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za rok 2018
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I. Základná charakteristika obce Tajov
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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.

1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec Tajov leží na úpätí Kremnických vrchov, 7 km od
Banskej Bystrice.
Susedné mestá a obce: Mesto Banská Bystrica, Obce Králiky, Kordíky, Riečka
Celková rozloha obce: 932 ha

1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 0,066 ob/km2, 619
Národnostná štruktúra obyvateľov: občania slovenskej národnosti
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: 59% katolíci, 4% evanjelici, 37% bez
vyznania
Vývoj počtu obyvateľov: prírastok oproti predchádzajúcemu roku 19

1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: cca 19 občanov
Vývoj nezamestnanosti: nezamestnanosť sa v porovnaní s minulým obdobím nezmenila

1.4 Symboly obce

Erb obce

Vlajka obce

Pečať obce
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1.5 História obce

Obrázok 1 Obec Tajov 1

Obec Tajov vznikla asi v 15. storočí, na území rodiny Radvanských a rozšírila sa v roku
1496 – 1500, kedy Ján Thurzo vybudoval dve huty – hornú a dolnú, na čistenie medi. Huty sa
stali súčasťou banskobystrického mediarskeho podniku. V 16. storočí zamestnávali 70 – 100
robotníkov (vrátane uhliarov a povozníkov). Aj keď sa výroba v hutách od druhej polovice 16.
storočia obmedzovala, prevádzka sa v nich udržala do roku 1893. Po likvidácii hút Tajov
nemohol poskytnúť náhradné pracoviská všetkým robotníkom. Väčšina sa zamestnala
v priemyselných podnikoch na okolí – v papierni v Harmanci, v Medenom Hámri v Banskej
Bystrici, v Banskej Štiavnici.
Okrem toho, pri každom dome v obci, bolo menšie hospodárstvo, ktoré viedli prevažne ženy.
Lúky a pasienky umožňovali chov dobytka a oviec, s čím súvisela výroba črpákov, spracovanie
vlny a pletenie kapcov.
Vyrábal sa tu aj svojrázny hrnčiarsky riad.

Obrázok 2 Hrnčiarske výrobky z Tajova
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Pôvodné drevené (zrubové) domy sú dnes ojedinelé, lebo v roku 1908 požiar zničil skoro celú
obec.
Obec, vďaka tomu, že v nej bolo sídlo obvodného notariátu, bola centrom doliny. Zásluhou
agilného notára Jána Mittera, postavila obec v roku 1929 vodovod a v roku 1932 zaviedla
elektrickú energiu do domácností.

Obrázok 3 Obecný úrad v Tajove

Rozloha chotára obce bola 736 ha. Po zlúčení so susednou obcou Jabríková, ktorú od Tajova
oddeľoval Králický potok, 1. januára 1943, je celková rozloha chotára 932 ha.
Školu v Tajove založili jezuiti v roku 1657 a trvala nepretržite do konca školského roku
1978/79. Po zrušení druhej triedy základnej školy, v roku 1951, sa uvoľnili dve miestnosti
v budove obvodného notariátu, čím sa naskytla príležitosť na založenie materskej školy pre deti
od troch, do šiestich rokov, s dopoludňajšou prevádzkou. Prestavbou prízemia tejto budovy, sa
v roku 1963 vytvorili podmienky na materskú školu s celodennou prevádzkou, ktorá trvá
dodnes.

Obrázok 4 Obec Tajov 2
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1.6 Pamiatky

Obrázok 5 Kalvária v Tajove

Obrázok 6 Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Obrázok 7 Dom Jozefa Murgaša v Tajove

Obrázok 8 Rodný dom Jozefa Gregora Tajovského

Obrázok 9 Expozitúra v rodnom dome J. G. Tajovského

V zozname kultúrnych pamiatok je evidovaný kostol sv. Jána Krstiteľa (1592), rodný dom
Jozefa Gregora Tajovského (1799) a rodný dom Jozefa Murgaša.
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V časti Kopanice sa nachádza chránený prírodný útvar „Tajovská kopa“, na ktorej je
postavený obecný vodojem (1929).

