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1. Základná charakteristika obce Zemplínske Hámre  
                                                                                    
Obec Zemplínske Hámre je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 
republiky,  združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou  osobou, 
ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom 
a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť 
o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.  
 
 
1.1. Identifika čné údaje : 
 
Názov:     Obec Zemplínske Hámre   
Poštová adresa:   Hlavná 152/183, Zemplínske Hámre,  PSČ  067 77 
IČO:     00323853 
DIČ:     2020794776 
Právna forma :   právnická osoba  
e-mail:                                    zemplinskehamre@gmail.com 
web:                                        www.zemplinskehamare.sk 
Tel. číslo:                                057/7581790 
 
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990  
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky. 
 
 
1.2. Geografické údaje : 
 
Obec Zemplínske Hámre sa nachádza v Prešovskom kraji,  okres Snina, susedí s obcou  
Belá nad Cirochou a mestom Snina. 
Celková rozloha obce /katastra/: 8 447 821 m²   
Nadmorská výška : 403 m    
 
1.3. Demografické údaje: 
 
Počet obyvateľov:  1 276 obyvateľov  k 31.12.2015  
Národnostná štruktúra obyvateľov :   100 % slovenská 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania: prevažuje rímsko-katolícke 
vierovyznanie.  
 
1.4. Symboly obce :   
     Obec má od roku 1997 svoj erb a zástavu, ktoré boli vypracované Doc. PhDr. Leonom 
Sokolovským, CSc. a schválené heraldickou komisiou MV SR. 
Pečať obec nemá. 
 

1.5.História obce: 
     Koncom 18. storočia sa do Sniny z Rhollovej Huty prisťahoval Jozef Rohll, ktorý si tu 
kúpil lesy a veľkostatok. Na rôznych miestach severného úpätia pohoria Vihorlat dal hľadať 
zlato a striebro. Výsledkom jeho prieskumu však nebolo zlato a striebro, ale železná ruda 
a silikáty. Za účelom tavenia rudy a skla prisťahoval sem veľa majstrov a iných robotníkov, 
ktorí sa na novom mieste trvale usadzujú a v roku 1809 vzniká typická robotnícka osada pod 
názvom Jozefova Dolina. 



Sám Rholl býval v Snine, kde si dal postaviť kaštieľ. V roku 1844 bola osada premenovaná na 
Szinna Hámor, po vzniku ČSR v r. 1918 mení osada názov na Sninské Hámre a v roku 1956 
sa obec stáva samostatnou politickou obcou a mení svoj názov na Zemplínske Hámre. 
 

1.6.Výchova a vzdelávanie  
 

       V obci sa v súčasnosti nachádza Základná škola s materskou školou, ktorej 
zriaďovateľom je Obec Zemplínske Hámre. 
 
     Základná škola s materskou školou je rozpočtová organizácia Obce Zemplínske Hámre. 
 
Riaditeľ:  Od 01. 09. 2015 Mgr. Martin Kuľha, do 31. 08. 2015 Mária Gajdošová 
Adresa:        Sninská 318/16, 067 77  Zemplínske Hámre 
Tel. č.:         057/7581890, 7581891 
e-mail:         zshamre@gmail.com 
Počet žiakov:              91  (k 15. 9. 2015) 
Počet detí v MŠ:         23 
Počet detí v ŠKD:       21  
Súčasťou ZŠ s MŠ je aj školská jedáleň. 
 
     Základná škola s materskou školou v Zemplínskych Hámroch hospodári s vlastnými  
finančnými prostriedkami a je napojená na rozpočet obce. 
 
Príjmy ZŠ s MŠ r. 2015:                             9 706,74  EUR 
Výdavky ZŠ s MŠ r. 2015:    306 355,69  EUR,   
 z toho:  
-  prenesené kompetencie:                       240 797,19 EUR 
-  originálne kompetencie:                                61 955,03 EUR 
-  dotácia na dávky v HN:                                  3 603,47 EUR. 
 
1.7. Zdravotníctvo  
      V obci nie je zdravotné stredisko pre deti ani pre dospelých. Lekárska starostlivosť pre 
občanov obce je zabezpečená NsP v neďalekej Snine. 
 
1.8. Sociálne zabezpečenie  
       Starostlivosť o starších je riešená cez opatrovateľskú službu. 
 
1.9. Kultúra  

Dňa 01. 05. 2015 obec usporiadala spoločenskú akciu pod názvom „Májové slávnosti“, 
dňa 11. 07. 2015 bola usporiadaná kultúrna akcia pod názvom „Deň obce“. Pri príležitosti 
osláv 15. výročia založenia ženskej speváckej skupiny Hámorčanka bola v našej obci 
slávnostne odhalená socha Merkúra.. Už po štvrtýkrát sa v našej obci uskutočnilo kultúrne 
podujatie „Mikuláš“.  

