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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení poslanci, vážení občania našej obce, milí priatelia,
predkladám Vám Výročnú správu Obce Batizovce za rok 2020. Výročná správa je súbor
základných informácií o našej obci a o jej hospodárení. Poskytuje pravdivý a nestranný pohľad
na činnosti a výsledky obce dosiahnuté v roku 2020.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán obce:
Telefón:
Mail:
Webová stránka:

OBEC BATIZOVCE
059 35 Batizovce, Štúrova 29/2
00 326 119
JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce
052/7755312, 0915 126 223, 0907 477 799
obec@obecbatizovce.sk
www.obecbatizovce.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Prednosta obecného úradu:
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupiteľstvo:

JUDr. Gabriel Bodnár, NEKA
Ľubomír Šoltís, NEKA
Vladimír Belák
Ing. Angela Františková
Mgr. Vladimír Andraš – Slovenská národná strana
Juraj Balogh – Sloboda a solidarita, Oľano
Ing. Peter Hutník – NEKA
Daniel Hudák, Sloboda a solidarita, Oľano
Jaroslav Kuzmík, Sloboda a solidarita, Oľano
Ing. František Lizák, Sloboda a solidarita, Oľano
PharmDr. Cyril Nemec, NEKA
Marta Šerfelová, NEKA
Ľubomír Šoltís, NEKA

Obecná rada – nebola zriadená.
Komisie:
Komisia sociálna, rozvoja vzdelávania a kultúry
predseda –
Ľubomír Šoltís
členovia –
Mgr. Vladimír Andraš
Daniel Hudák
Oľga Bodnárová
Mgr. Simona Chovanová
Bc. Jarmila Pastrnáková
Marta Šerfelová
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Komisia mládeže a športu
predseda –
Juraj Balogh
členovia –
Jozef Fábian ml.
Ing. Peter Hutník
Mgr. Anna Kovácsová
Ondrej Kuzmík
Michal Legutký
Mgr. Juraj Majlát
Komisia finančná a správy obecného majetku
predseda –
Ing. František Lizák
členovia –
Ing. Milan Berkeš
Vladimír Čižmár
Michal Šerfel
Marta Šerfelová
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
predseda –
Jaroslav Kuzmík
členovia –
Daniel Hudák
Ing. Ján Jurčišin
PharmDr. Cyril Nemec
Ing. Peter Nemec
Komisia na ochranu verejného záujmu
predseda –
PharmDr. Cyril Nemec, NEKA
členovia –
Mgr. Vladimír Andraš, SNS
Jaroslav Kuzmík, SaS, OĽANO
Zamestnanci obecného úradu:
Vladimír Belák
- prednosta obecného úradu
tel. kontakt 0907 477 799
Ing. Viera Čupová
- ekonomická agenda
- účtovníctvo
tel. kontakt: 052/ 77 56 312
Anna Zacharová
- podateľňa
- evidencia obyvateľov
- osvedčovanie podpisov a listín
tel. kontakt: 052/ 78 86 462
Mgr. Silvia Benková
- pokladňa
- správa daní a poplatkov pre fyzické a právnické osoby
tel. kontakt: 052/ 77 58 196
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Bc. Stanislava Géciová
- pokladňa
- mzdová a personálna agenda
- osvedčovanie podpisov a listín
tel. kontakt: 052/ 77 58 196
Mgr. Simona Chovanová
- sekretariát
- projekty
tel. kontakt: 052/ 77 56 312
Mgr. Miroslava Šalátová
- sekretariát
- sociálna práca
tel. kontakt: 052/ 77 56 312
Mgr. Mária Hudáková
- koordinátor MOPS
- agenda spojená so správou cintorína
tel. kontakt: 052/ 77 56 312
Ladislav Pačaj do 31. 8. 2020
- obsluha ČOV
tel. kontakt: 052/ 77 56 312
Lukáš Zeman
- údržba verejných priestranstiev
- obsluha pracovných strojov
tel. kontakt: 052/ 77 56 312
Ing. Jana Karafová – Spoločný obecný úrad Svit do 31. 5. 2020
Ing. Miriam Závacká – Spoločný obecný úrad Batizovce od 1. 6. 2020
konzultačné dni - každý štvrtok od 7.30 hod. - do 11.30 hod. na OcÚ Batizovce
- územné a stavebné konanie
- dopravné stavby
- drobné stavby
tel. kontakt.: 0948 125 988
V rámci projektu Miestna občianska poriadková služba v obci Batizovce v roku 2020 bolo
zamestnaných 5 zamestnancov.
Rozpočtové organizácie obce
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontakt:
E-mail.:
Webová stránka:
Štatutárny orgán:

Materská škola Batizovce
Komenského 301/12, 059 35 Batizovce
37 879 723
052/77 55 141, 0903 600 262, 052/77 58 288
ms.batizovce@gmail.com
www.msbatizovce.eu
Soňa Chalásová, riaditeľka MŠ
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Základná činnosť:

Hodnota majetku:
Výška vlastného imania:
Výsledok hospodárenia:

výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku +
stravovanie detí v predškolskom veku, žiakov a dospelých
stravníkov
176 407,42 €
176 407,42 €
6 748,21 €

Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontakt:
E-mail.:
Webová stránka:
Štatutárny orgán:
Základná činnosť:
Hodnota majetku:
Výška vlastného imania:
Výsledok hospodárenia

Základná škola Batizovce
Komenského 333/31, 059 35 Batizovce
37 879 731
052/78 861 76, 0911 918 883, 052/78 861 75
skolabatizovce@gmail.com
www.zsbatizovce.edu.sk
Mgr. Zuzana Kľocová, riaditeľka ZŠ
poskytovanie základného vzdelania
186 030,42 €
186 030,42 €
3 271,90 €

