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1. Úvodné slovo starostu obce        

Vážení spoluobčania, 

 predkladám vám výročnú správu obce Mestisko za rok 2019. Táto správa poskytuje 

pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté výsledky obce. 

 Výročná správa tvorí prehľad realizovaných aktivít na základe rozhodnutí vecne 

príslušných orgánov obce a zároveň hodnotí plnenie implementácie významných investičných, 

kultúrnych a spoločenských aktivít. 

           V roku 2019 sme svoju činnosť začali privítaním Nového roka. Pre občanov sme 

pripravili pohostenie a občerstvenie spojené s polnočným ohňostrojom. 19.01.2019 pri 

príležitosti 72. výročia oslobodenia  obce sa uskutočnil pochod od kultúrneho domu  na 

Kaštielik. Aj v tomto roku sa pokračovalo zo zásypom roklina za kultúrnym domom.  

            30. apríla sme pre občanov pripravili oslavu stavanie mája. O zábavu sa postarala 

folklórna skupina Brežinky. Pre každého bolo pripravené menšie pohostenie.  

 V máji sa v našej obci konali oslavy Dňa matiek. Pre občanov bolo pripravené 

pohostenie, občerstvenie a o  kultúrny program sa postarali sestry Bacmaňákové.  

  Druhý júlový týždeň 13 - 14.7.2019 už tradične patril športovému dvojdňu . V sobotu 

dopoludnia sa konal 3. ročník vo varení guľášu o pohár starostu obce. Tejto súťaže sa 

zúčastnilo 7 družstiev. V popoludňajších hodinách sa odohral zápas medzi futbalistami z obce 

Mestisko a z družobnej obce Bóborka (Poľsko). Pre návštevníkov bol podávaný guláš , pivo 

a kofola. V nedeľu sa športové podujatie začalo s. omšou a pokračovalo sa športovým 

popoludním na futbalom ihrisku. Pre súťažiacich boli pripravené rôzne súťažné disciplíny, 

ktoré boli po skončení vyhodnocované a oceňované. Súťažili malé detí do 6 rokov, staršie detí, 

dospelí, ale aj dôchodcovia. Pre deti bola pripravená skákacia nafukovačka. detské autíčka, 

sokoliari a iné detské atrakcie ako aj nanuky a kofola.. Pre všetkých účastníkov bolo pripravené 

pohostenie a občerstvenie. Po skončení súťažiacich disciplín bola voľna zábava o ktorú sa 

postarala spevácka skupina Paula Laža. 18.júla 2019 obec zorganizovala obecný zájazd na 

kúpalisko Sárospatak v Maďarsku. V októbri 2019 sa konala oslava mesiaca Úcty k starším 

spojená s oceňovaním jubilantov obce plaketami za svoj doterajší prínos pre obec. Bolo podane 

pohostenie, o zábavu sa postarala  folklórna skupina Brežinky.            .    

 Koniec roka 2019 sme neukončili  polnočným ohňostrojom z tohto dôvodu, že peniaze 

sme poukázali na zbierku pri výbuchu byt. jednotky v Prešove.  
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V tomto roku sme začali s pokračovaním chodníkov po dedine, začalo sa s výstavbou rigolov, 

vymenila sa strecha na telocvični, urobila sa rekonštrukcia odvodovej kanalizácie povrchovej 

vody z otvorených rigolov, opravil sa klub mladých. 

     Pokladám za potrebné vysloviť úprimné poďakovanie poslancom obecného úradu ako aj 

združeniam v obci – OŠK, FS Brežinky, KST Kaštielik, Únia žien a Klub Dôchodcov za 

obetavú prácu pre obec a zodpovedné plnenie povinnosti a nevyhnutnú pomoc pri príprave 

a plnení stanovených úloh. 

     Mojim hlavným cieľom bolo aj v tomto roku zveľaďovanie obce a vytváranie vhodných 

podmienok pre život v obci.     

