
2 677 994,09
124 534,82

0,00
1 295 856,93
49 898,97

15 160,26
1 382 137,16
74 635,85

172 451,46

228 484,78

74 569,96

153 914,82

37 651,81

81 098,08

45 219,80

35 878,28

344 861,90
296 945,00

766 843,12
296 945,00

0,00
0,00

766 843,12
296 945,00

296 945,00

296 945,00

0,00

296 945,00

Účtovná jednotka Obec Telgárt eviduje k 31.12.2013 stav obežného majetku v EUR:
Stav k 1.1.2013
Obežný majetok
V tom Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok

188 809,65
1 576,23
92 833,06
94 400,36

Stav
k 31.12.2013
brutto
196 408,43
1 899,79
85 291,94
109 216,70

Korekcia

0,00
0,00
0,00
0,00

Stav
k 31.12.2013
netto
196 408,43
1 899,79
85 291,94
109 216,70

Účtovná jednotka Obec Telgárt eviduje k 31.12.2013 stav časového rozlíšenia
Stav k 1.1.2013
Časové rozlíšenie

3 013,94

Stav
k 31.12.2013
brutto
3 255,23

Korekcia

0,00

Stav
k 31.12.2013
netto
3 255,23

6.2 Obecné pasíva
Účtovná jednotka Obec Telgárt eviduje k 31.12.2013 stav pasív v EUR:
Vlastné imanie a záväzky
V tom: vlastné imanie
Záväzky
V tom: Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenie

Stav k 31.12.2012
2 623 124,05
900 905,85
114 263,19
23 500,00
3 468,19
85 295,00
2 000,00
1 607 955,01
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Stav k 31.12.2013
2 933 897,67
924 837,85
504 835,85
22 600,00
2 719,05
479 516,80
0,00
1 504 223,97

Obec Telgárt v roku 2013 zhodnotila svoj majetok oproti roku 2012 o 310 773,62 €

7. Náklady a výnosy
7.1 Náklady v hlavnej činnosti v EUR
Účet
50- spotrebované
nákupy
51- služby
52- Osobné náklady
53- Dane a poplatky
54- Ostatné náklady na
prev. činnosť
55- Odpisy, rezervy,
oprav. položky
56- finančné náklady
57- mimoriadne náklady
58- náklady na transfery
a nákl. z odvodu príj.
spolu

Podnikateľská
činnosť
2 359,26

spolu

obec
89 184,21

ZŠ
80 602,59

74 225,33
241 464,61
990,84
32 562,65

32 991,12
415 973,46
234,50

107 216,45
657 438,07
1 225,34
32 562,65

121 007,61

22 600,00

143 607,61

7 570,24

89,89

534,74

57 427,75
575 437,99

172 146,06

8 194,87
57 427,75

552 491,56

2 894,00

1 130 823,55

Podnikateľská
činnosť
2 359,26

spolu

7.2 Výnosy v hlavnej činnosti v EUR
Účet
60- tržby za tovar
63- Daňové výnosy
52- Osobné náklady
53- Dane a poplatky
54- Ostatné náklady na
prev. činnosť
55- Odpisy, rezervy,
oprav. položky
56- finančné náklady
57- mimoriadne náklady
58- náklady na transfery
a nákl. z odvodu príj.
spolu

obec
89 184,21
74 225,33
241 464,61
990,84
32 562,65

ZŠ
80 602,59
32 991,12
415 973,46
234,50

121 007,61

22 600,00

7 570,24

89,89

143 607,61
534,74

57 427,75
575 437,99

172 146,06
107 216,45
657 438,07
1 225,34
32 562,65

8 194,87
57 427,75

552 491,56

2 894,00

1 130 823,55

7.3. Podnikateľská činnosť
Obec Telgárt od októbra 2013 mala podnikateľskú činnosť na vykonávanie nákladnej
cestnej dopravy na jedno nákladné motorové vozidlo na neobmedzený počet
prepravných výkonov, pohrebníctvo a sklenárstvo.
Náklady
503 Spotreba PHM
501 Spotreba materiálu
568 Ostatné fin. náklady
Spolu

suma
543,00
1 816,26
534,74
2 894,00

Výnosy
602 Tržby z predaja
642 Tržby z predaja mat.
648 Ostatné výnosy
Spolu

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V ÚČTOVNÍCTVE
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suma
50,40
1 466,52
3 284,13
4 801,05

Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zák č. 431/2002 Z.z o účtovníctva
v znení nek. predpisov a § 11 Opatrenia MF SR č.MF/25814/2006-74 ako rozdiel
výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch
účtovej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia.
Preúčtovaním konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné
knihy.
Obec vykázala vo svojej účtovnej závierke za rok 2013 takúto výšku výsledku
hospodárenia spolu s rozpočtovou organizáciou:
Náklady triedy 5:
Výnosy triedy 6:
Kladný výsledok hospodárenia k 31.12.2013:

1 130 823,55 Eur
1 155 136,95 Eur
+ 23 931,99 Eur

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roka 2013 vo výške + 23 931,99 EUR

8. Významné investičné akcie
8. 1 Investičné akcie zrealizovné v roku 2013
-

Vypracovanie a schválenie Územného plánu obce
Vybudovanie kamerového systému v obci
Realizácia výstavby „Revitalizácie verejných priestranstiev“
Oprava sociálnych zariadení v kultúrnom dome

8.2 Predpokladaný budúci vývoj
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- dokončenie výstavby „Revitalizácia verejných priestranstiev“
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu
- zmena palivovej základne v Základnej škole, školskej jedálni a obecnom úrade
- výmena okien a zateplenie materskej školy
- vybudovanie kompostoviska

V Telgárte 30.6.2013

Mgr. Mária Knižková
Starostka obce
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Vypracovala: A. Černáková

Prílohy : Konsolidovaná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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