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: „Starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potreby jej obyvateľov“
Vízie obce:
1. Zlepšenie infraštruktúry
Tento strategický cieľ je postavený na vízii, že obec spoločne so svojimi partnermi zlepší
kvalitu života obyvateľov predovšetkým:
tým, že vybudovaním plne funkčných prvkov infraštruktúry vytvorí dobré podmienky
pre príjemné a bezproblémové bývanie jej obyvateľov
zlepší starostlivosť o ich životné potreby (sociálne, zdravotné, bytové) a zvýši ich
kvalitu života podporou kultúry, športu a vzdelávania
Na základe vytvorenia týchto podmienok očakáva aj spätnú väzbu a väčšiu iniciatívu
obyvateľov na ďalší dynamický rozvoj obce.
2. Rozvoj turistického ruchu
Vízia v tejto oblasti predstavuje vytváranie podmienok pre využívanie prírodného a ľudského
potenciálu obce pre ekonomický rozvoj:
príprava partnerstiev, podnikateľských podmienok a ponúk potenciálu obce pre
získavanie podnikateľov a zakladanie podnikov
posilňovanie podmienok pre rozvoj poľnohospodárstva s modernými technológiami aj s
podporou malopestovateľov pre environmentálnu výrobu potravín
Tvorba týchto podmienok prispeje k zvýšeniu ekonomickej úrovne obce. Okrem obchodného
prínosu prinesie ďalší rozvoj ľudských zdrojov a následne zvýšenie kvality života.
3. Riešenie životného prostredia
Vízia formuluje stratégiu pre životné prostredie a zachovanie kultúrneho a prírodného
dedičstva obce v týchto smeroch:
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na odstránenie chýb z minulosti, zlepšenie životného prostredia v oblasti odpadového
hospodárstva, zveľadenie obce a zvýšenie atraktívnosti obce
ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, zabezpečenie zvýšenia vedomia obyvateľov
s väzbou na cieľavedomé zveľaďovanie a využívanie zdrojov
Tento strategický cieľ vedie k podpore predchádzajúcich cieľov s ohľadom na trvalo
udržateľný rozvoj obce.
Ciele obce:
1. Zlepšenie infraštruktúry
1.1. Zlepšenie dopravnej, informačnej a miestnej infraštruktúry
1.1.1 Zlepšenie základnej infraštruktúry obce
1.1.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií (15 km)
1.1.1.2 Výstavba chodníkov (hlavne do Svitu, ul. Osloboditeľov, rómska osada)
1.1.1.3 Rekonštrukcia mostíkov (7x, kontrola, oprava)
1.1.1.4 Zriadenie parkovísk (cintorín, ihrisko)
1.1.2 Zlepšenie občianskej infraštruktúry
1.1.2.1 Rekonštrukcia Domu služieb
1.1.2.2 Úprava hospodárskej budovy v areáli OcÚ
1.1.2.3 Zriadenie obecnej polície
1.1.3 Budovanie informačných a komunikačných sietí
1.1.3.1 Zlepšenie funkcií internetovej stránky obce
1.1.3.2 Kamerový systém v obci (bezpečnosť)
1.1.3.3 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
1.2 Zlepšenie sociálnej, zdravotnej a bytovej starostlivosti
1.2.1 Zlepšenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti
1.2.1.1 Podpora sociálnych služieb (spracovať komunitný plán)
1.2.1.2 Riešenie sociálnych problémov rómskeho etnika
1.2.1.3 Zriadiť stacionár (rekonštrukcia nevyužitej reštaurácie)
1.2.1.4 Využitie reštaurácie (po rekonštrukcii) pre dôchodcov, občanov a žiakov
1.2.1.5 Zlepšenie lekárskej starostlivosti (1x týždenne v obci)
1.2.2 Podpora bytovej výstavby
1.2.2.1 Riešenie čiernych stavieb v rómskej osade
1.2.2.2 Zriadenie sociálnych bytov
1.2.2.3 Výstavba infraštruktúry rómskej osady
1.3 Rozvoj podmienok pre vzdelávanie, kultúru a šport
1.3.1 Zlepšenie podmienok pre kultúrny život
1.3.1.1 Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu (sála)
1.3.1.2 Výstavba a vybavenie domu smútku
1.3.1.3 Podpora folklórnym skupinám a tradičným podujatiam
1.3.2 Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie
1.3.2.1 Zateplenie ZŠ a MŠ
1.3.2.2 Zriadenie jedálne pre ZŠ (v terajšej telocvični, po výstavbe novej)
1.3.3 Zlepšenie podmienok pre šport
1.3.3.1 Výstavba novej telocvične
1.3.3.2 Budovanie detských ihrísk
1.3.3.3 Oprava budovy na ihrisku a rekonštrukcia oplotenia ihriska
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2. Rozvoj turistického ruchu
2.1 Využitie potenciálu pre turistiku a agroturistiku
2.1.1 Príprava podmienok pre rozvoj cestovného ruchu
2.1.1.1 Tvorba informačných zdrojov pre rozvoj turistiky v rámci obce
2.1.1.2 Zníženie negatívneho vplyvu štrkoviska na CR
2.1.1.3 Organizovanie školení a vzdelávania pre CR
2.1.2 Tvorba ponuky cestovného ruchu
2.1.3.1 Obnova kultúrnych tradícií obce pre atraktivitu obce (využitie starého domu)
2.1.3.2 Organizovanie spoločenských a kultúrnych akcií v obci
2.1.3.3 Podpora bývania v súkromí (produkt)
2.1.3.4 Využiť neobývaný domový fond
2.1.3 Rozvoj spolupráce a propagácia
2.1.3.1 Vyhľadávanie záujemcov o podnikanie (rozvojový marketing)
2.1.3.2 Plán spolupráce so susednými obcami mikroregiónu
2.1.3.3 Vydávanie informačných materiálov
2.2 Rozvoj infraštruktúry pre turistiku
2.2.1 Budovanie zariadení pre turistiku
2.2.1.1 Budovanie cykloturistických trás s väzbou na mikroregión
2.2.1.2 Budovanie peších turistických trás s väzbou na Tatry
2.2.1.3 Zriadenie informačných a orientačných tabúľ v obci pre CR
2.2.2 Podpora rozvoja ubytovacích a stravovacích služieb
2.2.2.1 Rekonštrukcia hotela Guľa pre CR (ubytovanie, stravovanie)
2.2.2.2 Tvorba spoločnej ponuky prenájmu domov pre CR
2.2.2.3 Podpora budovania agrofariem (agroturistika)
3. Riešenie životného prostredia
3.1 Riešenie kvality životného prostredia
3.1.1 Dokončenie kanalizácie (časť1/3, Jurkovičová, Poľná, Komenského)
3.1.2 Zníženie negatívneho vplyvu štrkoviska (doprava, prašnosť, hluk z D1)
3.1.3 Regulácia potokov (Velického, Batizovského)
3.1.4 Riešenie separovaného zberu a divokých skládok odpadu (aktivačnými prácami)
3.1.5 Riešenie problému rómskej osady (čistenie, odpad)
3.1.6 Zriadiť zber zeleného odpadu (kompostery)
3.2 Obnova a využitie krajiny
3.2.1 Zveľadenie priestranstiev okolia OcÚ
3.2.2 Plán ochrany životného prostredia a prírody
3.2.3 Realizácia oddychových zón (park pri ceste oplotiť a vybaviť zariadeniami pre deti)
3.2.4 Využitie zdevastovaného územia po ťažbe štrkopieskov

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov. Obec je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií - Základnej
školy Batizovce a Materskej školy Batizovce, ktoré sú samostatné právne subjekty.
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5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Susedné mestá a obce :
Celková rozloha obce :
Nadmorská výška :

49°04′33″S 20°10′52″V
Starý Smokovec, Gerlachov, Svit, Poprad - Veľká, Štôla,
Mengusovce, Lučivná
14,35 km²
751 m n. m.

5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 170,73 obyv./km², 2450 obyvateľov
Počet obyvateľov k 31.12.2020: 2450
Vývoj počtu obyvateľov :
Počet obyvateľov k 31.12.2016 bol 2271
Počet obyvateľov k 31.12.2017 bol 2293
Počet obyvateľov k 31.12.2018 bol 2362
Počet obyvateľov k 31.12.2019 bol 2389
Kategória:
Vek od 0 – 3 rokov
Vek od 3 – 6 rokov
Vek od 6 – 18 rokov
Vek od 18 -62 rokov
Nad 62 rokov
SPOLU
Národnostná štruktúra :

Muži
50
42
228
714
159
1 193

Spolu
112
92
448
1 428
370
2 450

Ženy
62
50
220
714
211
1 257

Slovenská
Rómska
Česká

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania :

Vývoj počtu obyvateľov :
Počet obyvateľov k 1. 1. 2020
Narodenie
Úmrtie
Prihlásenie
Odhlásenie
Počet obyvateľov k 31. 12. 2020

Rímskokatolícka cirkev
Evanjelická cirkev augsburského
vyznania
Kresťanské zbory
Gréckokatolícka cirkev

2 389
35
22
73
25
2 450

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : Mieru nezamestnanosti za obec nevieme určiť, nakoľko ekonomická
aktivita obyvateľstva sa posudzuje len na okresnej úrovni. Je možné uviesť len podiel
uchádzačov o zamestnanie na produktívnom obyvateľstve čo predstavuje k 31. 12. 2020 –
7,70 %.
Nezamestnanosť v okrese : k 31. 12. 2020
7,08 %
Vývoj nezamestnanosti :
Počet nezamestnaných
k 31. 12. 2020
110

muži
66

ženy
44
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5.4 Symboly obce
Erb obce : Batizovce však napriek svojmu názvu, v stredoveku nevytvorili erb, ktorý bol
odvodený od Botyzovho, resp. Mariásyovského. V najstaršom symbole Batizoviec je totiž
zobrazený muž, držiaci v pravej ruke obrovský kľúč.
Vzhľadom na nejasnosti s identifikovaním postavy, ako aj s ohľadom na heraldickú čistotu
znamenia je v erbe Batizoviec zobrazený len veľký kľúč podľa historickej pečate. Tento čistý
a pritom mimoriadne hlboký a mnohovýznamový symbol radí erb Batizoviec medzi naše
najpozoruhodnejšie obecné erby.

