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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení občania,
rok 2015 je prvým rokom volebného obdobia, kedy by sa mali začať napĺňať moje
sľuby, ale prevažne sľuby poslancov, ktorí sa uchádzali o priazeň občanov v komunálnych
voľbách 15.11.2014.
Ja som bol v sľuboch dosť zdržanlivý, a preto som veľa nesľúbil, nakoľko som na politickej
scéne dosť dlho a viem odhadnúť reálne veci od nereálnych. Na začiatku roka sa rozdelili
štruktúry v obecnom parlamente, svoju činnosť začala prednostka OÚ. Začali sme
s relatívne vyrovnaným rozpočtom, ale tento bol schválený predchádzajúcimi poslancami.
Čo sa podarilo a sme hrdí na to, že sa ukončila výstavba Komunitného centra v osade, kde si
svoje miesto našli aj deti z osady v klube detí. Jeho slávnostne otvorenie uskutočnil pán
Peter Polák, splnomocnenec vlády dňa 15.10.2015. Taktiež sa podarilo skolaudovať, a tým
uviesť do prevádzky Dom smútku na miestnom cintoríne. Zrušili sme Centrum voľného
času nakoľko jeho forma nie je v súlade so zmýšľaním predstaviteľov obce. Nie všetko bolo
skvelé, napr. opätovne sa nám nepodarilo získať financie na dostavbu telocvične
a protipovodňovú ochranu intravilánu obce. Absentovala nám funkcia kontrolóra obce, ktorú
sme v polovici roka osadili Ing. Vladimírom Matfiakom, na základe výberového konania.
Medzi priority obce patrí územný plán obce, ktorého tvorbu sme obnovili po 10 rokoch
a zároveň aj na sklonku roka ukončili. Dňa 09.12.2015 sme zakúpili nový osobný automobil
ŠKODA YETI od predajcu AUTONOVA POPRAD - VÝCHOD, ktorý vzišiel
z výberového konania za výhodnú kúpu, a to tretinovou platbou počas dvoch rokov.
Aby sme toto a mnoho ďalších vecí mohli zrealizovať patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa
na tom podieľali.
Ďalej sa chcem poďakovať občanom, ktorí reprezentujú, zveľaďujú a skrášľujú našu obec,
a tým aj prispievajú k dobrému menu obce.
PhDr. Jozef Potanko, starosta

4

2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC TOPOREC
Sídlo: Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
IČO: 00326631
Štatutárny orgán obce: starosta
Telefón: 052/458 40 46
Mail: outoporec@slnet.sk
Webová stránka: www.toporec.sk

Obrázok č. 1
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: PhDr. Jozef Potanko
Zástupca starostu obce: Mgr. Jozef Habiňák
Prednostka obecného úradu: Iveta Šateková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Matfiak
Obecné zastupiteľstvo: Miroslav Svitana, Jozef Habiňák, Albín Fischer, Miroslav Pompa,
Peter Svitana, Vladimír Dragošek, Michal Šoltés, Peter Kačur, Jozef
Pompa
Komisie:
Stavebná komisia
Predseda : Vladimír Dragošek, členovia : M. Šoltés, Bc. P.Kačur
Finančná komisia
Predseda : Mgr. Jozef Habiňák, členovia: P. Svitana, Mgr. A. Fischer
Kultúrna a športová
Predseda: Ing. Miroslav Pompa, členovia: Mgr. A. Fischer, Mgr. Jozef Habiňák,
Školská a pre mládež :
Predseda: Mgr. Miroslav Svitana, členovia: Bc. Peter Kačur, J.Pompa,
Obec zaznamenala k 31. 12. 2015 nasledovný počet zamestnancov:
- obecný úrad: 7
- aktivačná činnosť: 1
- materská škola: 5
- školská jedáleň pri MŠ: 3
- terénna sociálna práca: 4
- komunitné centrum: 4
- obecná hliadka: 4
- rómska asistentka v MŠ osada: 1
- opatrovateľská služba: 2
V priebehu roka obec zabezpečovala niektoré činnosti na základe dohôd o vykonaní práce.
Jednalo sa najmä o tieto činnosti:

príprava volieb, vedenie knižnice, údržba a oprava

miestneho rozhlasu, starostlivosť o hasičské auto.
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Rozpočtová organizácia:

Obrázok č. 2

Základná škola Toporec, Školská 7/6, 059 95 Toporec
IČO: 36158950
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Babej
Telefón: 052/459 41 37
Mail: skola@zstoporec.edu.sk
Webová stránka: www.zstoporec.sk

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
- najzakladanejšou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov
Vízie obce:
- vytvorený dostatočný priestor na bývanie v čistom, zdravom prostredí s dostatkom
príležitostí na trávenie voľného času, s dôrazom na využitie potenciálu obce a jej okolia pre
rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
- rozvoj obce zabezpečený s dobre fungujúcou miestnou ekonomikou, službami a kvalitnou
sociálnou a zdravotnou starostlivosťou
Ciele obce:
- vytvoriť priaznivé podmienky pre pohodlné bývanie občanov, poskytovať dostatočné
možnosti pre kultúrne, spoločenské, športové aktivity a relax
- udržiavať stabilitu obce
- rozvinúť všestrannú aktivitu komunity obce vo všetkých oblastiach spoločenského
a kultúrneho života na základne spolupráce
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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.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Obec leží na južnom úpätí Spišskej Magury, vzdialená asi 2 km od rázcestia do Podolínca
v 6 km dlhom údolí, ktoré sa tiahne od rázcestia, kde je zastávka železničnej trate, na sever;
cesta vedie ďalej cez sedlo Javor do Veľkej Lesnej a do Červeného Kláštora. Je to najkratšie
spojenie z údolia Popradu do údolia Dunajca.

Obrázok č. 3

Celková rozloha obce : 28,12 km²
Toporec je potočnou radovou dedinou. Dominantu obce tvoria katolícky a evanjelický kostol a
dva kaštiele Gőrgeyovcov. Stredom obce preteká potok Topor, od ktorého je odvodené aj
pomenovanie obce. Podľa súčasného územnosprávneho členenia patrí obec do okresu
Kežmarok. Chotár Toporca hraničí na juhozápade s Podhoranmi, Vojňanmi a Slovenskou
Vsou, na severe s Veľkou Lesnou a Veľkým Lipníkom, na východe s Vyšnými Ružbachmi a
Podolíncom a na juhu s Holumnicou. Chotár je kopcovitý v nadmorskej výške 600-750 m.
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Pôvodné chotárové názvy boli nemecké, napr. Goldfeld, Unterm Teich, Malterer Berg, Hinterm
Hiibel, Hummelsberg, Am Hiibel, atd. Zvláštnosťou chotára boli početné pramene kyseliek,
ktoré obyvatelia veľmi radi pili.
5.2 Demografické údaje
Základné demografické údaje:
1. Názov obce
časti obce