Obrázok 10 Tajovská kopa

1.7 Významné osobnosti

Obrázok 11 /1/2/3 Jozef Gregor Tajovský

Jozef Gregor Tajovský (18. 10. 1874 – 20. 05. 1940) žije v povedomí slovenského národa,
ako obľúbený spisovateľ poviedok a divadelných hier. Jeho vyjadrovanie o dobe, v ktorej žil,
je zaujímavé dejom, ale aj krásou ľudovej reči. Divadelné hry ako Ženský zákon, Statky –
zmätky a i.
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Obrázok 12 Jozef Murgaš

Jozef Murgaš (17. 02. 1864 – 11. 05. 1929), ako katolícky kňaž, mal aj viacero civilných
záujmov. Okrem maliarstva ho priťahovala bezdrôtová telegrafia, v ktorej dosiahol úspechy
v USA, kde sa v roku 1896 usadil medzi Slovákmi. Objavom tónovej modulácie, patentovanej
v roku 1904, ako Tón systém, vzbudil pozornosť vynálezcov v tomto odvetví. Mal 12 patentov
z rádiotelegrafie, patent na rybársky naviják, bol spoluautorom ďalších dvoch vynálezov
(oblúkové lampy).

1.8 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie v obci poskytuje jedna materská škola
s celodennou prevádzkou.

1.9 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť priamo v obci nie je poskytovaná.

1.10 Sociálne zabezpečenie
Obec zabezpečuje sociálne služby prostredníctvom spoločného úradu, so sídlom
v Banskej Bystrici. V roku 2018 neboli na obec žiadne žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej
služby na celodennú starostlivosť.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja je potrebné hľadať aj iné alternatívy poskytovania
sociálnych služieb starším, osamoteným a nevládnym občanom v obci.
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1.11 Kultúra
Spoločenský život v obci zabezpečuje:
-

Obecná knižnica
Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského
Pamätná izba Jozefa Murgaša
Obecný úrad a materská škôlka
Divadlo u Greškov
Jednota dôchodcov v Tajove

Analýza doterajšieho vývoja ukázala, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na:
-

Organizovanie kultúrnych a športových podujatí v rámci Mikroregiónu Kremnické
vrchy
Organizovanie podujatí pre deti (Mikuláš, Deň detí)
Deň úcty k starším spoluobčanom, zájazdy pre seniorov
Vystúpenia umelcov
Tradičná „Jánska hostina“.

1.12 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
-

Hotel Lesák – Očkolandia Bojnice
Penzión Holub
SKI Centrum
Autocamping Tajov
Obchod „U Greškov“
Autoprogres – Vratislav Greško
Autodielňa – Ján Púchy
Bielostav – Miroslav Greško
Vykonávanie prác strojovou technikou – Michal Kalina
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1.13 Organizačná štruktúra
Starosta obce:

Ladislav Surovčík

Zástupca starostu:

Ing. Marek Žabka

Hlavný kontrolór obce:

RSDr. Anna Chlebovcová

Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Marek Žabka
Richard Biely
Michal Hew
Gabriel Belko
Mgr. Iveta Sitková

Komisie:
- komisia životného prostredia, výstavby a územného plánovania; predseda Gabriel Belko
- komisia financií a ochrany verejného poriadku; predseda Michal Hew
- komisia pre kultúru, školstvo a sociálnu oblasť; predseda Hana Dlhošová
- komisia pre telovýchovu a šport – predseda RSDr. Anna Chlebovcová
Obecný úrad:

Ing. Ľubomíra Žabková

2. Informácia o vývoji obce Tajov z pohľadu účtovníctva
2.1 Hospodárenie obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, transferov zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie jej úloh, má sa zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote nezmenšený
zachovávať. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
výkon samosprávy obce.
Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.

2.2 Účtovná závierka obce
Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových a príspevkových organizácií obcí je zákon o účtovníctve. V zmysle tohto zákona
účtuje obec, príspevková a rozpočtová organizácia v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z
jednotlivých súčastí – súvahy, poznámok k súvahe, výkazu ziskov a strát, výkazu o plnení
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rozpočtu a finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu
verejnej správy.
Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o hospodárení obce.
Informácie v účtovnej závierke majú byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje overenie individuálnej
účtovnej závierky, záverečného účtu a výročnej správy audítorom.
Z hľadiska charakteru účtovná závierka predstavuje súvislý proces činností
a)

prípravné práce pred uzatvorením účtovných kníh zahŕňajú okruhy:

-

inventarizácia

-

kontrola bilančnej kontinuity

-

kontrola nadväznosti analytických účtov na syntetické účty

-

zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch ktoré nesmú mať konečný zostatok

-

kontrola účtu výsledku hospodárenia

-

kontrola zaúčtovania odpisov

-

doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia

-

kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov.

b)

zatváranie účtovných kníh

-

zistenie obratov jednotlivých účtov

-

zistenie konečných stavov účtov a zdrojov rozpočtového hospodárenia

-

zistenia účtovného výsledku hospodárenia za účtovné obdobie.