Vlajka obce : Vlajka Batizoviec vychádza z farieb erbu a rešpektuje vexilologické pravidlá
tvorby mestských a obecných vlajok na Slovensku. Vlajku tvoria tri pozdĺžne pruhy vo farbách
červenej, žltej a červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Pečať obce : Pečať je okrúhla, s kruhopisom SIGIL, BOTIS, DORF. 1526 a spomenutý symbol
je tu zobrazený dokonca v štíte.
Problém predstavuje interpretácia znamenia. Na prvý pohľad by sa zdalo, že ide o postavu sv.
Petra, prípadne menej častého sv. Serváca, ktorého atribútom bol tiež kľúč. Iní autori vyslovili
dokonca názor, že ide o sv. Vojtecha. V Batizovciach však bolo vždy patrocínium Všetkých
svätých, a tak otázka pôvodu sv. Petra v pečati Batizoviec ostáva naďalej otvorená. Ba
nemožno vylúčiť ani to, že v pečati nie je zobrazený svätec, ale muž s kľúčom má iný
symbolický význam.
Pečať Batizoviec je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kolopisom „OBEC
BATIZOVCE“, jej priemer je 36 mm.

5.5 Logo obce
Obec Batizovce nemá vlastné Logo.
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5.6 História obce
Prvá historická zmienka o Batizovciach pochádza z polovice 13. storočia, keď sa tu
nachádzalo pôvodné keltské sídlo. V roku 1264 založil obec na zákupnom práve komes Batiz
(Botiz), syn Marka z Markušoviec, ktorému daroval uhorský kráľ Belo IV. les Chetene.
Roku 1279 Batiz poveril dedičných richtárov Gotšalka z Matejoviec a Frolinga z Veľkej,
aby tento les vyklčovali a osídlili. Obyvatelia obce mohli používať výsady ako iné obce, mohli
voliť richtára, farára a pod. Možno však povedať, že Batiz nebol zakladateľom obce, ale len
obnoviteľom staršej obce Cetina z poveľkomoravského obdobia, ležiacej na dôležitej ceste
z Veľkej do Lučivnej.
Obec neskôr patrila Mariášiovcom. Tí dali postaviť renesančný kaštieľ v 16. storočí,
a prestavali ho v 18. storočí. Barokový kaštieľ postavili Mariášiovci v roku 1756.
Cez obec tečie Batizovský potok, ktorý sa tiahne medzi dvoma rovnobežne ležiacimi
ulicami. Domy boli stavané pri ceste, vzadu s dvorom a hospodárskymi budovami. Obyvatelia
sa zaoberali poľnohospodárstvom, lesnými prácami, pálením uhlia, chytaním pstruhov,
hrnčiarstvom, výrobou maľovaných truhiel a tkaním ľanového plátna. Roku 1794 tu postavili
plátennícke bielidlo. Batizovské plátno bolo veľmi kvalitné a známe v širokom okolí.
Za azda najhoršie obdobie v existencii Batizoviec možno považovať roky 1889-1890 keď
vlna požiarov v priebehu dvoch rokov zničila 80 hospodárskych stavov a 24 domov. Keď sa
porovná stav z roku 1787, keď mala obec 109 domov a 896 obyvateľov, tak bolo ohňom
postihnuté takmer každé gazdovstvo. Bieda, do ktorej sa obec dostala, hnala mnohých von
z rodného kraja a celková situácia vyvolala vlnu vysťahovalectva do Ameriky.
Za 1. ČSR sa obyvatelia obce zaoberali najmä poľnohospodárstvom, ale bola tu aj tehelňa,
ktorú v roku 1965 zrušili. JRD bolo založené roku 1950. V 30-tych rokoch 20. storočia bola
v neďalekom meste Svit vybudovaná továreň firmy Baťa, ktorá sa stala hlavným
poskytovateľom pracovných príležitostí. V roku 1956 sa v obci zriadilo detašované vývojové
pracovisko tehliarskych závodov Brno so zameraním na zlepšenie technológie, mechanizácie
výroby a overovanie vlastností nových typov stavebných dielcov.
5.7 Pamiatky
Rímskokatolícky kostol všetkých svätých z druhej štvrtiny 13. storočia patrí medzi
jednoloďové neskororománske stavby so štvorcovým presbytériom, bol upravený okolo roku
1300. Kostol bol barokizovaný v rokoch 1764-1767. Hlavný ambitový rokokový oltár Panny
Márie, bočný oltár sv. Jozefa a sv. Dizmasa pochádzajú z roku 1776. V roku 1967 boli odkryté
neskororománske fresky v interiéri kostola a tiež maľby na vonkajšej strane kostola.
V prístavbe za svätyňou sa nachádza náhrobná doska rodiny Mariášiovcov z roku
1696 venovaná Jánovi Mariášimu a jeho manželke Žofii Palugyaovej. V kostole sa nachádzajú
nasledovné zvony: nedatovaná signálka vyrobená v Budapešti firmou Walser Ferenz, Ján
Nepomucký, vyrobený r. 1777 a zvon Urban s priemerom 118 cm, vyrobený v roku 1925 vo
firme Müller v Brne.
Súčasný evanjelický kostol postavili v klasicistickom slohu v rokoch 1784-1791 za farára
Juraja Egera. V roku 1797 na kostol vybudovali vežičku. Klasicistický oltár z roku 1814 dal
vystaviť generál Ondrej Mariáši. Roku 1816 nechal postaviť kazateľnicu ako pietnu spomienku
na svojich rodičov. V interiéri sa nachádza kamenná krstiteľnica zo 16.-17. storočia. V chráme
sa nachádzajú pamätné tabule venované farárovi Ondrejovi Škultétymu a farárovi Danielovi
Dianiškovi. Vežu ku kostolu pristavali roku 1960. Vo veži sa nachádza veľký zvon z roku
1924, ktorý ulial Adolf Friedman zo Sabinova a malý zvon z roku 1899, ktorý vyrobila firma
Thury János és fia Ferencz z Budapešti. V roku 1800 dala vystaviť rodinnú hrobku Anna Mária
Horvát-Stančičová de Gradec, manželka Františka Mariášiho, do ktorej sa umiestnili aj
pozostatky generála Ondreja Mariášiho.
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Barokový kaštieľ z roku 1756. Opravený a adaptovaný na nové účely bol v rokoch 1956 –
1957. Ide o jednopodlažnú obdĺžnikovú budovu so stredným rizalitom. Kaštieľ je zastrešený
manzardovou strechou. Hlavná fasáda s voľným dvojramenným schodišťom je situovaná do
parku. Fasády sú členené pilastrami a lizénami, na rizalitoch sú okenné frontóny a volútové
štíty. Miestnosti sú radené vedľa seba po oboch stranách slávnostnej siene a novou prestavbou
boli narušené. V miestnostiach sú pruské klenby a rovné stropy. Vo dvore je dvojpodlažná
hospodárska budova s hladkými fasádami a manzardovou strechou. Kaštieľ dali postaviť
František Mariássy so svojou manželkou Zuzanou Szontagh, o čom svedčí aj nápis na erbe.
Posledný z rodu Mariássyovcov, Edmund odpredal v roku 1905 celý majetok batizovského
kaštieľa kniežaťu Hohenlohe. Po niekoľkých zmenách majiteľov ho v roku 1917 kúpila grófka
Berta Dessewffy, ktorá bývala v Budapešti a do Batizoviec chodila ako na letné sídlo. Po jej
smrti podľa testamentu pripadol kaštieľ s príslušenstvom sestrám rádu uršulínok z Cífera.
Odvtedy sa stal kaštieľ kláštorom a uršulínky v ňom bývali do roku 1950, kedy boli z neho
násilne vysťahované. V kaštieli sa následne zriadila Základná politická škola socialistická
zamestnancov podnikov vo Svite, ktorú v roku 1951 zrušili. Počas nasledujúcich piatich rokov