 
1.10. Hospodárstvo 
            Služby v obci poskytujú: 

- COOP Jednota Humenné, predajňa Zemplínske Hámre 
- Potraviny – Dana Dudičová 
- Potraviny AD – Anna Dudičová 
- Potraviny MIX – Anna Brečková 



- Potraviny MIX – Jana Langerová 
- Pohostinstvo –  František Bačár 
- Penzión LUKI – Ľubica Kisliková 
- Mika Ivo, Snina – športový areál 
- Mária Žírová – Dom športovcov 
- Penzión Kvetka – Kvetoslav Zarembová 

 
            Priemysel v obci: 
  
            V obci Zemplínske Hámre sa nachádzajú súkromné firmy:   

- Olymp Investment – Ing. J. Širgeľ – oprava žeriavov a žeriavových dráh 
 
 
1.11. Organizačná štruktúra obce: 
 
Starosta obec:   JUDr. Rastislav Zaremba  
 
Zástupca starostu obce:   František Barna  
 
Hlavný kontrolór obce:  Ing. Marianna Širgeľová . 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Zemplínske Hámre je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov 
zvolených v priamych voľbách , ktoré sa konali  dňa 15. novembra 2014 na obdobie 4 rokov. 
Poslancami obce Zemplínske Hámre  sú: 
František Barna, Ing. Jarmila Brečková, Ing. Jozef Širgeľ, Mgr. Slávka Škutková,  
Ing. Jaroslav Zaremba, Mgr. Emília Zarembová, Mgr. Veronika Žírová. 
Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28. 11. 2014 boli 
schválené tieto pracovné komisie: 
 

- Finančná komisia    - predseda Ing. Jozef Širgeľ 
- Komisiapre výstavbu a rozvoj obce    - predseda Ing. Jaroslav Zaremba 
- Komisia pre verejný poriadok            - predseda JUDr. Rastislav Zaremba 
- Komisia pre sociálne veci                  - predseda Mgr. Veronika Žírová 
- Komisia pre školstvo, kultúru a mládež - predseda Ing. Jarmila Brečková 
- Komisia pre životné prostredie  - predseda Mgr. Emília Zarembová 
- Komisia pre šport    - predseda František Barna 

 
 
Pracovníci obecného úradu:  Antom Barna        -  hospodár  
       Anton Matoš        -  správca majetku obce 
                                                  Daniela Pašeková - referent pre administratívu, kultúru  
       a sociálne veci 
       Viera Vozárová    - referent pre ekonomiku a správu majetku 
 

     Po ukončení projektu „Zemplínske Hámre – objavme históriu baníctva a železiarskej 
výroby vo Vihorlatských vrchoch“ sa  dňa 28. 06. 2015 uskutočnilo slávnostné otvorenie 
pracovísk – ekomúzea a turisticko informačného centra (ďalej len TIC). Obec tým vytvorila 
dve nové pracovné miesta:                     

-   kurátorka ekomúzea - Ing.arch. Katarína Palgutová, PhD., 
-   pracovníčka TIC        - Ing. Zuzana Burdová. 



     
Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie: 
 
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. 
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočet obce obsahuje príjmy  
a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: 
- k štátnemu rozpočtu – podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o ŠR 
- k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, 
- k obyvateľom žijúcim na tomto území, ktoré vyplývajú zo zákonov, VZN, zmlúv 

a iných právnych noriem, 
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Vnútorne sa rozpočet obce člení na bežné príjmy 
a bežné výdavky /bežný rozpočet/, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky /kapitálový 
rozpočet/ a finančné operácie.  
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.  
Hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom na rok 2015, ktorý bol schválený obecným 
zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2014 uznesením č. 08/2014. 
Rozpočet bol zmenený: 
 

- prvá zmena   schválená dňa 05. 03. 2015 uznesením OcZ č. 01/2015, 
- druhá zmena schválená dňa 27. 11. 2015 uznesením OcZ č. 08/2015 a 
- tretia zmena schválená dňa 17. 12. 2015 uznesením OcZ č. 09/2015. 