3 Informácia o vývoji obce Tajov z pohľadu rozpočtovníctva
Rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom
(kalendárnom) roku. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený 15 dní spôsobom obvyklým
v obci. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a obsahuje príjmy a
výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám
pôsobiacim na území obce, obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce zo zákonov a z
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce ako aj
zo zmlúv. Zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a k rozpočtovým organizáciám
zriadeným obcou.
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov požaduje v rozpočte verejnej správy uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie
(vymedzenej na základe § 4 ods. 4 cit. zákona a opatrením MF SR, ktorým sa ustanovuje
druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia), a to pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej
správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív.
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Obec zabezpečuje rôzne spoločenské úlohy nevýrobnej povahy. Ich prostredníctvom štát plní
prevažnú väčšinu svojich hospodársko-organizačných, kultúrnych, výchovných a iných funkcií.
Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov
a zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže obec použiť návratné zdroje financovania a
prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Obec môže svoje úlohy financovať aj z
prostriedkov združených s inými obcami, so samostatnými krajmi a s inými právnickými
osobami alebo fyzickými osobami.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.
Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý finančnými operáciami.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2017 uznesením č. 30/2017
Rozpočet bol zmenený jedenkrát.

3.1 Rozpočet obce k 31.12.2018

Schválený

po poslednej
zmene

rozpočet
Príjmy celkom

Schválený
rozpočet

281 040,00

290 440,00

250 832,00

260 232,00

0,00

0,00

Finančné príjmy

30 208,00

30 208,00

Výdavky celkom

281 040,00

290 440,00

250 832,00

243 203,38

25 000,00

42 028,62

5 208,00

5 208,00

0,00

0,00

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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3.2 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

281 040,00

290 440,00

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2018
302 697,47

250 832,00
0,00
30 208,00

260 232,00
0,00
30 208,00

276 205,75
0,00
26 491,72
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

281 040,00

290 440,00

281 948,91

97

250 832,00

243 203,38

234 714,69

97

25 000,00
5 208,00

42 028,62
5 208,00

42 026,22
5 208,00

100
100

Rozpočet

Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet
po zmenách

Rozpočet obce

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov
104

88

+20 748,56

3.3 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce

k 31.12.2018 €

Skutočnosť

Bežné príjmy spolu

276 205,75

Bežné výdavky spolu

234 714,69

Bežný rozpočet

41 491,06

Kapitálové príjmy spolu

0,00

Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

42 026,22
-

42 026,22
-

Vylúčenie z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácií

535,16
-

-

0,00
535,16

26 491,72

12

Výdavky z finančných operácií

5 208,00

Rozdiel finančných operácií

21 283,72

PRÍJMY SPOLU

302 697,47

VÝDAVKY SPOLU

281 948,91

Hospodárenie obce

31 491,72

Vylúčenie z prebytku

0,00

Upravené hospodárenie obce

20 748,56

4 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za rok 2018
4.1 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Majetok spolu

434 575,55

466 722,39

Neobežný majetok spolu

393 168,67

412 627,85

Dlhodobý nehmotný majetok

17 425,08

12 612,72

Dlhodobý hmotný majetok

253 617,84

277 889,38

Dlhodobý finančný majetok

122 125,75

122 125,75

Obežný majetok spolu

40 735,27

52 849,16

566,27

7 620,87

636,27

0,00

Krátkodobé pohľadávky

3 604,43

8 688,66

Finančné účty

35 928,30

36 539,63

671,61

1 245,38

z toho :

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018 v EUR

KZ k 31.12.2018 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

434 575,55

466 722,39

Vlastné imanie

229 563,36

269 598,65

2 097,42

2 097,42

Výsledok hospodárenia

227 465,94

267 501,23

Záväzky

45 351,64

47 509,76

Rezervy

300,00

300,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

5 000,00

1 665,06

Dlhodobé záväzky

1 668,24

3 131,41

Krátkodobé záväzky

12 792,86

22 030,75

Bankové úvery a výpomoci

25 590,54

20 382,54

Časové rozlíšenie

159 660,55

149 613,98

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :

4.2 Náklady a výnosy v EUR
NÁKLADY
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2017

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

31 400,18

28 992,39

51 – Služby

40 364,53

32 506,62

52 – Osobné náklady

158 192,69

156 093,58

53 – Dane a poplatky

319,53

7 192,24

1 497,61

6 147,42

21 719,04

23 241,25

54 – Ostatné náklady na prev. čin.
55 – Odpisy, rezervy a OP z PĆ

14

962,83

2 286,30

57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery

0,00

1 080,00

254 456,41

257 539,80

56 – Finančné náklady

SPOLU

VÝNOSY
Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2017

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

9 359,05

9 757,56

61 – Zmena stavu vnútroorg. služieb

0,00

0,00

62 – Aktivácia

0,00

3 801,70

253 226,70

230 634,08

5 487,62

1 581,19

65 – Zúčtovanie rezerv a OP

0,00

411,50

66 – Finančné výnosy

86,44

5,90

67 – Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

69 – Výnosy z transferov

26 331,89

33 086,85

SPOLU

294 491,70

279 278,78

Výsledok hospodárenia pred zdanením

40 035,29

21 738,98

0,00

0,00

40 035,29

21 738,98

Názov
Výnosy

63 – Daňové a colné výnosy
64 – Ostatné výnosy

Splatná daň
Výsledok hospodárenia po zdanení

4.3 Výsledok hospodárenia
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2018 tvorí zisk vo výške 40 035,29 EUR. Tento bude
zaúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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5 Ostatné dôležité informácie
5.1 Stav úverov k 31.12.2018
Počiatočný
stav úveru
k 01.01.2018

Dočerpanie
úveru
v roku 2018

Ročná
splátka
istiny
za rok 2018

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2018

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.201
8

Veriteľ

Účel

Prima banka
a.s.
Prima banka
a.s.

Univerzálny

21 371,84

0,00

2 400,00

479,05

18 971,84

Biomasa

4 218,70

0,00

2 808,00

64,72

1 410,70

25 590,54

0,00

5 208,00

543,77

20 382,54

Celkom:

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Vyčíslenie celkovej sumy dlhu obce, na základe prepočtu súhrnu záväzkov vyplývajúcich
zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka k 31.12.2018:
- Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018
276 205,75 EUR
- Záväzky zo splácania istín k 31.12.2018
25 590,54 EUR
(25 590,54 : 276 205,75) x 100 = 9,27 % < 60%
5.2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu
Poskytovate
ľ

Účelové určenie grantu, transferu
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne Rozdiel
použitých
(stĺ.3 - stĺ.4
finančných
)
prostriedkov

MV SR
MV SR
MV SR
UPSVR SR

REGOB – bežné výdavky
Register adries – bežné výdavky
Voľby – bežné výdavky
Zamestnanosť – bežné výdavky

210,21
42,00
436,24
7 053,38

210,21
42,00
436,24
7 053,38

0,00
0,00
0,00
0,00
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5.3 Dotácie z VÚC

Dotácie VÚC

BBSK

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
1 500,00

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
1 500,00

Rozdiel

0

Dotácia Banskobystrického samosprávneho kraja, na základe VZN BBSK č. 25/2014,
za účelom podporenia projektu obce: „Jánske oslavy v obci Tajov, kultúrno-spoločenské
podujatie“

6 Investičné aktivity obce

6.1 Aktivity obce v roku 2018
V roku 2018 bola najvýznamnejšia investícia do dobudovania chodníka v cintoríne.
6.2 Predpokladaný budúci vývoj činností
Na nasledujúce obdobie je naplánované vydanie monografie obce Tajov, predpokladá sa
vydanie do konca roka 2019.
V oblasti kultúry bude aj naďalej obec organizovať rôzne kultúrne akcie, medzi hlavné patria:
Fašiangy, Jánske oslavy, Deň úcty k starším, Mikuláš.

7 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

8 Záver
Výročná správa obce Tajov je vypracovaná za účtovné obdobie roka 2018. Podkladom bola
účtovná závierka za rok 2018, ktorá bola tiež podkladom pre zostavenie Poznámok a
Záverečného účtu obce za rok 2018.
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