kaštieľ chátral. V roku 1952 sa pod ťarchou snehu prelomila strecha, ale pre nedostatok
stavebného materiálu nebola opravená. Do miestností sa dostávala voda, ktorá zničila vzácne
interiéry. V júni 1952 bola budova pridelená do Slovenského náboženského fondu obcí, avšak
pre havarijný stav sa nevyužívala. V roku 1954 dal Miestny národný výbor (MNV) do užívania
nádvorie kaštieľa strojne traktorovej stanici. Zadné stavisko využívalo miestne JRD pre
skladovanie produktov a materiálov. V hlavnej budove kaštieľa bola do roku 1957 poradňa pre
matky s deťmi, miestnosť pre Zväzarm a ubytované štyri rodiny. Slúži dodnes ako domov
dôchodcov.
5.8 Významné osobnosti obce
Ondrej Dianiška - kňaz, cirkevný historik (9.8.1840 – 2.1.1906 Levoča)
Berzéthy Ladislav – maliar (11.1.1946 Batizovce – 18.9.1976 Poprad)
Buchholtz Juraj – kňaz, prírodovedec, spisovateľ (1.5.1643 Sabinov – 11.5.1724 V. Lomnica)
Ondrej Bartal – kňaz, spisovateľ (14.3.1852 Veľká Revúca – 13.9.1934 Kežmarok)
Daniel Dianiška – veršovník, učiteľ, farár (20.12.1801 Tisovec – 1.2.1863 Batizovce)
Ján Alexander Fábry – spisovateľ, učiteľ (15.2.1848 Vavriškovo – 14.10.1908 Zvolenská
Slatina)
Samuel Fábry – učiteľ, organista, obecný notár (5.8.1812 Batizovce – 9.2.1870 Batizovce)
Juraj Griger – elektrikár, cyklista (22.4.1915 Hranovnica – 28.12.1994 Poprad)
Rudolf Hering – účastník protifašistického odboja (4.4.1889 Gyor – 18.2.1964 Batizovce)
Gejza Kassai – komunistický novinár, historik (31.5.1894 Batizovce – 12.4.1961 Budapešť)
Daniel Kanka – teológ, učiteľ (15.12.1776 Batizovce – 31.5.1850 Hinterbrul)
Ján Maga – kňaz, básnik, Mons. (28.9.1944 Švošov – 2.1.1996)
Ondrej Mariáši – generál, poľný maršál, barón (1759 Batizovce – 17.6.1846 Košice)
Ondrej Mariáši – generál (1.3.1816 Brzotín – 28.1.1871 Košice)
Helena Suchá – Sojáková – výtvarníčka (29.11.1938 Levoča)
Mária Šalingová –Ivanová – filologička, lexikologička, PhDr., CSc. (24.2.1923 Batizovce)
Ondrej Šimek – kňaz, historik (26.4.1912 Veličná – 6.4.1996 Batizovce)
Ján Štefko – autor rukopisného zborníka (19. storočie)
Ján Štefko – veršovník (9.6.1820 Batizovce – 3.5.1907 Batizovce)
Mária Omastová – vedkyňa v oblasti nanotechnológií, Ing. DrSc.
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola Batizovce, Komenského 333/31, 059 35 Batizovce
- Materská škola Batizovce, Komenského 301/12, 059 35 Batizovce
- Špeciálna základná škola Batizovce, Štúrova 78/35, 059 35 Batizovce
Na mimoškolské aktivity je zriadený:
- Školský klub detí pri Základnej škole v Batizovciach
Združenia a organizácie v obci, ktoré zabezpečujú deťom mimoškolské aktivity:
- Dobrovoľný hasičský zbor obce,
- Obecný futbalový klub,
- Folklórna skupina v Batizovciach,
- Obecná knižnica.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na zvyšovanie a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.
6.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Poliklinika vo Svite
- Detská lekárka – MUDr. Ivana Švagrovská 2 x do mesiaca detská poradňa
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti
občanom obce.
6.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje:
- Obec Batizovce – opatrovateľskú službu, stravovanie pre dôchodcov, sociálne
poradenstvo
- Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach
- Familiaris o.z. Svit – opatrovateľská služba hradená štátom z dotácií, alebo obcou
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na poskytovanie opatrovateľskej služby občanom, ktorí požiadajú o službu,
posúdením zdravotného stavu zmluvným lekárom, vydanie rozhodnutia na poskytovanie
opatrovateľskej služby, zabezpečením stravovania pre dôchodcov, zabezpečením sociálneho
poradenstva pre občanov.
6.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci v roku 2020 zabezpečovali:
- Obec Batizovce prostredníctvom Komisie sociálnej, rozvoja vzdelávania a kultúry
- Obec Batizovce prostredníctvom zamestnanca pre kultúru
- Miestny odbor Matice slovenskej v Batizovciach
- Klub žien v Batizovciach
- Folklórna skupina v Batizovciach
- A&B Design s.r.o. Batizovce
- Dobrovoľný hasičský zbor obce Batizovce
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na usporadúvanie kultúrnych akcií za účelom stretávania sa občanov,
kultúrneho vyžitia detí a mládeže, ale aj občanov všetkých vekových kategórií.
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6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v roku 2020 v obci :
- Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica – poštové služby
- COOP JEDNOTA POPRAD - maloobchod
- MÄSO - TATRY s.r.o., Svit - maloobchod
- MEGAS trade, s.r.o. Kežmarok - maloobchod
- Vnela, s.r.o. Svit – prevádzka baru
- Iveta Deméterová DEMIVA Svit – prevádzka pohostinstva
- Slavomíra Spišáková, Batizovce - maloobchod
- FIRES, s.r.o. Batizovce – ubytovacie služby Gašperov Mlyn, Penzión Moment
- ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Batizovce
- Michal Bobko Batizovce – Krčma HABEŠ
- Pal-Mar s.r.o. Svit – ubytovacie služby s prevádzkou pohostinskej činnosti
- MEDIV, s.r.o. Svit – detská poradňa
Najvýznamnejší priemysel roku 2020 v obci :
- FIRES, s.r.o. Batizovce
- MiF, s.r.o. Dubnica nad Váhom
- AGROSTAV, stavebno-obchodné družstvo Poprad
- Profi Dental Design s.r.o. Batizovce
- PYROBATYS SK, s.r.o. Batizovce
- Tatranské čokolády, s.r.o., Batizovce
- AGROSTAV SOD Poprad
Najvýznamnejšia poľnohospodárska a lesná výroba v roku 2020 v obci :
- Poľnohospodárske družstvo Batizovce
- Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Batizovce
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na rozvoj služieb, priemyslu aj poľnohospodárskej výroby a uspokojovanie
potrieb občanov.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2019 uznesením
č. 156/2019.
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 22.4.2020 uznesením č. 202/2020
- druhá zmena schválená dňa 24.6.2020 uznesením č. 220/2020
- tretia zmena schválená dňa 2.9.2020 uznesením č. 246/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 28.10.2020 uznesením č. 271/2020
- piata zmena schválená dňa 9.12.2020 uznesením č. 285/2020
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 6/2020 starostu obce dňa 31.12.2020
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7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 716 114