Toporec
osada Lengrub

okres

Kežmarok

kraj

Prešovský

2. Základné demografické údaje
počet obyvateľov

1894

z toho Rómov

1277

rozdelenie podľa častí obce

obec 1267, osada 627

Veková štruktúra obyvateľov
predproduktívny vek - do 18 rokov

595

produktívny vek od 19 do 62 rokov
poproduktívny vek nad 60 rokov

1124
175

počet novorodencov za rok

17

počet úmrtí za rok

8

počet svadieb za rok

15

počet rozvodov za rok

nezistený údaj

počet neúplných rodín s deťmi

22

počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi

380
Tabuľka č. 1

Veková štruktúra obyvateľov obce Toporec:
Vek
0 - 1,5

Muži
17

Ženy
16

Spolu
33

1,6 - 3

40

32

72

4-6
7 - 18

49
194

71
176

120
370

19 - 62

577

547

1124

nad 63

66

109

175
Tabuľka č. 2
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Graf č. 1

Národnostné zloženie obyvateľov obce Toporec k 21.05.2011:
Národnosť
slovenská

Počet obyvateľov
1381

maďarská

1

rómska
ukrajinská

216
1

česká

1

poľská

5

nezistená

231

spolu

1836
Tabuľka č. 3

Zdroj - ŠÚ SR k 21.05.211

Graf č. 2
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V národnostnom zložení obyvateľov prevláda slovenská národnosť, hlási sa k nej až 75 percent
obyvateľov, druhou najpočetnejšou národnosťou je rómska, ku ktorej sa hlási 13 percent
obyvateľov. Na základe poznania reality sociálnej praxe

možno konštatovať, že rómske

etnikum v komunite obce má vzrastajúci podiel na pôrodnosti ostatných zložiek populácie.
Veľmi vysoký je podiel nezamestnaných rómskeho etnika. Je to spôsobené nízkym stupňom
vzdelania a nenadobudnutými pracovnými návykmi.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu k 21.05.2011:
Náboženské vyznanie
rímskokatolícka cirkev

Počet obyvateľov
1589

gréckokatolícka cirkev

12

pravoslávna cirkev
evanjelická cirkev
augsburského vyznania
bez vyznania

1

nezistené

228

spolu

1836

3
3

Tabuľka č. 4

Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania

nezistené
bez vyznania
evanjelická cirkev augsburského vyznania
pravoslávna cirkev
gréckokatolícka cirkev
rímskokatolícka cirkev
0
Zdroj - ŠÚ SR k 21.05.211

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Graf č. 3

Z pohľadu rozdelenia obyvateľstva podľa náboženského vyznania je najviac zastúpená
rímskokatolícka cirkev – 86,5 %, za ňou nasledujú obyvatelia, ktorých náboženské vyznanie sa
nepodarilo zistiť, výraznejšie zastúpenie má v obci gréckokatolícka cirkev, minimálne
zastúpenie má i evanjelická cirkev augsburského vyznania, pravoslávna cirkev a tiež obyvatelia
bez vyznania.
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Vývoj počtu obyvateľov :
počet obyvateľov k 01.01.2015
prisťahovaní
odsťahovaní
narodení
zomrelí
počet obyvateľov k 31.12.2015

1899
8
22
17
8
1894
Tabuľka č. 5

5.3 Ekonomické údaje
Štatistické údaje v tejto oblasti sú dosť relatívne čísla. Obec nemá informácie o zamestnaní
svojich občanov, k dispozícii sú iba údaje z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku,
ktorý vedie evidenciu

uchádzačov

o zamestnanie.

Ide však

o evidenciu

dlhodobo

nezamestnaných. Nezamestnanosť v obci je približne 25 %. Väčšina nezamestnaných je
z rómskeho obyvateľstva, ktoré nemá kvalifikačné vzdelanie.
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje v podnikoch a službách v susedných mestách, najmä
v Kežmarku, Poprade, Podolínci, Spišskej Belej. Malá časť občanov pracuje v obci Toporec.
Veľmi veľa obyvateľov, prevažne Rómov, pracuje v zahraničí, najmä v Írsku, Holandsku,
Veľkej Británii, niektorí v Španielsku.
Miera nezamestnanosti v okrese Kežmarok dosiahla úroveň 23%.
Neprispôsobivý občania tvoria sociálne najslabšiu skupinu obyvateľstva. Táto cieľová skupina
si vyžaduje osobitnú pozornosť a prístup. Ich sociálnu situáciu dlhodobo komplikuje vysoká
miera nezamestnanosti, čo je spôsobené nízkou úrovňou vzdelania, nezodpovedným prístupom
k životu a slabými pracovnými návykmi. Početná skupina Rómov je závislá na dávkach
sociálneho systému.
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5.4 Symboly obce
Erb obce:
v modrom štíte dva červené štíty, v prvom zlatý kríž, v druhom zlatý súkenicky slák, za štítmi
sú ako nosiči strieborní zlatovlasí sv. Filip a sv. Jakub ml., každý drží na hrudi zlatú knihu.

Obrázok č. 4

Vlajka obce:
pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, bielej, červenej, žltej,
červenej a bielej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.

Obrázok č. 5

5.5 História obce
Vo viacerých prípadoch sa pri výročiach obcí a miest hovorí o ich prvej písomnej zmienke.
V tom prípade je známe, kedy obec či mesto už existovali, pričom je isté, že jestvovali už pred
týmto termínom. Tak je to i v prípade Toporca, ktorý sa po prvý raz spomína v listine Spišskej
kapituly, vystavenej v deň mučeníkov Jána a Pavla roku 1297. V tejto listine vystavenej pre
obec Maldur (dnes Podhorany) sa určujú hranice obecného chotára, ktorý susedí s chotárom
Nového Toporca (Nova Toprich) i s chotárom Starého Toporca (Antiqua Toprich). Roku 1297
existovali teda už dva Toporce, jeden starší, druhý mladší, čo znamená, že už pred nemeckou
kolonizáciou muselo tu byt staršie, čisto slovenské osídlenie. Zakladateľmi oboch Toporcov
boli šľachtici zo Spišského Hrhova, ktorí už koncom 13. storočia na základe nemeckého práva
doosídľovali staršie osady so slovenským obyvateľstvom, ktoré už pred príchodom nemeckých
osadníkov obývali túto časť Spiša.
V tom čase šľachtici zo Spišského Hrhova, známi pod menom Görgeyovci, založili na základe
výhod nemeckého práva v tejto časti Spiša aj ďalšie osady. Medzi staršími dedinami, ktoré sa
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roku 1310 stali predmetom rodinnej deľby, bola aj osada Senwalth (Schönwald); ide o dnešnú
miestnu časť Toporca nazývanú Pustovec.
Na čele obce stál volený richtár. Obecnou správou vyhotovené písomnosti sa potvrdzovali
obecnou pečaťou.
Najstaršia časť obce bola postavená pozdĺž potoka medzi starým kaštieľom a katolíckym
kostolom. V roku 1681 bolo evanjelikom dovolené postaviť artikulárny kostol. Pozemok na
stavbu kostola daroval zemepán Ezechiel Görgey. Od tej doby pokračovala výstavba obce
smerom na juh po oboch stranách potoka, z ktorého sa brala voda na rôzne účely. Kvôli
mlynom i výrobe elektrického prúdu sa robili v potoku hrádze.
Stredobodom obce boli oba kostoly so školami a farami. Novým stredobodom obce sa stala
budova „Konzumu” s naproti sa nachádzajúcou mliekárňou.
Toporeckí roľníci pestovali zemiaky, obilie a okrem nich aj ľan, z ktorého sa vyrábalo plátno;
jeho výrobou sa obec stala známou. Kvôli využitiu nadbytočného množstva zemiakov bol roku
1900 založený Gazdovský liehovarský spolok v Toporci. Dňa 1.apríla bol spolok zapísaný do
firemného registra. Na valnom zhromaždení 17.októbra 1926 bola schválená likvidácia spolku.
Veľký ohlas malo v obci založenie Potravného družstva Toporec roku 1902, kedy bolo aj
zapísané do firemného registra. V „Konzume“ bol k dispozícii všetok tovar potrebný pre
roľnícku rodinu. Roku 1935 bola uprostred obce postavená honosná budova. Okrem
obchodných miestností bola tu veľká sála s javiskom, veľká kuchyňa, na poschodí bol byt pre
vedúceho. Od roku 1938 bola v budove zriadená škôlka. Keď vo februári 1948 nastalo obdobie
socializmu, začali sa tvoriť socialistické výrobné pomery, ktorým padli za obeť