 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:                            Obec Mestisko 

Sídlo:                              Mestisko 

IČO:                                00330736 

Štatutárny orgán obce:    Obecný úrad 

Telefón:                           054/7521598 

E-mail:                            mestisko@vl.sk 

Webová stránka:             www.mestisko.sk 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:                      Stanislav Baka 

Zástupca starostu obce:       Stanislav Doruľa 

Hlavný kontrolór obce:        Ján Toropila 

Obecné zastupiteľstvo:        Stanislav Doruľa, Marián Cimbala, Milan Mitruška, Jaroslav  

                                             Nagajda, Ing. Kamil Cimbala 

Komisie:                               športovo-kultúrna komisia, komisia pre verejný poriadok, komisia  

                                              pre rozvoj obce, komisia požiarno-povodňová 

Obecný úrad:                        Viera Pališčáková – účtovníčka, samostatná referentka 
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4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce:  

Obec Mestisko je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne 

hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Najzakladanejšou úlohou obce pri 

výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

Vízie obce: 

- formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné  

  a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce 

- uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom     

  a ostatným subjektom 

- individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie občanov  

  do riešenia veci verejných 

- posilniť služby a podporiť rozvoj hospodárskeho života 

 

Ciele obce: 

Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú ekonomickú 

a kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci. 

Medzi najdôležitejšie ciele obce patri: 

- zabezpečenie technickej infraštruktúry ( výstavba kanalizácie) 

- plnenie právnych a ostatných požiadaviek 

- zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom 

- zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie environmentálneho  

   povedomia a kvality života 

- vytváranie podmienok pre organizovanie kultúrnych podujatí 

- spracovanie koncepcie regionálnej spolupráce s okolitými turistickými lokalitami   

 

5. Základná charakteristika obce  

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  
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5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce :  Ondavská vrchovina, ktorá je súčasťou Nízkych Beskýd 

Susedné mestá a obce :       mesto Svidník, obec Hrabovčík, Rakovčík a Stročín 

Celková rozloha obce :       1106 ha 

Nadmorská výška :              stred obce 229 m.n.m. 

 

 

5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov k 01.01.2019 :      457   

Počet obyvateľov k 31.12.2019:       457 

 

 

Národnostná štruktúra : V obci žijú prevažne občania slovenskej republiky  

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : V obci žijú prevažne občania, ktorí 

s hlásia k rímskokatolíckemu náboženstvu.  

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :     14,5 % 

Nezamestnanosť v okrese : 14 % 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce : V modrom štíte na zelenej piatimi striebornými oválnymi kameňmi preloženej pažiti 

je zlatý obilný snop, podložený strieborným kosákom so zlatou zvislou rukoväťou.  

 

Vlajka obce : Pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, modrej, 

bielej, modrej, žltej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma 

zastrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 
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Pečať obce : Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC 

MESTISKO. 

 

 

5.5. Logo obce 

 

 

5.6. História obce  

Obec Mestisko vznikla v druhej polovici 14. storočia, pravdepodobne po roku 1379. Prvou 

písomnou zmienkou je listina Jágerskej kapituly z 12. apríla 1414 o zálohovaní dedín. Zapísali 

ju pod maďarským názvom Wyuaras, teda Nové Mesto. Pod týmto názvom je uvádzaná 

v písomnostiach až do konca 15. storočia, od kedy je zapisované pod slovenských názvom 

Mestisko. Obec počas svojej dlhej histórie zažila niekoľko vojenských útokov, epidémie, 

neúrodu a veľa ďalších ťažkých okamihov. Vznik Československej republiky 28. 10. 1918 

privítali občania Mestiska s úľavou a zároveň s veľkými očakávaniami. Žiaľ, novej vláde sa 

nedarilo splniť ani tie najzakladnejšie požiadavky obyvateľstva a tak sa občania Mestiska 

vrátili k hospodáreniu na svojich málo úrodných poliach, ktoré ich však nevládali uživiť. 