1 982 697

1 990 926,79

100,42

1 588 614
0
100 000

1 706 707
5 818
207 988

1 721 901,40
5 818,05
202 300,97

100,89
100,00
97,27

19 000

53 684

54 384,39

101,30

8 500

8 500

6 521,98

76,73

1 716 114

1 961 181

1 815 432,47

92,57

825 226
171 278
16 210

937 808
246 994
16 210

810 412,13
241 566,16
16 190,40

86,42
97,80
99,88

218 700

238 193

225 346,92

94,61

484 700

521 976

521 916,86

99,99

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
Subjektivitou - MŠ
Príjmy RO s právnou
Subjektivitou - ZŠ

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
Subjektivitou - MŠ
Výdavky RO s právnou
Subjektivitou - ZŠ

Rozpočet obce
0
21 516
175 494,32
Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19.
V roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy :
- v bežnom rozpočte príjmy:
- podielové dane, ktoré predstavovali zníženie oproti roku 2019 o 1,28 % vo
výške 11 088,88 €
- z nájmu budov, ktorý predstavoval zníženie oproti roku 2019 o 12,94 % vo
výške 6 282,80
- zo školného v materskej škole, ktorý predstavoval zníženie oproti roku 2019
o 20,70 % vo výške 920 €
- zo školného v školskom klube detí, ktorý predstavoval zníženie oproti roku 2019
o 95,83 % vo výške 897 €
- vo finančných operáciách príjmy z návratných zdrojov financovania:
- prijatý bankový úver vo výške 100 000 EUR
- prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 47 272 EUR
V roku 2020 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky :
- v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na obstaranie :
- rúšok, oblekov, ochranných štítov, okuliarov, respirátorov, rukavíc,
dezinfekčných prostriedkov, dezinfekčných mydiel, dezinfekčných gélov,
teplomerov, čistiacich prostriedkov vo výške 6 605,76 EUR.
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8. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
1 777 084,64
1 721 901,40

bežné príjmy RO - MŠ

48 661,26

bežné príjmy RO - ZŠ

6 521,98

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

1 553 606,71
810 412,13

bežné výdavky RO - MŠ

223 347,72

bežné výdavky RO - ZŠ

519 846,86

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

223 477,93
5 818,05
5 818,05

kapitálové príjmy RO - MŠ

0,00

kapitálové príjmy RO - ZŠ

0,00

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

245 635,36
241 566,16

kapitálové výdavky RO - MŠ

1 999,20

kapitálové výdavky RO - ZŠ

2 070,00

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-239 817,31
-16 339,38
-19 876,44
-36 215,82

Príjmové finančné operácie

208 024,10

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

202 300,97

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - MŠ

5 723,13

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - ZŠ

0,00

Výdavkové finančné operácie

16 190,40

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

16 190,40

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - MŠ

0,00

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - ZŠ

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

191 833,70
1 990 926,79
1 815 432,47
175 494,32
19 876,44
155 617,88

Výška schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie
ochorenia COVID - 19.
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Schodok rozpočtu v sume 16 339,38 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 19 876,44 EUR bol v rozpočtovom
roku 2020 vysporiadaný :
- z finančných operácií
36 215,82 EUR
Schodok rozpočtu 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 znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o 19 876,44 EUR
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 12 480,40 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 3 700 EUR (ZŠ normatív)
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 8 780,40 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov od UPSVaR Poprad – Dohoda č.
20/36/54X/94 podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 3 329,29 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 869,50 EUR,
d) prevod do rezervného fondu navrhujeme ponížiť vo výške 3 197,25 EUR podľa
skutočného stavu financií na účtoch obce
Zostatok finančných operácií v sume 191 833,70. EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 16 339,38 EUR
- vylúčenie z prebytku v sume 19 876,44 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 155 617,88 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 155 617,88 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
155 617,88 EUR.
Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a pokladni k 31.12.2020
Pokladňa - obec
2 412,54 EUR
Bežný účet VÚB
160 428,87 EUR
Bežný účet SLSP
2 443,27 EUR
Dotačný účet
3 476,49 EUR
Školský účet
42,66 EUR
Depozit
12,33 EUR
Bežný účet stavebný úrad
2 611,41 EUR
Fond opráv byty v RO
869,50 EUR
SPOLU
172 297,07 EUR
Sociálny fond
994,18 EUR
Účet rezervného fondu
126 880,08 EUR
Depozit – mzdy 12/2020
49 523,65 EUR
Fond opráv byty v RO
6 445,71 EUR
SPOLU
183 843,62 EUR
CELKOM
356 140,69 EUR
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Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID – 19.
8.1 Rozpočet na roky 2021 - 2023
Skutočnosť
k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

1 990 926,79

2 297 706

1 698 179

1 758 209

1 721 901,40
5 818,05
202 300,97

1 647 406
521 710
100 000

1 669 589
0
0

1 729 619
0
0

54 384,39

21 190

21 190

21 190

6 521,98

7 400

7 400

7 400

Príjmy RO s právnou
subjektivitou - MŠ
Príjmy RO s právnou
subjektivitou - ZŠ

Skutočnosť
k 31.12.2020

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

1 815 432,47

2 297 706

1 687 795

1 716 295

810 412,13
241 566,16
16 190,40

877 372
654 329
26 202

836 183
85 607
26 202

836 183
114 107
26 202

225 346,92

223 748

223 748

223 748

521 916,86

516 055

516 055

516 055

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou - MŠ
Výdavky RO s právnou
subjektivitou - ZŠ

9. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
9.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 715 675,73

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 881 738,85

2 247 747,07

2 296 606,52

28 643,12

16 216,27

1 927 594,95

1 988 915,67

Dlhodobý finančný majetok

291 509,00

291 474,58

Obežný majetok spolu

467 377,99

583 358,27

0,00

0,00

206 723,75

191 530,36

333,32

333,32

21 380,20

33 201,90

238 940,72

358 292,69

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

550,67

1 774,06

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 880 677,51

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 052 646,33

2 547 604,13

2 581 603,38

28 643,12

16 216,27

2 227 452,01

2 273 912,53

Dlhodobý finančný majetok

291 590,00

291 474,58

Obežný majetok spolu

330 533,79

465 749,57

Zásoby

549,61

829,70

Zúčtovanie medzi subjektami VS

300,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

333,32

463,26

21 380,20

33 201,90

307 970,66

431 254,71

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

2 539,59

5 293,38

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 715 675,73

Skutočnosť
k 31.12.2020
2 881 738,85

1 824 751,80

1 954 046,74

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1 824 751,80

1 954 046,74

173 139,11

304 004,65

Rezervy

1 410,00

1 500,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

8 716,40

15 809,69

Dlhodobé záväzky

57 044,16

32 975,38

Krátkodobé záväzky

59 891,62

75 754,65

Bankové úvery a výpomoci

46 076,93

177 964,93

717 784,82

623 687,46

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

9.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Časové rozlíšenie
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b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 880 677,51