všetky

súkromné i družstevné živnosti. Na tomto základe skončilo svoju existenciu aj toporecké
„Potravné družstvo“, a to roku 1950. Do roku 1919 bol v obci ešte obchod s miešaným tovarom
a krčmou. Do obce patrili aj horárne na Pustovci.
Požiare boli v minulosti v obciach častými hosťami. Známe sú požiare v Toporci v rokoch
1705 a 1864, kedy zhoreli kostol i fara. Zvlášť osudný požiar postihol Toporec dňa
17. septembra 1937.
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Pôvodne bolo stavebným materiálom drevo, až od 20.storočia sa začalo budovať z kameňa,
a po požiari roku 1937 aj z tehál. Strechy boli pôvodne slamené, neskôr šindľové a po požiari
(1937) sa pokrývali strechy škridlou alebo plechom.
Významným činom pre Toporec bolo zriadenie poštového úradu v roku 1955, ktorého vedúcim
bol dlhé roky Ján Bobák. Menovaný tam pracoval do roku 1976, kedy sa s rodinou vysťahoval
do SRN, ako posledná nemecká rodina z Toporca. V tom roku bola zriadená aj predajňa obuvi
a textilu.
V oblasti výstavby veľký význam mala cesta, ktorá viedla cez Toporec a súčasne aj spájala
dedinu. Prvú asfaltovú cestu z križovatky Toporčík až na koniec obce urobili v roku 1961 a to
umožnilo aj zavedenie pravidelnej autobusovej linky Toporec - Kežmarok.
Prvou stavbou širšieho významu pre obec bola výstavba základnej školy a učiteľskej bytovky.
Už samotný projekt ukazoval, že kapacita školy nepostačí, ale napriek tomu sa škola postavila
podľa pôvodných plánov v rokoch 1966-1967. Dom č. 1 na začiatku dediny bol v roku 1978
zrenovovaný na materskú školu.
Vzhľadom na to, že toporecké studne nemali nezávadnú pitnú vodu, bolo nutné postaviť aj
vodovod. Jeho výstavba sa začala v roku 1979, v roku 1982 bol postavený vodojem na kopci
Mitliwag a vodovod začal slúžiť v roku 1983.
Podľa kanonickej vizitácie roku 1700 bolo v Toporci 550 obyvateľov, z nich 300 evanjelikov.
Podľa vizitácie boli obyvatelia Slováci a Nemci. Po roku 1700 bol vývin počtu obyvateľstva
nasledovný: r. 1869 – 1022 obyvateľov, r. 1880 – 1021 obyvateľov, r. 1890 – 920 obyvateľov,
r. 1900 – 1036 obyvateľov, r. 1910 – 815 obyvateľov, r. 1921 – 787 obyvateľov, r. 1930 – 865
obyvateľov, r. 1940 – 934 obyvateľov, r. 1948 – 833 obyvateľov, r. 1970 – 1436 obyvateľov, r.
1997 – 1530 obyvateľov, r. 2007 – 1650 obyvateľov, r. 2011 – 1854 obyvateľov.
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5.6 Pamiatky
Katolícky kostol - sv. Filipa a sv. Jakuba

Obrázok č. 6

Sakrálny objekt bol vybudovaný na menšej vyvýšenine (573 m n. m.) zarovnanej terasy
Toporeckého potoka, na južnom okraji Spišskej Magury. Stavba vznikla v rámci významného
sídla, ktoré sa už roku 1297 spomína ako Starý a Nový Toporec, čo svedčí o starobylom
pôvode pôvodného Toporca. Potok Toporec sa pritom spomína r. 1244. V Toporci bol kostol
už zrejme v prvej polovici 13. storočia.
Tento kostol zanikol do 14. stor. pravdepodobne z dôvodu straty významu, keďže vlastníci
územia Görgeyovci tam usadzovali nových kolonistov, čím vznikla potreba výstavby nového
(väčšieho) kostola. Ten sa začal stavať po r.1303, od dátumu povolenia prepošstva. Kostol bol
postavený do 30. rokov 14. stor. a zasvätený sv. Filipovi a Jakubovi.
Na prelome 16. – 17 .stor. si dali Görgeyovci do interiéru osadiť niekoľko epitafov. Na základe
uvedených skutočností je možné jednoznačne rozpoznať, kto bol donátorom stavby. V 15. stor.
bol interiér ozdobený nástennými maľbami. Kostol prešiel v ďalšom období už len malými
úpravami (prístavba sakristie v 18. stor., či obnova stavby v 20. stor.), preto sa zachoval
v takmer nezmenenej gotickej podobe.
Z pôvodného vybavenia sa zachovala ranogotická Madona zo 14.stor. a Madona z 15.stor.
tzv. Prvá a druhá toporecká Madona, dnes v múzeu v Budapešti. Zostali taktiež štyri
renesančné epitafy rodu Gőrgeyovcov z obdobia 1600-1619.
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Evanjelický kostol
Evanjelický

barokovoklasicistický

murovaný

kostol

z

rokov

1770

–

1780.

Hlavný oltár nesie patrocínium: Ježiš v Getsemany. Nakoľko sa samotná obec po reformácii
stala evanjelická, užívala katolícky kostol, ktorý po rekatolizácii museli evanjelici katolíkom
vrátiť a tí, ktorí sa hlásili ku evanjelickej cirkvi si mohli postaviť drevený artikulárny kostol,
ktorý dvakrát za sebou vyhorel. Artikulárny kostol je sakrálna stavba, postavená na základe
artikúl (článkov) prijatých v roku 1681 na šopronskom sneme, ktoré umožnili výstavbu
protestantských cirkevných objektov v niektorých stoliciach a mestách Uhorska. Evanjelici
v Toporci napísali list samotnej Márii Terézii o udelení výnimky k stavbe murovaného kostola,
ktorej panovníčka vyhovela. V tomto prípade ide o dejinnú raritu, pretože ECAV až
tolerančným patentom si opäť mohli stavať murované kostoly. Po vojne roku 1945 boli z obce
vysťahovaní nemeckí obyvatelia. Evanjelický cirkevný zbor dnes tvoria už dve členky. V
kostole sa raz do roka konajú služby Božie.