 
1.12. Rozbor plnenia príjmov a výdavkov za rok 2015 v EUR 
            Pozri prílohu č. l zo záverečného účtu obce    
 
1.13. Hospodárenie obce  a rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015 
            Pozri prílohu č. 2 (záverečný účet obce) 
 
 3. Bilancia aktív a pasív  

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2015,  predstavujú sumu  
4 212 388,18 EUR. 
Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky podľa účtovnej uzávierky k 31.12.2015, predstavujú  
sumu 4 212 388,18 EUR. 

 
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 

 
      Obec nie je  k 31. 12. 2015 zaťažená bankovým úverom. 
    
 
   Ostatné dôležité informácie 
      

4.1. Prijaté granty a transfery 
 



             Obec v roku 2011 začala s realizáciou projektu 12649/2011/ORIŠFM 
„Zemplínske Hámre – objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských 
vrchoch.“ 
             Celková výška NFP schválená (zúčtovaná) NKB v rámci žiadostí o platbu bola vo    

       výške 1 195 991,11 EUR. Prehľad všetkých výdavkov v rámci projektu je prílohou tejto 
výročnej správ&. 
                    
           V priebehu roka 2015 boli obci poskytnuté dotácie na úhradu nákladov  
       preneseného výkonu štátnej správy na úseku: 
              - hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky, 

           - starostlivosti o životné prostredie, 
           - vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové  
             komunikácie. 

                
4.2.  Poskytnuté dotácie 
 

               Obec v roku 2015 poskytla dotácie  v rámci schváleného rozpočtu pre 
               športovcov   – telovýchovná jednota  a športový klub stolného tenisu. 
               Uznesením č. 06/2015 zo dňa 25. 09. 2015 obecné zastupiteľstvo schválilo  
               dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Belá nad Cirochou vo výške 2.000,00   
               Eur na rekonštrukciu kostola v našej obci. 
 

4.3.  Významné investičné akcie v roku 2015 : 
        

              Koncom októbra 2013 obec začala realizovať významnú investičnú akciu, a to    
              výstavba chodníka. K 31. 12. 2013 bolo na tento účet preinvestovaných celkom  
              30. 325,24 EUR a k 31. 12. 2014 bolo na tento účel preinvestovaných ďalších 
              59.321,47 Eur. 
 
     Poslanci OcZ uznesením č. 08/2015 zo dňa 27. 11. 2016 odsúhlasili zakúpenie  
hasičského motorového vozidla AVIA od obce Dlhé nad Cirochou. Motorového vozidlo  
AVIA bolo zakúpené na základe kúpno- predajnej zmluvy vo výške 900,00 Eur. 
               
     Poslanci OcZ uznesením č. 06/2012 zo dňa 23. 11. 2012 súhlasili s výstavbou 16 nájom- 
ných bytov s technickou vybavenosťou na parcele KN c č. 8/1,2, k. ú. Zemplínske Hámre, 
ktoré sú vo vlastníctve obce Zemplínske Hámre. Zároveň odsúhlasili financovanie 
stavby z úverových prostriedkov ŠFRB.   
     Na základe úverovej zmluvy č. 709/310/2013 zo dňa 02. 07. 2013 bol obci poskytnutý 
úver zo ŠFRB vo výške 670.175,00 EUR na výstavbu nájomných bytov – 16b.j. Obec  
k 31. 12. 2013 čerpala úver vo výške 341.224,51 EUR. V roku 2014 čerpala obec ďalšiu 
časť úveru zo ŠFRB vo výške 328.950,49 EUR. Zároveň v roku 2014 bola obci poskytnutá 
dotácia z MDVaRR SR na obstaranie 16 b.j. vo výške 168.800,00 Eur, dotácia z MDVaRR  
SR na technickú vybavenosť 16 b.j. vo výške 32.960,00 Eur a nenávratný finančný príspevok 
zo ŠFRB na obstaranie 16 b.j. vo výške 2.960,00 Eur. Celková výška poskytnutých dotácií 
a príspevku  pre obec je vo výške 204.720,00 Eur. 
       Od 15. 09. 2013 obec začala tento úver splácať mesačnou splátkou vo výške  
2.155,55 EUR. K 31. 12. 2015 splátky úveru činili 60 355,40 EUR. Splátku úveru  
tvorí zaplatená časť istiny vo výške 45 033,41 EUR  a zaplatená časť úrokov vo výške  
15 321,99 Eur. Zostatok úveru zo ŠFRB k 31. 12. 2015 je 625 141,59 € 
 (670 175,00 € - 45 033,41 € = 625 141,59 €). 