Skutočnosť
k 31.12.2020
3 052 646,33

1 910 425,24

2 045 940,20

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1 910 425,24

2 045 940,20

247 669,73

376 861,55

Rezervy

5 708,50

2 300,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

8 716,40

15 809,69

58 288,33

37 024,82

128 879,57

143 762,11

46 076,93

177 964,93

722 582,54

629 844,58

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

V roku 2020 bol úbytok softvéru vo výške 218,75 € a to:
- vyradenie softvéru vo výške 218,75 € pri riadnej inventarizácii.
V roku 2020 bol nárast na obstaraní dlhodobého nehmotného majetku vo výške 4 500 €
a to:
- obstaranie Územného plánu obce Batizovce v sume 4 500 €.
V roku 2020 bol nárast pozemkov vo výške 895,86 € a to:
- opätovné zaradenie pozemku, ktorý bol odpredaný v roku 2010 a nebol podaný návrh na
vklad a pozemok je stále na LV obce, ale v evidencii pozemkov nebol vedený vo výške
895,96 €.
V roku 2020 bol úbytok pozemkov vo výške 945,23 € a to:
- odpredaj pozemkov na výstavbu rodinných domov v RO vo výške 945,23 €.
V roku 2020 bol úbytok na samostatných hnuteľných veciach vo výške 6 202,35 € a to:
- vyradenie samostatných hnuteľných vecí vo výške 6 202,35 € pri riadnej inventarizácii.
V roku 2020 bol nárast na samostatných hnuteľných veciach vo výške 8 389,79 € a to:
- obstaranie farebného multifunkčného zariadenia bizhub C 227 vo výške 2 376 €,
- obstaranie farebného multifunkčného zariadenia bizhub C 226 vo výške 1 296 €,
- obstaranie termo kamery pre DHZ vo výške 2 297,79 €
- obstaranie traktora pre TJ vo výške 2 420 €.
V roku 2020 bol úbytok na drobnom dlhodobom hmotnom majetku vo výške 5 325,38 €
a to:
- vyradenie drobného dlhodobého hmotného majetku vo výške 5 325,38 € pri riadnej
inventarizácii.
V roku 2020 bol nárast na drobnom dlhodobom hmotnom majetku vo výške 9 072,60 €
a to:
- obstaranie Vianočného Betlehému vo výške 9 072,60 €
V roku 2020 bol nárast dlhodobého hmotného majetku na stavbách vo výške 157 949,29 €,
a to:
– obstaranie nabíjacej stanice pri Hoteli Guľa vo výške 7 435,78 €,
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– obstaranie rekonštrukcie miestnej komunikácie Jurkovičova vo výške 148 609,51 €,
– obstaranie PD na verejné osvetlenie v sume 1 904 €.
V roku 2020 bol nárast na obstaraní dlhodobého hmotného majetku vo výške 220 922,86 €
a to:
- obstaranie chodníka Osloboditeľov vo výške 30 249,58 €,
- obstaranie chodníka Partizánska vo výške 133,90 €,
- obstaranie priechod Hviezdoslavova vo výške 120 €,
- obstaranie prístreškov autobusových zastávok vo výške 1 022 €,
- obstaranie novostavby MŠ vo výške 13 837,90 €,
- obstaranie traktora pre TJ vo výške 2 420 €,
- obstaranie nabíjacej stanice pri Hoteli Guľa vo výške 7 435,78 €,
- obstaranie rekonštrukcie MK Jurkovičova vo výške 147 895,51 €,
- obstaranie náučno-turistického chodníka Batizovce-Gerlachov-Mengusovce-Štôla vo
výške 300 €
- obstaranie rozšírenia kanalizácie na ulici Školská vo výške 15 210,40 €.
V roku 2020 boli vytvorené opravné položky k týmto účtom:
– účet 311- odberatelia, z dôvodu že pohľadávky po splatnosti viac ako 12 mesiacov
v sume 769,08 €, vytvorená opravná položka v sume 384,54 €, pohľadávky po splatnosti viac
ako 36 mesiacov v sume 98 275,47 €, vytvorená opravná položka v sume 98 275,47 €.
– účet 318 – pohľadávky z nedaňových príjmov, z dôvodu že pohľadávky po splatnosti
viac ako 12 mesiacov v sume 3 459,63 €, vytvorená opravná položka v sume 864,91 €,
pohľadávky po splatnosti viac ako 24 mesiacov v sume 2 973,94 €, vytvorená opravná položka
v sume 1 486,97 €, pohľadávky po splatnosti viac ako 36 mesiacov v sume 91 263,79 €,
vytvorená opravná položka v sume 91 263,79 €.
– účet 319 – pohľadávky z daňových príjmov, z dôvodu že pohľadávky po splatnosti
viac ako 12 mesiacov v sume 28,29 €, vytvorená opravná položka v sume 7,07 €, pohľadávky
po splatnosti viac ako 24 mesiacov v sume 17,42 €, vytvorená opravná položka v sume 8,71 €,
pohľadávky po splatnosti viac ako 36 mesiacov v sume 32 345 €, vytvorená opravná položka
v sume 32 345 €.
V roku 2020 obec uzatvorila Zmluvu o úvere za účelom rekonštrukcie miestnej komunikácie
na Jurkovičovej ulici v obci v sume 100 000 €, s úrokovou sadzbou 0,59 % na základe
uznesenia zastupiteľstva č. 222/2020 zo dňa 24. 6. 2020.
V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív
na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 47 272 €. Návratná finančná pomoc
z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Poskytnutie bolo schválené na základe uznesenia
zastupiteľstva č. 258//2020 zo dňa 2. 9. 2020.
9.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

108 340,45

112 234,51

Pohľadávky po lehote splatnosti

144 638,37

145 937,17
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b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

108 340,45

112 364,45

Pohľadávky po lehote splatnosti

144 638,37

145 937,17

9.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

116 935,78

108 730,03

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

187 167,90

180 786,93

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

V roku 2020 došlo k nárastu pohľadávok na účte 311 – Odberatelia vo výške 3 280,43 €.
Nárast je spôsobený vyúčtovaním energií v prenajímaných priestoroch k 31. 12. 2020
a nezaplatením predmetných faktúr v roku 2020, pretože splatnosť faktúr bola v roku 2021. Na
účte 378 – Iné pohľadávky, došlo k nárastu pohľadávok vo výške 197,30 €, na nájomnom za
byty a na fonde opráv. Na účte 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov došlo k poklesu
pohľadávok o 738,55 € na stočnom FO vo výške 1 071,70 €, na nájme bytov FO vo výške
508,46 €, nárast na nájomnom PO vo výške – 668,79 €, nárast na pohľadávke za odvoz KO –
FO vo výške – 1 889,99 €, na pohľadávke za odvoz KO – PO vo výške 1 717,17 €. Na účte 319
– Pohľadávky z daňových príjmov došlo k nárastu pohľadávok o 2 037,35 €, nárast na
pohľadávke DzN FO o 37,88 €, nárast pohľadávky na DzN PO o 1 999,47 €.
V roku 2020 došlo k poklesu záväzkov o 8 205,75 €. Na účte 321 - Dodávatelia došlo
k poklesu záväzkov voči dodávateľom vo výške 1 291,58 €, na účte 331 – Zamestnanci došlo
k nárastu záväzkov vo výške 3 708,67, nárast je aj na účte 336 – Zúčtovanie s orgánmi SP vo
výške 1 379,25 € a na účte 342 – Ostatné priame dane vo výške 313,95 €. Nárast je na účte 379
- Iné záväzky vo výške 145,74 €, pokles na účte 472 - Záväzky zo SF vo výške 48,38 €,
pokles na účte 474 - Záväzky z nájmu vo výške 806,40 € uhradením lízingu za kopírky
a pokles na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky vo výške 11 607 € zaplatením splátky
pozemku.
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10. Hospodársky výsledok za rok 2020 - vývoj nákladov a výnosov za
materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

1 372 488,24

1 171 033,57

50 – Spotrebované nákupy

103 180,74

85 586,76

51 – Služby

189 676,78

194 334,68

52 – Osobné náklady

318 145,07

385 434,54

0,00

1 251,06

8 744,94

83 000,40

384 543,10

178 037,68

7 786,54

7 084,24

0,00

0,00

360 411,07

236 290,61

0,00

13,60

1 204 858,55

1 262 191,83

22 096,39

24 435,36

0,00

0,00

0,00

0,00

939 528,98

962 309,90

60 851,70

34 997,26

1 410,00

8 212,45

670,96

510,63

0,00

0,00

180 300,52

231 726,23

- 167 629,69

91 171,86

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /
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Hospodársky výsledok záporný v sume 167 629,69 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
Náklady - V roku 2020 došlo k poklesu nákladov oproti roku 2019 o 201 454,67 €.
- V roku 2020 došlo k poklesu na spotrebovaných nákupoch o 17 593,98 €. Najväčšie položky
tvoria spotreba materiálu vo výške 45 671,39 €, spotreba energií vo výške 39 915,37 €.
- V roku 2020 došlo k nárastu na službách o 4 657,90 €. Najväčšie položky tvoria ostatné
služby vo výške 150 911,97 €, opravy a udržiavanie vo výške 41 639,68 €, náklady na
reprezentáciu vo výške 1 723,25 € a náklady na cestovné vo výške 59,78 €.
- V roku 2020 došlo k nárastu na osobných nákladoch o 67 289,47 €. K nárastu osobných
nákladov o 67 289,47 € čo je spôsobené upravením platových taríf pre všetkých zamestnancov,
zvýšením platu starostu obce v zmysle prijatých zákonov, zvýšením minimálnej mzdy, ale aj
prijatím zamestnankyne na činnosť stavebného úradu.
- V roku 2020 došlo k nárastu na daniach a poplatkoch o 1 251,06 €. Najväčšie položky tvoria
ostatné dane a poplatky vo výške 1 251,06 €
- V roku 2020 došlo k nárastu na ostatných nákladoch na prevádzkovú činnosť o 74 255,46 €.
Najväčšie položky tvoria ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 79 176,34 €, odpis
pohľadávky vo výške 2 663,28 € a zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku vo výške 945,23 €.
- V roku 2020 došlo k poklesu na odpisoch, rezervách a opravných položkách z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovania časového rozlíšenia o 206 505,42 €.
- V roku 2020 došlo k poklesu na finančných nákladoch o 702,30 €, čo je spôsobené poklesom
ostatných finančných nákladov.
- V roku 2020 došlo k poklesu na transferoch a nákladoch z odvodov príjmov o 124 120,46 €,
čo je spôsobené účtovaním transferov na osobitného príjemcu do ostatných nákladov na
prevádzkovú činnosť.
- V roku 2020 došlo k nárastu dane z príjmov o 13,60 €.
Výnosy – V roku 2020 došlo k nárastu výnosov oproti roku 2019 o 57 333,28 €.
- V roku 2020 došlo k nárastu na tržbách za vlastné výkony a tovar o 2 338,97 €.
- V roku 2020 došlo k nárastu na daňových a colných výnosoch a výnosoch z poplatkov
o 22 780,92 €, čo je spôsobené zvýšenými príjmami z výnosov z poplatkov.
- V roku 2020 došlo k poklesu na ostatných výnosoch o 25 854,44 €.
- V roku 2020 došlo k nárastu zúčtovania rezerv a opravných položiek z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovania časového rozlíšenia o 6 802,45 €.
- V roku 2020 došlo k poklesu na finančných výnosoch o 160,33 €.
- V roku 2020 došlo k nárastu na výnosoch z transferov a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC o 51 425,71 €.
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b) za konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