Obrázok č. 7

Obrázok č. 8

Kaštieľ
Presné údaje o tom, kedy bol Toporecký kaštieľ postavený nie sú známe, ale vyplývajúc
z faktov, že Toporec bol od prelomu 13./14. stor. sídlom roku Gőrgeyovcov, je možné
predpokladať, že najstaršia časť kaštieľa (dnešná severozápadná) mohla pochádzať ešte zo
začiatku 14. stor. Postupný stavebný vývoj kaštieľa nie je doposiaľ známy, nakoľko sa na
objekte neuskutočnil archeologicko-architektonický výskum, ktorý by pomohol odhaliť dejiny
objektu.
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Podľa starších záznamov mal kaštieľ kedysi deväť pivníc, z ktorých jedna bola zakopaná
v zemi, pričom sa v lete odkopávala a slúžila ako sakrálny priestor toporeckých a okolitých
protestantov v čase prenasledovania. Bola asi 10m dlhá 5m široká, boli v nej oltáre,
kazateľnica, potreby na krstenie a podlaha bola z vytesaných kamenných tabúľ. Miesto tohto
pivničného chrámu v súčasnosti nie je známe.

Obrázok č. 9

Areál kaštieľa bol rozsiahly s mnohými oddychovými zónami. Dnešná podoba areálu ani
zďaleka nenaznačuje jeho dávnu atmosféru. Okolo kaštieľa sa rozprestieral park o rozlohe cca
3 holdy (stará uhorská mierka používaná v 1. pol. 20. storočia, čo v prepočte predstavuje asi
1,72 ha) s množstvom okrasných rastlín a stromov. V areáli obzvlášť vynikala 400-500 ročná
lipa s obvodom skoro 8m, do ktorej však udrel blesk, a tak dnes sa už jej koruna nevyníma
v areáli. V juhozápadnej časti niekdajšieho areálu bolo jazero, ktoré dostávalo vodu z jedného
z prameňa v pivnici v parku. Dnes už nie je známe miesto toho prameňa ani pivnice.
Vedľa fontány boli kedysi ešte 3 veľké 100-120 ročné lipy, z ktorých do dnešných dní stojí už
len jedna. Kedysi ich posadili traja bratia Juraj, Ján a František Gőrgey. Z nich dnes stojí už len
Jurajova lipa, pod ktorou je pochovaná jeho manželka Vilma Perciánová s ich piatimi malými
deťmi, ktoré zomreli ešte v detstve. Neďaleko od kaštieľa stál trojizbový záhradný domček
postavený z kameňa s červenými stenami.
V roku 1618 ho dali postaviť Štefan Gőrgey a jeho manželka Zuzana Segneyová. „Na prednej
čelnej strane tohto domčeka bol do čiernej skaly vyrytý nasledovný nápis: Urodzený a ctený
veľkomožný pán Štefan Gőrgey z Hrhova spolu s jeho milujúcou manželkou Zuzanou
Segneyovou pochádzajúcou z Ploského, dali postaviť sebe, svojím deťom a vrúcnym priateľom
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na potešenie a zábavu. Všetci, ktorí chvália Pána 1. marca 1618.“ (Albert Gőrgey) Domček bol
zbúraný okolo v roku 1875 a dnes sa v areáli teda nenachádza.
Severne od kaštieľa sa nachádzal ešte jeden veľmi starý strom, medzi konármi ktorého bol
skrytý záhradný domček, „kde v tom čase páni hrali karty a popíjali víno počas spevu vtákov“.
Ďalej asi tak dvesto krokov severne od kaštieľa v údolí popri brehu potoka bola divá záhrada
a v nej ďalší letný altánok. V údolí „Dolina“ bol ďalší drevený domček. Na tomto jedinom
mieste akoby tradícia a minulosť nestratili svoj domov, pretože tu zvykli oslavovať majáles
a dožinkové slávnosti, čomu toto miesto slúži dodnes. Neďaleko záhrady sa do dnešných dní
zachoval pánsky domček „Jobovec“ ako pripomienka na počesť Jóba Gőrgeyho.
Náhrobok
Nachádza sa na cintoríne, je drobnou architektúrou. Použitým stavebným materiálom bol
kameň. 30.10.1963 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku.
Chránený strom
Pri majeri Pustovec sa nachádza chránený strom – lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos scap.)
s výškou 33 m, s obvodom 786 cm, korunou 20 m. Jej vek sa odhaduje na 550 rokov. Na
rozdiel od väčšiny iných, starších líp na Slovensku, z ktorých sú už len dožívajúce torzá, lipa
na Pustovci je v dobrej kondícii. Je jednou z troch líp, ktoré údajne vysadili traja synovia
rodiny Gőrgeyovcov. V miestnom kostole na ich rodinnom erbe z prvej polovice 17. storočia je
vyobrazený symbol - lipový strom.

Obrázok č. 10
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5.7 Významné osobnosti obce
Arthur Gőrgey
Obec má bohatú históriu a postaral sa o to rod Gőrgeyovcov. Dnes si pripomíname 100 výročie
slávneho velikána toporeckých dejín Arthura Gőrgeya, ktorý v obci žil asi od roku 1818 do
roku 1837.
Obecné zastupiteľstvo si to plne uvedomuje a pred niekoľkými rokmi zriadilo galériu
„Osobnosti obce“, a do tejto galérie zaradilo aj pána Arthura Gőrgeya, ktorý sa vo veľkej miere
postaral o popularitu obce Toporec.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
Základná škola Toporec. Základná škola pre ročníka 1. – 9. stojí na začiatku obce, na Školskej
ulici 7/6.
Základná škola Toporec je rozpočtovou organizáciou obce s právnou subjektivitou.
Koncepcia základnej školy zahŕňa:
-

kvalitné vzdelávanie v rámci ISCED 1 a ISCED 2, tvorivý štýl života, rozvoj kľúčových
kompetencií, morálna a emocionálna inteligencia žiakov

-

výchovno – vzdelávací proces realizovaný zavádzaním moderných a efektívnych
vyučovacích metód a vyučovacích pomôcok, digitalizácia, moderná škola

-

humanizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

-

kvalitné vzťahy žiak – učiteľ – rodič, škola – rodina

-

kvalitný pedagogický tím, tvorivá pracovná klíma

-

servis školského špeciálneho pedagóga pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