V priľahlých mestách a regiónoch sa nevytvorilo dostatok pracovných miest, a tak časť 

obyvateľov obce bola nútená odchádzať za prácou do USA, Kanady, Argentíny, Francúzska, 

Belgicka a do Čiech. Nepriaznivé životné podmienky a nevyhovujúce hygienické a bytové 

pomery spôsobovali častý výskyt chorôb. Najbližší lekár bol vo Svidníku a nemocnica 

v Bardejove. Oslobodenie obce po druhej svetovej vojne sa uskutočnilo 19. 01. 1945. Obnova 

dediny bola ťažká. Vypálené domy bolo treba obnoviť. Pri odstraňovaní mín zomreli dvaja 

ľudia a desiatka ľudí bola zranená (odtrhnutie rúk a nôh). Po roku 1945 sa začala výstavba 

nových domov a hasičského skladu. V roku 1948 bolo v obci založené JRD, ale nie všetci 

občania sa stali členmi tohto družstva. V roku 1950 Mestisko bolo prvou elektrifikovanou 
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obcou okresu Svidník. V roku 1955 sa začalo s výstavbou novej školy, ktorá začala plne slúžiť 

od 06. 10. 1958. V roku 1957 sa začala výstavba kultúrneho domu svojpomocne za pomoci 

JRD. Kultúrny dom bol dokončený a odovzdaný do užívania v roku 1965. V roku 1958 bol 

zriadený poštový úrad. V roku 1961 sa uskutočnilo celoštátne sčítanie ľudu, domov a bytov. Na 

základe tohto sčítania žilo v obci Mestisko 512 obyvateľov. Počas niekoľkých desaťročí 

k hospodársko-spoločenskému životu obce prispievalo i miestne JRD, ktoré v roku 1962 

dosiahlo významný úspech v pestovaní zemiakov v rámci tzv. popradského hnutia. Rok 1962 

priniesol začiatok výstavby obchodného domu, v obci sa začalo s premietaním filmov. Najprv 

to bolo v jedálni ZŠ a neskôr v kultúrnom dome. Premietanie filmov trvalo až do roku 1989. 

Veľkou udalosťou pre ľudí v 70-tych rokoch boli cyklistické preteky mieru Praha – Varšava – 

Berlín. Vybudovaný bol miestny Vodovod, pričom zdroj vody bol zriadený v lese nad 

chotárom. Odovzdaná bola šesť- bytová jednotka, ktorá slúžila učiteľom ZŠ aj bežným 

občanom. V 90-tych rokoch bola obec splynofikovaná. Dňa 04. 07. 1999 sa konala posviacka 

erbu, zástavy a pečate obce pri príležitosti 585. výročia 1. písomnej zmienky o obci. V roku 

2002 bola dokončená rekonštrukcia miestneho vodovodu, vymieňali sa potrubia liatinové za 

novodurové. Ukončila sa veľká rekonštrukcia miestneho rímskokatolíckeho kostola – vymenila 

sa strecha, opravila sa fasáda kostola, vo vnútri bola položená dlažba a kostol bol nanovo 

vymaľovaný. Dal sa do užívania dom nádeje a bola dokončená prvá generálna oprava 

kultúrneho domu. Od roku 2005 sa začalo s úpravou doliny pri kostole, bola prevedená 

rekonštrukcia šatní TJ a bol zriadený klub mladých. V roku 2007 obec bola úspešná pri 

projekte financovaného z operačného programu „Základná infraštruktúra“ Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja SR na rekonštrukciu miestnych komunikácii s finančným 

nákladom 11 209 940 SK. V rámci tejto rekonštrukcie sa zrealizovalo aj záchytné parkovisko 

za kultúrnym domom, ktoré slúži pre potreby domu nádeje, cintorína a kostola. Prebehla aj 

rekonštrukcia kanalizácie pre odvod dažďových vôd, na ktorej sa vybudovali chodníky. V roku 

2010 sa obci podarilo získať ďalší projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu – oprava strechy a 

zateplenie obecného úradu s nákladom 123 654,71 €. V rokoch 2012-2013 bola urobená 

výstavba chodníka ku kostolu a rekonštrukcia oplotenia cintorína. Rok 2014 bol pre našu obec 

významný tým, že 27. júla 2014 obec oslávila 600 rokov od 1. písomnej zmienky o obci. 