    
Na základe Zmluvy o pôžičke zo dňa 29. 12. 2015 medzi Veriteľom SolarEnergia Invest,  

s. r. o., Račianska 30/A, 831 02  Bratislava a Dlžníkom Obec zemplínske Hámre, Hlavná 
152/183, 067 77  Zemplínske Hámre, bola obci poskytnutá peňažná pôžička na 
prefinancovanie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia obce Zemplínske Hámre“ 
v zmysle schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy KaHR-22VS-
1501 vo výške 142 458,89 Eur. Celková poskytnutá pôžička je vypočítaná ako 90% 
z celkovej schválenej sumy oprávnených výdavkov 158 287,66 Eur. Pôžička je splatná 
najneskôr do 31. 5. 2016. 

 
Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR č. 105140/L1-64/14 zo dňa  

02. 12. 2014 bola obci schválená dotácia  na  zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho 
domu súp. č. 152, vo výške 131 100,00 Eur. Podmienkou poskytnutia dotácie bolo 
spolufinancovanie projektu vo výške 5% nákladov, čo bolo 6.900,00 Eur. 
Zmluva č. 105140 08U02 na poskytnutie dotácie bola uzatvorená medzi Environmentálnym 
fondom Bratislava a obcou Zemplínske Hámre. 
Celkové náklady projektu „Zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu súp. č. 
152“ boli vo výške 137 913,44 Eur, z toho poskytnutá dotácia z environmentálneho fondu 
bola vo výške 131 013,44 Eur a spoluúčasť obce vo výške 6 900,00 Eur.  
 
     Na základe Dohody č. 39/2015/§54-VZ (projekt „Podpora zamestnávania uchádzačov 
o zamestnanie) uzatvorenej medzi ÚPSVaR v Humennom a obcou, obec v čase od 
01. 05. 2015 – 30. 09. 2015 vytvorila tri pracovné miesta pre pracovníka - správcu objektov 
a pre dvoch pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev. 
Celková cena práce v rámci tohto projektu bola vo výške 7 692,15 Eur. ÚPSVaR 
v Humennom refundoval obci náklady vo výške 7 408,21 Eur. 
 
     Od 01. 08. 2015 obec na základe Dohody č. 15/35/51A2/39 o poskytnutí príspevku na 
podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní..., vytvorila 
jedno pracovné miesto pre  pracovníka v profesii správca rekreačného a športového areálu, 
hasič a iný pomocný administratívny pracovník. Toto pracovné miesto je vytvorená na dobu 
určitú, a to do 31. 01. 2017. Celková cena práce v rámci tohto projektu je 11 602,85 Eur. 
ÚPSVaR v Humennom bude tieto náklady v zmysle uzatvorenej zmluvy refundovať vo výške 
5 907,36 Eur. 
 
     Na základe dohody č. 04/2015/§54 – PZ o poskytnutí finančných príspevkov na 
mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné 
miesto podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu 
„Praxou k zamestnaniu“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť, uzatvorenej 
medzi ÚPSVaR Humenné a obcou, obec od 01. 12. 2015 vytvorila jedno pracovné miesto pre 
profesiu všeobecný administratívny pracovník. Pracovné miesto je vytvorené na dobu určitú, 
a to do 31. 08. 2016. 
Predpokladané náklady  na toto pracovné miesto  sú vo výške 3 170,63 Eur. Na základe 
uzatvorenej dohody bude ÚPSVaR v Humennom refundovať náklady na toto vytvorené 
pracovné miesto vo výške 2 810,54 Eur. 
 
 
     Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015. 
Finančné výkazy FIN 1-12 (výkaz o plnení rozpočtu), FIN 5-04 (výkaz o úveroch,  



emitovaných dlhopisoch, zmenkách...) a FIN 6-04 (výkaz o stave bankových účtov  
a záväzkov obcí) boli do systému RISSAM vložené dňa 25. 01. 2016. 
RISSAM - rozpočtový informačný systém pre samosprávu je centrálny informačný systém 
Ministerstva financií Slovenskej republiky. Hlavnou funkciou systému je zber rozpočtových 
údajov subjektov územnej samosprávy pre potreby zostavovania a sledovania rozpočtu 
verejnej správy a zber finančných a účtovných výkazov.  
 
Účtovná závierka za rok 2015, ktorej súčasťou je Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky –  
tabuľková a textová časť, bola do systému RISSAM vložená dňa 24. 02. 2016. 
 
 
  
     Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré  
by  bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.   
 
 
 
 
 
 V Zemplínskych Hámroch: 29. 03. 2016 
 
 
 
 Vypracovala: V. Vozárová  
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
Výročnú správu obce Zemplínske Hámre za rok 2015 schválilo OcZ Uznesením 
 č. 02/2016  dňa  .............. 
 
 
 