-

starostlivosť o nadaných žiakov, reprezentácia školy v olympiádach a v súťažiach

-

starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – asistent učiteľa

-

kvalitná edukácia žiakov s mentálnym postihnutím

-

rozvoj komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti žiakov
20

-

výučba cudzích jazykov na kvalitatívne vyššej úrovni

-

gramotnosť žiakov i učiteľov v práci s informačnými technológiami

-

zviditeľnenie základnej školy v regióne

-

rozvíjanie národných tradícií aj v rámci záujmovej činnosti

-

aktívna práca školského parlamentu

-

tvorba projektov, účasť v projektoch, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva a iné
organizácie

Prioritou školy je:
-

individuálny prístup k žiakom

-

výučba dvoch cudzích jazykov

-

odborná výučba informatickej výchovy na I. stupni a informatiky na II. stupni

-

výučba odborných predmetov prostredníctvom rôznych edukačných softvérov v rámci IKT

-

dve počítačové učebne pre žiakov

-

využívanie vzdelávacích a kultúrnych poukazov formou návštev divadelných podujatí
a záujmovej činnosti

-

každoročné organizovanie lyžiarskeho výcviku, plaveckého výcviku, výletov v rámci
Slovenska

-

besedy s odborníkmi

-

príprava žiakov do predmetových olympiád a súťaží

Informácie pre rodičov žiakov:
-

pravidelne spolupracovať s Radou školy a Rodičovskou radou pri ZŠ Toporec

-

spolupracovať so zriaďovateľom

-

aktivity pre rodičov, konzultácie, Dni otvorených dverí

-

rozvíjať Spolupracovať s CPPPaP Kežmarok pri zabezpečovaní kvalitného vzdelávacieho
procesu u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pri skvalitňovaní
práce výchovného a kariérneho poradcu

-

organizovať spoluprácu s Policajným zborom s cieľom prevencie patologických javoch

-

rozšíriť webovú stránku školy podľa potrieb žiakov a rodičov, pravidelne informovať
rodičov i obec o aktivitách školy na webovej stránke školy a priebežne i v obecných
novinách, iniciovať vznik webových stránok učiteľov ako prostriedku komunikácie s
rodičmi, pedagógmi, obcou

-

na základe žiadosti rodičov od šk. roku 2016/2017 zriadenie šk. klubu pri ZŠ Toporec
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Zamestnanci základnej školy
Stav zamestnancov k 31.12.2015:
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný: 24,5, vo fyzických osobách: 25,3
Vedenie školy
Mgr. Michal Babej, riaditeľ školy, e-mail: skola@zstoporec.edu.sk
Mgr. Marek Kuruc, zástupca riaditeľa školy
Pedagogickí zamestnanci
Babej Michal Mgr., Bjalončíková Ivana Mgr., Borovský Radoslav Mgr., Gaborčíková Mária
Mgr., Gondkovský Tomáš Mgr., Peštová Katarína Mgr., Gurecký Martin Mgr., Kačmárová
Marta Mgr., Kovalská Nataša Ing., Kuruc Marek Mgr., Kseňáková Andrea Mgr., Malichová
Miroslava PaedDr., Mrázová Anna Ing., Mrázová Dominika Mgr., Reznická Alena Mgr.
Rusiňáková Jana Mgr., Hanakovičová Alena Mgr., Svitana Miroslav Mgr., Točeková Alžbeta
Mgr., Vašašová Mária Mgr.
Počty tried v základnej škole
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. spolu
13
1 1 1 1 2 2 2 2 1
31 20 20 18 49 50 51 45 24 308
2
1 3 5 3 5 2
21
2 4 2 3 9 4 5 2
31
33
7 5 5 2 3 4 4 2 1

Ročník
počet tried
počet žiakov
z toho ŠVVP
z toho individuálna integrácia
z počtu žiakov v zahraničí

Tabuľka č. 6

Počty žiakov
60
40

51

45

31

30

20

20
10

50

49

50

7

1

20

24

18

9
45 1 122 2 333 2 5 4 2 344 2 552 1 221

5
1 22 1

0
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3.
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6.

7.

8.

počet tried

počet žiakov

z toho ŠVVP

z toho individuálna integrácia

9.

z počtu žiakov v zahraničí

Graf č. 4
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V deviatich ročníkoch je 13 tried s priemerným počtom žiakov 23,69. V počte žiakov sú
zahrnutí aj žiaci so ŠVVP a žiaci s individuálnou integráciou – 31.
V základnej

škole

pracuje

20

pedagogických

zamestnancov

a5

nepedagogických

zamestnancov (1-kurič, 2-upratovačky, 1-ekonómka školy, 1-tajomník školy).
Základná škola je plno organizovanou školou pre 1.- 9.ročník, okrem žiakov z Toporca, je
spádovou školou pre žiakov obce Ihľany a Jurské pre 5.- 9.ročník. V budove školy je 18
učební, školská knižnica ( ako informačné, komunikačné a kultúrne centrum školy, mediateka,
stredisko čitateľov a čítania, miesto vyučovania a vzdelávania), jazyková učebňa, kuchynka,
dve počítačové učebne.
V areáli školy sa nachádza obecné futbalové ihrisko, dielňa pre technickú výchovu, sad
a pozemky. Výučba je zabezpečená učebnými pomôckami – notebooky a video dataprojektory,
moderná didaktická technika a pomôcky dodané v rámci PHARE, škola je vybavená
bezdrôtovou počítačovou WIFI sieťou. Škola na dohodu zamestnáva školského špeciálneho
pedagóga z CPPP v Kežmarku.