K 600. výročiu obce bola vydaná publikácia Mestisko 1414-2014. V roku 2015 bolo hlavným 

cieľom zasypať roklinu pri kostole, čo sa aj podarilo a zásyp rokliny sa posunul o 70 m. Pri tom 

sa predĺžila aj kanalizácia odvodu povrchových vôd z miestnych rigolov plastovými rúrami 

v priemere 60 cm. V roku 2016 sa vybudoval nový altánok pri futbalovom štadióne a vymenilo 

sa staré oplotenie za nové v dĺžke 40m. Pri kultúrnom dome sa zabetónovala nová plotňa na 
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žumpe s liatinovým poklopom, nakoľko stará už bola schátraná a nebezpečná. Okolo tejto 

žumpy sa vybudovalo aj železné zábradlie. Na vyšnom konci obce bola zbúraná stará plechová 

autobusová zastávka a nahradila ju nová zastávka SAD. V roku 2017 sa urobila nová fasáda na 

rímskokatolíckom kostole.  Koncom roka 2017 sa začalo z výmenou verejného osvetlenia.  

V roku 2018 sa dokončilo s verejné osvetlenie v celej obci, doplnilo sa viacej svietidiel , ktoré 

svietia celú noc.  V roku 2019 sa urobila rekonštrukcia kancelárii, začalo sa s pokračovaním 

chodníka hore dedinou a hore ulicou k zastávke. Po dedine sa urobili nové rigoly. Vymenila sa 

strecha na telocvični a  rekonštrukcia klubu mladých. Urobila sa rekonštrukcia odvodovej 

kanalizácie povrchovej vody z otvorených rigolov.  

 

5.7 Pamiatky   

V obci sa nachádza jedna národná kultúrna pamiatka a to rímskokatolícky kostol zasvätený 

narodeniu Panny Márie, ktorý bol posvätený 08. septembra 1843 na sviatok Narodenia Panny 

Márie. Podľa súpisu pamiatok na Slovensku bol postavený v klasickom štýle s retardovanými 

prvkami baroka. Má jednoloďový priestor s presbytériom s oblým uzáverom.  

 

5.8. Významné osobnosti obce  

Obec má tieto významné osobnosti:  

Ing. Juraj Miňo – narodil sa 07. 04. 1923 v Mestisku, bol veľvyslanec ČSSR v bývalej 

Juhoslávii a vtedajšej BĽR, zomrel 24. 09. 1994. 

Mc. Tomáš Miňo – narodil sa 20. 12. 1927 v Mestisku, rodák z Mestiska žijúci v Kanade, 

finančne podporil stavbu domu smútku sumou 10 000 kanadských dolárov, zomrel 12. 08. 

2004.  

Vldp. Čestný kanonik Michal Tkáč – narodil sa 04. 05. 1931 v Mestisku, farár pôsobiaci 

v Starej Ľubovni, Českých Budějoviciach (CZ), Frymburku (CZ), zomrel 15. 08. 2008.  

Ing. Michal Miga – narodil sa 30. 05. 1939 v Mestisku, bol veľvyslanec v Argentíne, na Kube, 

v Brazílii, Chile, toho času žijúci v Prahe (CZ).  

PhDr. Ján Beňko – narodil sa 10. 10. 1942 v Mestisku, historik, zomrel 16. 06. 1988.  

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

6.1.Výchova a vzdelávanie  

      V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytujú: 

- Základné školy v meste Svidník 
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- Materské školy v meste Svidník 

 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

- Základná umelecká škola v meste Svidník 

- Centrum voľného času v meste Svidník 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude  

      orientovať na zvyšovanie kompetencii skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu. 

  

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Nemocnica s poliklinikou Svidník 

- MUDr. Róbert Bobák (súkromný lekár) 

- MUDr. Andrej Halčík (súkromný lekár) 

- MUDr. Jarmila Štofanová (súkromný lekár) 

 

      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 

       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 zmluvnými lekármi, vydanie rozhodnutia na poskytovanie 

opatrovateľskej služby. 