1 857 139,57

1 716 362,38

50 – Spotrebované nákupy

165 869,87

157 348,07

51 – Služby

227 380,85

229 337,20

52 – Osobné náklady

904 743,55

1 001 920,90

0,00

1 251,06

102 917,34

93 274,80

407 269,64

197 767,08

9 322,49

9 004,69

0,00

0,00

39 635,83

26 444,98

0,00

13,60

1 686 429,00

1 817 540,57

40 628,14

44 356,25

0,00

0,00

0,00

0,00

939 528,98

962 309,90

69 895,94

41 897,62

1 410,00

12 510,95

671,00

527,39

0,00

0,00

634 294,94

755 938,46

- 170 710,57

101 191,97

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

Náklady - V roku 2020 došlo k poklesu nákladov oproti roku 2019 o 140 777,19 €.
- V roku 2020 došlo k poklesu na spotrebovaných nákupoch o 8 521,80 €. Najväčšie položky
tvoria spotreba materiálu vo výške 95 351,94 €, spotreba energií vo výške 59 098,83 €.
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- V roku 2020 došlo k nárastu na službách o 1 956,35 €. Najväčšie položky tvoria ostatné
služby vo výške 163 970,31 €, opravy a udržiavanie vo výške 63 476,84 €, náklady na
reprezentáciu vo výške 1 723,25 € a náklady na cestovné vo výške 166,62 €.
- V roku 2020 došlo k nárastu na osobných nákladoch o 97 177,35 €. K nárastu osobných
nákladov o 97 177,35 € čo je spôsobené upravením platových taríf pre všetkých zamestnancov,
zvýšením platu starostu obce v zmysle prijatých zákonov, zvýšením minimálnej mzdy, ale aj
prijatím zamestnankyne na činnosť stavebného úradu.
- V roku 2020 došlo k nárastu na daniach a poplatkoch o 1 251,06 €. Najväčšie položky tvoria
ostatné dane a poplatky vo výške 1 251,06 €
- V roku 2020 došlo k poklesu na ostatných nákladoch na prevádzkovú činnosť o 9 642,54 €.
Najväčšie položky tvoria ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 89 450,74 €, odpis
pohľadávky vo výške 2 663,28 € a zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku vo výške 945,23 €.
- V roku 2020 došlo k poklesu na odpisoch, rezervách a opravných položkách z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovania časového rozlíšenia o 209 502,56 €.
- V roku 2020 došlo k poklesu na finančných nákladoch o 317,80 €, čo je spôsobené poklesom
ostatných finančných nákladov.
- V roku 2020 došlo k poklesu na transferoch a nákladoch z odvodov príjmov o 13 190,85 €.
- V roku 2020 došlo k nárastu dane z príjmov o 13,60 €.
Výnosy – V roku 2020 došlo k nárastu výnosov oproti roku 2019 o 131 111,57 €.
- V roku 2020 došlo k nárastu na tržbách za vlastné výkony a tovar o 3 728,11 €.
- V roku 2020 došlo k nárastu na daňových a colných výnosoch a výnosoch z poplatkov
o 22 780,92 €, čo je spôsobené zvýšenými príjmami z výnosov z poplatkov.
- V roku 2020 došlo k poklesu na ostatných výnosoch o 27 998,32 €.
- V roku 2020 došlo k nárastu zúčtovania rezerv a opravných položiek z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia o 11 100,95 €.
- V roku 2020 došlo k poklesu na finančných výnosoch o 143,61 €.
- V roku 2020 došlo k nárastu na výnosoch z transferov a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC o 121 643,52 €.

11. Ostatné dôležité informácie
11.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2020 Obec Batizovce a rozpočtová organizácia Materská škola Batizovce prijali
nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Prezidentka SR
Ministerstvo
hospodárstva SR
Ministerstvo vnútra SR
Štatistický úrad SR
Obce združené
v spoločnom obecnom
úrade – Mengusovce,
Štôla, Gerlachov

Účelové určenie grantov a transferov
Občania v zlej sociálnej situácii
Dotácia na nájomné Michal Bobko,
Iveta Demeterová - DEMIVA

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
400,00
382,83

Dotácia na COVID-19 testovanie
Sčítanie domov a bytov

6 605,76
3 296,00

Dotácia na stavebný úrad od účastníkov združenia

2 311,72
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Ministerstvo dopravy
a výstavby SR
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Prešov
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Poprad
ÚPSVaR Poprad
ÚPSVaR Poprad
ÚPSVaR Poprad
ÚPSVaR Poprad
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSVaR Poprad
Ministerstvo
hospodárstva SR
ÚPSVaR Poprad

Dotácia na stavebný úrad

3 857,79

Materiálno-technické vybavenie DHZO

5 000,00

Evidencia obyvateľov
Register adries
Vojnové hroby

809,16
139,60
133,32

Úsek dopravy

105,93

Úsek starostlivosti o ŽP
MŠ - predškoláci
ZŠ - SZP
ZŠ – vzdelávacie poukazy
ZŠ - normatív
ZŠ – škola v prírode
ZŠ – učebnice
Voľby do NR SR
Osobitný príjemca - rodinné prídavky,
dávky v hmotnej núdzi
Podpora výchovy k stravovacím návykom
Podpora výchovy k plneniu školských
povinností
Dotácia na aktivačnú činnosť
Dotácia na MOPS
Dotácia Aktivačná činnosť §54X
Podpora budovania infraštruktúry pre
alternatívne palivá
Podpora udržania zamestnanosti
v materských školách

SPOLU

232,93
3 483,00
9 700,00
4 256,00
472 107,00
2 500,00
5 524,00
2 202,92
70 158,62
25 280,40
1 311,40
1 240,65
60 342,33
3 329,29
4 569,10
28 161,17
717 440,92