Materská škola Toporec, ktorá má sídlo na ulici Školskej 2/1. Materská škola má triedu aj
v tunajšej osade na ulici Podolínskej 402/77. Počet detí, ktoré navštevovali materskú školu
k 31. 12. 2015 bolo v obci 29 detí a v osade 17 detí.
Výdavky materskej školy za rok 2015 boli vo výške 59 771,21 EUR. Vo výdavkoch sú
zahrnuté mzdy, odvody, energie, materiál, všeobecné služby, odmeny na základe dohôd
o vykonaní práce. Príjmy tvorí školné vo výške 483,00 EUR.
Materská škola Toporec je organizačnou zložkou obce bez právnej subjektivity.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať pokles žiakov, čo súvisí najmä
s demografickým vývojom obyvateľstva, ale aj tým, že v obciach, z ktorých žiaci dochádzajú
prebieha výstavba nových škôl.
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Súčasťou materskej školy na Školskej ulici 2/1 je aj školská jedáleň, v ktorej sa stravujú deti
z MŠ, žiaci a učitelia zo ZŠ. Príjmy za stravné boli vo výške 9 304,00 EUR a výdavky
9 309,02 EUR. Priemerný počet stravníkov za rok 2015 bol 59. Preplatok stravného
k 31.12.2015 bol 122,02 EUR.
Školská jedáleň je organizačnou zložkou obce bez právnej subjektivity.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje spoločnosť Dudáš, s. r. o. – ošetrujúci lekár MUDR.
Igor Kostka.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja sa obec bude snažiť vytvoriť pre obyvateľov také
podmienky zdravotnej starostlivosti, aby boli občania s výkonom spokojní. Obec chce vytvoriť
miesto aj pre otvorenie lekárne.
6.3. Sociálne zabezpečenie
V obci Toporec sa nenachádza zariadenie sociálnych služieb, no v zmysle všeobecne
záväzných predpisov obec poskytuje finančné prostriedky na zabezpečenie starostlivosti pre
nevládnych a starých obyvateľov prostredníctvom opatrovateľskej služby.
Túto opatrovateľskú službu v byte vykonávajú dvaja zamestnanci, ktorý opatrujú svojich
rodinných príbuzných.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci vzrástol oproti minulým rokom. Svedčí o tom aj fakt, že sa
usporadúvajú rôzne spoločenské akcie. Jednou a veľmi významnou kultúrnou akciou je
„Stretnutie rodákov obce“, ktoré bolo v roku 2015 usporiadané už po ôsmy krát. Na tomto
podujatí sa stretávajú rôzne vekové kategórie obyvateľov, ktorí v obci žijú alebo sa
odsťahovali, ale veľmi radi sa vracajú späť. Celé toto stretnutie je obohatené o pestrý kultúrny
program.
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Ďalšou spoločenskou akciou, ktorá sa vykonáva každoročne začiatkom júla sú „Hasičské
preteky“. Zúčastňujú sa tu družstvá z okolitých dedín, ktoré medzi sebou súťažia, a víťaz
získava už známy „Pohár starostu obce“.
Deti zo základnej školy pripravili kultúrny program pri príležitosti oslavy „Dňa matiek“.
V októbri sa každoročne uskutočňuje „Stretnutie s dôchodcami“. Pre dôchodcov je pripravený
pekný program, pohostenie a malý darček pre spomienku.
Obec Toporec disponuje aj kultúrnym domom, ktorý prešiel v posledných rokoch väčšou
rekonštrukciou. Obyvatelia obce ho môžu využívať na prenájom k organizovaniu rôznych
osláv a životných jubileí.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny život v obci sa bude
postupne rozvíjať o viac spoločenských akcií a podujatí, aby si každý občan mohol vybrať to,
čo ho najviac zaujíma.
6.5. Šport
Pre športové vyžitie občanov slúžia dve ihriská na začiatku obce. Jedno z ihrísk je
multifunkčné, ktoré uspokojí potreby občanov v rôznych loptových a tenisových športoch.
V obci pôsobí obecný futbalový klub, ktorý dosahuje veľmi dobré výsledky a reprezentuje obec
v našom regióne. OFK je financovaný obcou formou dotácie na rozpočtový rok, ktorá je
zúčtovaná k 31.12.
Obec reprezentuje aj Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa zúčastňuje rôznych súťaží
v pretekoch dobrovoľných požiarnych družstiev. Je zriadený zo zákona č. 37/2014 Z. z. –
Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky. Činnosť DHZ je financovaná
z rozpočtu obce a využíva majetok obce – Hasičská zbrojnica.
Súčasťou športu v obci je aj stolnotenisový klub, ktorý pôsobí v obecných priestoroch.

25

6.6. Hospodárstvo
V obci je pomerne silné zastúpenie najmä drobných živnostníkov, ale aj väčších firiem. Ich
existencia na území obce značne vplýva na finančné možnosti obce, najmä z pohľadu
miestnych daní a poplatkov. Všetky podnikateľské subjekty však pôsobia na komerčnej báze.
Poskytovatelia služieb v obci :
• Slavomír Regec – Potraviny OVOX
• Miroslav Bjalončík – Potraviny
• Zuzana Compľová – Potraviny
• Regec Slavomír – TIS, v. o. s., sklad ovocia a zeleniny
• Kozub – MINI MAX – drogéria
• Stanislav Pompa – Večierka
• Beáta Pompová (osada) – Večierka u Diany
• Branislav Hromý (osada) – Večierka
• Patrik Pompa (osada) - Večierka
Priemysel v obci :
• Michal Kačur - Topor – výroba barlí
• Jaroslav Rusnák – zámočníctvo
• Michal Šoltés – stolárstvo
• Alojz Kačur – Píla pri kaštieli
• Ján Zamkovský – autolakovník
• Pozemkové spoločenstvo - Urbárska spoločnosť REGIÓN Toporec
Poľnohospodárska výroba v obci :
• ToporFarm, s. r. o. – Peter Svitana – rastlinná výroba, chov ošípaných, hovädzieho dobytku
a koní
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• Mária Regecová – súkromne hospodáriaci roľník
• Rastislav Regec- súkromne hospodáriaci roľník
• Zemjan – súkromne hospodáriaci roľník

Stravovacie služby v obci:
• Krčma u Martina
• Kaviareň Caffe Espreso
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
v blízkej budúcnosti bude rozvíjať. Dôvodom je aj zrekonštruovaná cesta z Toporca smerom na
Červený Kláštor. Tým možno očakávať zvýšený počet turistov, ktorý budú cez obec
prechádzať.

6.7 Združenia a spolky v obci Toporec
Včelársky spolok
Veľký význam má aj Slovenský včelársky spolok v Toporci. Včelárstvo bolo v Toporci
oddávna rozšírené. Jeho propagátorom bol najmä katolícky kňaz Aladár Ružbašan. On bol aj
iniciátorom založenia Slovenského spolku včelárov v Toporci. Po februári 1948 však boli
všetky samostatné spolky zrušené. V Toporci k tomu došlo v roku 1952, keď boli všetci
funkcionári vymenení a spolok sa premenoval na Slovenský zväz včelárov ako súčasť
Národného frontu. Po novembri 1989 sa starí členovia rozhodli oddeliť sa od tohto zväzu
a obnoviť svoj spolok. Dňa 13.3.2011 došlo k premenovaniu a zaregistrovaniu Slovenského
včelárskeho spolku Toporec ako Združenie včelárov Východného Slovenska - regiónu Spiš.
Regionálne združenie včelárov Východného Slovenska - Toporec (skratka R ZVVS - Toporec).
Organizácia disponovala v tejto dobe celkovým počtom 435 včelstiev. Organizácia má členov
z okolitých obcí a miest: Podhorany, Holumnica, Bušovce, Spišská Belá, Stará Ľubovňa
a Podolínec.
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Jednota dôchodcov Slovenska
Organizácia „Jednota dôchodcov Slovenska“ bola v obci založená 31. 01. 2015 s počtom 36
členov. Usporadúvajú rôzne stretnutia, posedenia, výlety. Dôchodcovia majú pozitívny postoj
k založeniu tejto organizácie. Stretávajú sa vo vyhradenej miestnosti na hasičskej zbrojnici,
ktorá je majetkom obce.
Poľovnícky zväz HÁJNIK
Toporecké lesy prevzal v 50. rokoch do svojej správy Tatranský národný park, ktorý vykonával
aj právo poľovníctva. Vznikol poľovnícky zväz Poľana so sídlom v Spišskej Belej, ktorý mal
právo poľovačky v toporeckých lesoch. Zväz postavil aj poľovnícku chatu v lokalite Geľajta.
Organizoval tiež poľovnícke plesy. V súčasnosti sa zväz nazýva: Poľovnícky zväz Hájnik
Toporec a vznikol v roku 1994.

Obrázok č. 12
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.11.2014 uznesením č. 38/2014.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 09.03.2015 uznesením č. 9/2015

-

druhá zmena schválená dňa 17.09.2015 uznesením č. 25/2015

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015

Rozpočet

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

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

1 352 433,00

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2015

1 388 648,20

1 266 523,76

1 350 433,00
2 000,00
0,00

1 266 388,78
122 259,42
0,00

1 142 302,43
121 163,42
0,00

0,00

0,00

3 057,91

1 352 433,00

1 272 781,24

1 201 567,78

458 010,00
341 000,00
10 583,00

469 683,55
333 043,89
10 583,00

495 153,11
238 542,54
8 401,33

542 840,00

459 470,80

459 470,80
Tabuľka č. 7
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7.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2015

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií – splátky úveru ŠFRB
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

1 145 360,34
1 142 302,43
3 057,91

954 623,91
495 153,11
459 470,80

190 736,43
121 163,42
121 163,42
0,00

238 542,54
238 542,54
0,00

- 117 379,12
73 357,31
3 642,31
69 715,00
0,00
8 401,33

- 8 401,33
1 266 523,76
1 201 567,78
64 955,98
3 642,31
61 313,67
Tabuľka č. 8

Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok vo výške 190 736,43 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 finančných operácií. Výsledkom kapitálového rozpočtu je schodok
117 379,12 EUR. Celkový prebytok rozpočtu obce tvorí sumu 73 357,31 EUR. Z tohto
prebytku sa vylučujú finančné prostriedky, ktoré nie sú predmetom tvorby rezervného fondu.
Predstavujú sumu 3 642,31 EUR. Upravený výsledok hospodárenia po odpočítaní finančných
prostriedkov, vylúčených z prebytku za rok 2015 je 69 715,00 EUR.
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V rámci finančných operácií bol dosiahnutý schodok vo výške 8 401,33 EUR. Tento schodok
bol vykrytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.
Fond opráv (tvorba za rok 2015) – bytový dom
Nevyčerpané prenesené kompetencie (prostriedky

757,20
2 885,11

z Krajského školského úradu pre ZŠ - dopravné a normatívy z r.2015)

SPOLU

3 642,31
Tabuľka č. 9

Z hľadiska toku peňažných prostriedkov v roku 2015 obec dosiahla prírastok peňažných
prostriedkov vo výške 1 589 743,45 EUR a úbytok vo výške 1 524 815,17 EUR. Počiatočný
stav peňažných prostriedkov k 1.1.2015 bol 426 144,57 EUR a konečný stav bol 491 072,85
EUR (pokladnica 427,21 EUR, bankové účty 490 645,64 EUR). Medziročný nárast finančných
prostriedkov bol celkom 64 928,28 eur.

Na základe uvedených skutočností je tvorba rezervného fondu za rok 2015
vo výške 61 313,67 EUR, schválená dňa 15. 06. 2015 uznesením č. 13/2016/b)
7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou: ZŠ Toporec

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 266 523,76

Rozpočet
na rok 2016
1 543 523,74

Rozpočet
na rok 2017
1 226 610,00

Rozpočet
na rok 2018
1 226 610,00

1 142 302,43
121 163,42
0,00

1 224 561,00
2 000,00
316 962,74

1 224 610,00
2 000,00
0,00

1 224 610,00
2 000,00
0,00

3 057,91

0,00

0,00

0,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
1 201567,78

Rozpočet
na rok 2016
1 231 396,80

Rozpočet
na rok 2017
1 042 935,00

Rozpočet
na rok 2018
1 021 755,00

Finančné výdavky

495 153,11
238 542,54
8 401,33

506 042,70
192 330,00
8 484,10

466 632,00
41 180,00
10 583,00

461 632,00
25 000,00
10 583,00

Výdavky RO s právnou
subjektivitou: ZŠ Toporec

459 470,80

524 540,00

524 540,00

524 540,00

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Tabuľka č.10
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku, dcérsku účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
Konsolidovaný celok tvorí materská účtovná jednotka – Obec Toporec a dcérska účtovná
jednotka – Základná škola Toporec.
Konsolidovanú účtovnú závierku (KÚZ) účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje správca
kapitoly štátneho rozpočtu, v tomto prípade obec Toporec, ktorá je konsolidujúca účtovná
jednotka. Konsolidovaná účtovná jednotka je tá, ktorá je do konsolidovanej účtovnej závierky
zahrňovaná.
Použitá metóda konsolidácie je „Metóda úplnej konsolidácie“. Používa sa pri konsolidácii
dcérskych účtovných jednotiek, v ktorých má konsolidujúca účtovná jednotka rozhodujúci
vplyv, kontrolu. Použitím tejto metódy sa eliminovali vzájomné transakcie pohľadávok,
záväzkov, nákladov, výnosov.
KÚZ sa zostavuje do 6 mesiacoch od skončenia účtovného obdobia. Štruktúru KÚZ tvorí
Konsolidovaná súvaha, Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a Konsolidované poznámky.
8.1. Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2014
4 285 973,22

Skutočnosť
k 31.12.2015
4 300 154,65

Neobežný majetok spolu

3 126 129,58

3 107 275,85

5 400,00

6 399,00

Dlhodobý hmotný majetok

2 888 631,91

2 868 779,18

Dlhodobý finančný majetok

232 097,67

232 097,67

1 132 393,39

1 167 421,50

1 650,30

1 627,94

695 992,04

669 170,51

0,00

0,00

Názov

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
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Krátkodobé pohľadávky

7 200,33

4 221,25

427 550,72

492 401,80

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

27 450,25

25 457,30

Finančné účty

Časové rozlíšenie

Tabuľka č. 11

b) za dcérsku účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12.2014
734 596,13

Skutočnosť
k 31.12.2015
702 451,61

695 651,04

665 342,77

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

695 651,04

665 342,77

Dlhodobý finančný majetok

0,00

0,00

38 168,61

36 402,36

0,00

0,00

997,76

850,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

0,00

0,00

37 170,85

35 552,36

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

776,48

706,48

Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Finančné účty

Časové rozlíšenie

Tabuľka č. 12

c) za konsolidovaný celok
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2014
4 324 918,31

Skutočnosť
k 31.12.2015
4 337 263,49

Neobežný majetok spolu

3 821 780,62

3 772 618,62

5 400,00

6 399,00

Dlhodobý hmotný majetok

3 584 282,95

3 534 121,95

Dlhodobý finančný majetok

232 097,67

232 097,67

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
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Obežný majetok spolu

474 910,96

538 481,09

Zásoby

1 650,30

1 627,94

Zúčtovanie medzi subjektami VS

1 338,76

4 677,74

0,00

0,00

7 200,33

4 221,25

464 721,57

527 954,16

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

28 226,73

26 163,78

z toho :