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre DHZO vo výške 5 000 €.
- Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od Ministerstva vnútra SR na prenesený
výkon ŠS – register adries a evidencia obyvateľov vo výške 948,76 €.
- Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od Okresného úradu Prešov na prenesený
výkon štátnej správy - starostlivosť o vojnové hroby vo výške 133,32 €.
- Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od Ministerstva dopravy a výstavby SR na
prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy vo výške 105,93 €.
- Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od Okresného úradu Prešov na prenesený
výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o ŽP vo výške 232,93 €.
- Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od Okresného úradu Poprad na prenesený
výkon štátnej správy - voľby do NR SR vo výške 2 202,92 €.
- Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Poprad – dávky v hmotnej núdzi, rodinné prídavky - osobitný príjemca vo výške
70 158,62 €.
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Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Poprad – aktivačná činnosť nezamestnaných vo výške 1 240,65 €.
- Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od Ministerstva vnútra SR – MOPS vo výške
60 342,33 €.
- Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Poprad – aktivačná činnosť nezamestnaných § 54X vo výške 3 329,29 €.
- Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od prezidentky SR pre občanov v zlej
sociálnej situácii vo výške 400 €.
- Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od Ministerstva hospodárstva SR na nájomné
pre p. Michala Bobka a pre p. Ivetu Demeterovú – DEMIVA vo výške 382,83 €.
- Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od Ministerstva vnútra SR na COVID-19
testovanie a na náklady so záchrannými prácami vo výške 6 605,76 €.
- Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od Štatistického úradu SR na sčítanie domov
a bytov vo výške 3 296 €.
- Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od obcí združených v spoločnom obecnom
úrade – Mengusovce, Štôla, Gerlachov na činnosť spoločného obecného úradu vo
výške 2 311,72 €.
- Obci bol v roku 2020 poskytnutý transfer od Ministerstva dopravy a výstavby SR na
činnosť stavebného úradu vo výške 3 857,79 €.
b) rozpočtová organizácia ZŠ
- Prostredníctvom obce boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu
Prešov, odbor školstva – normatív vo výške 472 107 € pre ZŠ.
- Prostredníctvom obce boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu
Prešov, odbor školstva – pre žiakov zo SZP vo výške 9 700 € pre ZŠ.
- Prostredníctvom obce boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu
Prešov, odbor školstva – na vzdelávacie poukazy vo výške 4 256 € pre ZŠ.
- Prostredníctvom obce boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu
Prešov, odbor školstva – učebnice vo výške 5 524 € pre ZŠ.
- Prostredníctvom obce boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu
Prešov, odbor školstva – škola v prírode vo výške 2 500 € pre ZŠ.
- Prostredníctvom obce boli poskytnuté finančné prostriedky od Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Poprad – strava v hmotnej núdzi vo výške 16 070,40 € pre ZŠ.
- Prostredníctvom obce boli poskytnuté finančné prostriedky od Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Poprad – školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške 1 294,80 €
pre ZŠ.
c) rozpočtová organizácia MŠ
- Prostredníctvom obce boli poskytnuté finančné prostriedky od Okresného úradu
Prešov, odbor školstva transfer pre 5-ročné deti vo výške 3 483 € pre MŠ.
- Prostredníctvom obce boli poskytnuté finančné prostriedky od Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Poprad – strava v hmotnej núdzi vo výške 9 210,00 € pre MŠ.
- Prostredníctvom obce boli poskytnuté finančné prostriedky od Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Poprad – školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške 16,60 € pre
MŠ.
- MŠ bol v roku 2020 poskytnutý transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Poprad – podpora udržania zamestnanosti v materských školách vo výške 28 161,17 €.
-
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V roku 2020 Obec Batizovce a rozpočtová organizácia Materská škola Batizovce prijali
nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :
Poskytovateľ
Účelové určenie grantov a
Suma prijatých
transferov
prostriedkov v EUR
Dotácia na COVID-19 testovanie,
Ministerstvo vnútra SR záchranné práce v súvislosti
6 605,76
s COVID-19
Ministerstvo
Dotácia na nájomné pre p. Ivetu
269,50
hospodárstva SR
Demeterovú
Ministerstvo
Dotácia na nájomné pre p. Michala
113,33
hospodárstva SR
Bobka
Podpora udržania zamestnanosti
ÚPSVaR Poprad
28 161,17
v materských školách
Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID -19:
a) obec
- Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo dotáciu na nájomné pre p. Ivetu Demeterovú –
DEMIVA vo výške 269,50 EUR
- Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo dotáciu na nájomné pre p. Michala Bobka vo
výške 113,33 EUR
- Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu – náklady súvisiace so záchrannými prácami
od 12.3.2020 do 31. 8. 2020 vo výške 2 770,28 EUR
- Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu – náklady súvisiace s 1. kolom testovania
konanom v dňoch 31.10.2020 - 1.11.2020 vo výške 2 460,59 EUR
- Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu – náklady súvisiace s 2. kolom testovania
konanom 7.11.2020 - 8.11.2020 vo výške 1 374,89 EUR
b) rozpočtová organizácia – Materská škola Batizovce
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad poskytol dotáciu na podporu udržania
zamestnanosti v materských školách vo výške 28 161,17 €.
Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
11.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 5/2017 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Miestny odbor Matice
slovenskej Batizovce
Obecný futbalový
klub Batizovce
Obecný futbalový
klub Batizovce
Klub žien v
Batizovciach
Folklórna skupina
Batizovce

Účelové určenie dotácie

BV na zachovanie kultúrneho dedičstva
BV na organizáciu športových aktivít

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

700,00
10 000,00

BV na krúžkovú činnosť

5 000,00

BV na kultúrno osvetovú prácu

1 000,00

BV na udržiavanie a propagáciu tradícií

7 600,00
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Folklórna skupina
Batizovce
Life Academy Poprad
Mesto Svit
Materská škola
Batizovce
Dobrovoľný hasičský
zbor Batizovce
Dobrovoľný hasičský
zbor Batizovce
SPOLU

BV na krúžkovú činnosť detí – detská FS

3 000,00

BV na záujmové vzdelávanie detí
BV na záujmové vzdelávanie detí

381,15
2 777,61

BV na krúžkovú činnosť detí

5 000,00

BV na zriadenie Hasičského múzea

4 000,00

BV na krúžkovú činnosť detí

2 000,00
41 458,76

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19.
Dotácie neboli krátené, ale z dôvodu neorganizovania všetkých podujatí neboli vyčerpané
v plnej výške. Pandémia COVID-19 mala negatívny vplyv na fungovanie organizácií
v neziskovom sektore.
11.3 Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
- splátka pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 1/2014 vo výške 11 607 €
- obstaranie PD pre novostavbu MŠ vrátanie stanovísk vo výške 13 837,90 €
- obstaranie PD, geodetického zamerania a stanovísk na prístrešky autobusových
zastávok vo výške 1 022 €
- obstaranie termo kamery pre DHZ vo výške 2 297,79 €
- obstaranie územného plánu vo výške 4 500 €
- výstavba chodníka popri ceste III-3064 na ulici Osloboditeľov vo výške 30 249,58 €
- obstaranie rekonštrukcie MK na ul. Jurkovičova vo výške 147 895,51 €
- obstaranie traktora kosačky pre TJ vo výške 2 420 €
- obstaranie stanovísk pre chodník Partizánska ulica vo výške 133,90 €
- nákup Vianočného betlehemu – 2. splátka vo výške 4 536,30 €
- obstaranie elektrickej nabíjacej stanice pri Hoteli Guľa vo výške 7 435,78 €
- obstaranie rozšírenia kanalizácie obce na ulici Školská vo výške 15 210,40 €
- obstaranie PD k náučno-turistickému chodníku Batizovce-Gerlacov-Mengusovce-Štôla
vo výške 300 €
- obstaranie stanoviska k existencii sietí k prechodu pre chodcov MK Hviezdoslavova vo
výške 120 €
11.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
-

splácanie pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 1/2014
výstavba chodníka Partizánska ulica, ulica Osloboditeľov
rozšírenie ČOV a kanalizácie ul. Nálepkova, ul. Osloboditeľov
rekonštrukcia verejného osvetlenia v lokalite Pánske záhrady
rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce
rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému
výstavba cyklochodníkov,
výstavba náučných chodníkov
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-

realizácia Batizovskej izby
realizácia Vegetačných prvkov v obci - projekt Zelené obce Slovenska
nákup komunálnej techniky
historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Batizoviec
odstránenie sociálneho vylúčenia a sociálnej nerovnosti marginalizovanej rómskej
komunity
energetický audit budov

b) rozpočtová organizácia MŠ
- dokončenie zateplenia budovy MŠ
- rozšírenie kapacity MŠ

11. 5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
11.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Pandémia ochorenia COVID-19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenie obce:
Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19
(Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne
ovplyvnil mnoho krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový
obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo.
Uvedené negatívne vplyvy majú v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových
daní oproti odhadom, na základe ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu
úpravy rozpočtu s následným obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých
podmienok aj zhoršenie ukazovateľov zadĺženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie
účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho
vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.

Vypracoval: Ing. Viera Čupová

Schválil: JUDr. Gabriel Bodnár

V Batizovciach dňa 19. 5. 2021

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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