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

Tabuľka č. 13

8.2. Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2014
4 285 973,22

Skutočnosť
k 31.12.2015
4 300 154,65

Vlastné imanie

2 190 678,37

2 087 920,85

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

2 190 678,37

2 087 920,85

321 984,20

277 484,22

Rezervy

1 550,00

1 600,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

3 105,60

0,00

Dlhodobé záväzky

251 594,88

241 274,59

Krátkodobé záväzky

65 733,72

34 609,63

0,00

0,00

1 773 310,65

1 934 749,58

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Tabuľka č. 14
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b) z dcérsku účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12.2014
734 596,13

Skutočnosť
k 31.12.2015
702 451,61

0,00

0,00

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

0,00

0,00

733 655,89

701 729,13

850,00

850,00

695 651,04

665 342,77

594,60

333,64

36 560,25

35 202,72

0,00

0,00

940,24

722,48

Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Tabuľka č. 15

c) za konsolidovaný celok
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2014
4 324 918,31

Skutočnosť
k 31.12.2015
4 337 263,49

Vlastné imanie

2 190 678,37

2 087 920,85

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

2 190 678,37

2 087 920,85

359 989,05

313 870,58

Rezervy

2 400,00

2 450,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

3 105,60

0,00

Dlhodobé záväzky

252 189,48

241 608,23

Krátkodobé záväzky

102 293,97

69 812,35

0,00

0,00

1 774 250,89

1 935 472,06

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Tabuľka č. 16
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Majetok obce bol navýšený z dôvodu zaradenie troch stavieb, a to Komunitného centra, Domu
smútku a budovy so sup. číslom 42, ktorá bola evidovaná na liste vlastníctva obce, ale nebola
zaradená do majetku obce. V roku 2015 sa uskutočnil aj predaj dvoch pozemkov. Na základe
verejného obstarávania obec kúpila osobný automobil, ktorý sa spláca v troch splátkach. Obec
neprijala žiaden bankový úver.
8.3. Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

6 955,29

4 221,25

Pohľadávky po lehote splatnosti

18 523,30

3 104,51

Pohľadávky

Tabuľka č. 17

b) za konsolidovaný celok
Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

6 955,29

4 221,25

Pohľadávky po lehote splatnosti

18 523,30

3 104,51

Pohľadávky

Tabuľka č. 18

Poznámka: Dcérska účtovná jednotka netvorí pohľadávky.
8.4. Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

317 328,60

275 884,20

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00
Tabuľka č. 19

b) za dcérsku účtovnú jednotku
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

37 154,85

35 536,36

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00
Tabuľka č. 20
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c) za konsolidovaný celok
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2014

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

354 483,45

311 420,56

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00
Tabuľka č. 21

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Pokles pohľadávok bol ovplyvnený opravou nesprávne vedeného zostatku v účtovníctve
k 31.12.2014 a na základe inventúry pohľadávok k 31.12.2015. Pokles záväzkov nastal
výrazným znížením záväzkov voči dodávateľov a taktiež znížením úveru zo ŠFRB, na základe
mesačného splácania splátok poskytnutého úveru.

9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

592 902,87

733 352,79

50 – Spotrebované nákupy

135 042,28

133 146,51

51 – Služby

44 662,45

71 612,59

52 – Osobné náklady

267 731,88

270 229,62

53 – Dane a poplatky

1 952,00

98,00

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

4 140,88

950,74

93 711,41

202 244,69

6 577,39

9 801,60

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov

39 084,58

45 269,04

259,36

43,87

Výnosy

797 456,22

752 555,89

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

15 132,73

15 380,11

0,00

0,00

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

37

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

0,00

0,00

497 998,54

513 246,59

72 601,25

21 192,03

21 796,01

19 828,26

1 861,47

788,46

0,00

0,00

188 066,22

182 120,44

204 293,99

19 159,23

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 /

Tabuľka č. 22

Kladný hospodársky výsledok v sume 19 159,23 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Na základe analýzy nákladov nastalo zvýšenie na účte 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky,
kde sa suma navýšila oproti roku 2014 z dôvodu vytvorenia opravnej položky na nedokončenú
investíciu dlhodobého hmotného majetku (kanalizácia a čistička odpadových vôd).
b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2014

Skutočnosť
k 31.12.2015

1 043 709,62

1 193 209,63

50 – Spotrebované nákupy

161 542,00

157 303,14

51 – Služby

56 351,64

84 530,14

52 – Osobné náklady

658 476,97

673 536,83

53 – Dane a poplatky

1 952,00

98,00

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

22 496,48

17 826,27

122 940,45

231 473,73

8 244,54

11 551,52

0,00

0,00

11 705,54

16 890,00

259,36

43,87

Názov
Náklady

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov
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1 247 633,82

1 215 470,64

14 669,29

14 993,91

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

0,00

0,00

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

0,00

0,00

497 998,54

513 246,59

72 968,10

24 245,85

27 493,44

20 678,26

1 865,47

792,55

0,00

0,00

632 638,98

641 513,48

203 664,84

22 217,14

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

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 /

Tabuľka č. 23

Kladný výsledok hospodárenia v konsolidovanej účtovnej závierke sa zvýšil z dôvodu
zaúčtovania príjmov zo základnej školy do výnosov obce na účet 699 v sume 3 057,91 EUR.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
ÚPSVaR Kežmarok
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny
Okresný úrad Prešov
ÚPSVaR Kežmarok
Okresný úrad Kežmarok
Okresný úrad Kežmarok
ÚPSVaR Kežmarok
ÚPSVaR Kežmarok
ÚPSVaR Kežmarok
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny

Účelové určenie grantov a
transferov
Aktivačná činnosť
Fungovanie terénnej sociálnej
práce
Základná škola Toporec
Hmotná núdza – strava, pomôcky
Referendum
REGOB
Rodinné prídavky na deti –
osobitný príjemca
Transfer na vytvorenie
pracovného miesta § 50 J
Šanca na zamestnanie par.54

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
7 910,34 EUR
34 797,84 EUR
462 097,18 EUR
65 743,00 EUR
479,08 EUR
620,07 EUR
3 328,90 EUR
3 126,46 EUR
15 509,35 EUR

Fungovanie komunitné centrum

13 913,24 EUR

Ministerstvo vnútra SR

„Rozšírenie kamerového systému
v obci Toporec“

5 000,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Komunitné centrum Toporec

115 259,42 EUR
Tabuľka č. 24

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2015 o poskytovaní
dotácií z prostriedkov obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Obecný futbalový klub

fungovanie klubu

Gábor-požiar, uzn. 10/2015

odstránenie následkov požiaru

OZ ASTRA

oprava strechy kaštieľa

Jednota dôchodcov Slovenska

usporiadanie spoločenských akcii

Stavebný úrad – Mesto Kežmarok

zabezpečenie činnosti úradu

1 311,00 EUR

Stolno-tenisový klub - rakety

nákup rakiet na stolný tenis

51,60 EUR

8 050,00 EUR
180,00 EUR
5 000,00 EUR
200,00 EUR

tombola pre deti na maškarnom
ERKO
Charita AGAPE

plese
príspevok zdravotne postihnutým

33,37 EUR
30,00 EUR
Tabuľka č. 25
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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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