 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec Mestisko konaním kultúrnych 

a spoločenských akcií, MDŽ, deň matiek, športový deň, úcta k starším, Silvester – stretnutie 

občanov.  

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na poriadenie kultúrnych akcií za účelom stretávania sa občanov, kultúrne 

vyžitie deti a mládeže. 
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6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

Potraviny VIKI, Viera Doruľová. 

     Pohostinstvo DIVADLO, Iveta Semanová  

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

Družstvo Rovnosť Mestisko 

Podielnické družstvo Ondava Stropkov 

       Najvýznamnejší priemysel v obci:    

            František Tkáč, zákazkové stolárstvo     

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude 

orientovať na zlepšenie služieb pre občanov. 

 

7.  Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 

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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný  a  kapitálový   rozpočet ako  vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2018 uznesením 

č.13/12/2018 pís. b. 

Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa .13.09.2019 uznesením č. 28, bod 10 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 116 340,00 151 901,00 181 710,79 119,62 

z toho :     

Bežné príjmy 109 340,00 135 460,00 152 269,79 112,41 

Kapitálové príjmy     7 000,00   14 000,00    27 000,00 192,86 

Finančné príjmy      2 441,00      2 441,00 100,00 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
    

Výdavky celkom 116 340,00 151 901,00 151 906,32 100,01 
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z toho :     

Bežné výdavky 109 340,00 135 294,00 135 299,49 100,01 

Kapitálové výdavky     7 000,00   14 166,00    16 606,83 99,99 

Finančné výdavky      2 441,00   
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

Rozpočet obce        29 804,47  

 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 152 269,79152  

z toho : bežné príjmy obce  152,269,79 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 135 299,49 

z toho : bežné výdavky  obce  135 299,49 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 16 970,30 

Kapitálové  príjmy spolu 27 000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  27 000,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 16 606,83 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  16 606,83 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  10 393,17 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 27 363,47 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 0,00 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  2 441,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 

Rozdiel finančných operácií 2 441,00 
PRÍJMY SPOLU   181 710,79 

VÝDAVKY SPOLU 151 906,32 

Hospodárenie obce  29 804,47 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 13 000,00 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ) 
0,00 

Upravené hospodárenie obce 16 804,47 
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Prebytok rozpočtu v sume 16 804,47 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, navrhujeme použiť na:  

 -  tvorbu rezervného fondu                                    16 804,47 €  
 
 

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022    

   

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 181 710,79 125 816,00 127 980,00 129 910,00 

z toho :     

Bežné príjmy 152 269,79 125 816,00 127 980,00 129 910,00 

Kapitálové príjmy 27 000,00    

Finančné príjmy 2 441,00    
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 151 906,32 125 816,00 127 980,00 129 910,00 

z toho :     

Bežné výdavky 135 299,49 125 816,00   127 980,00 129 910,00 
Kapitálové výdavky 16 606,83    

Finančné výdavky     
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 473 479,25 467 297,78 

Neobežný majetok spolu 431 800,63 412 542,46 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 431 800,63 412 542,46 

Dlhodobý finančný majetok   

Obežný majetok spolu 41 115,63 53 869,35 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   
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Krátkodobé pohľadávky  2 401,51 761,76 

Finančné účty  38 744,12 53 107,59 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  532,99 885,97 

 

8.2 Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 473 479,25 467 297,78 

Vlastné imanie  157 326,51 166 821,72 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  157 326,51 166 821,72 

Záväzky 21 399,79 20 809,73 

z toho :   

Rezervy  850,00 850,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 13 000,00 13 000,00 

Dlhodobé záväzky 998,25 1 107,30 

Krátkodobé záväzky 6 551,54 5 852,432 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 294 752,95 279 666,33 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku došli z dôvodu vyradenia starého nábytku v kancelárii  

8.3. Pohľadávky  

 

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   2 401,51 761,76 

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   6 551,54 5 852,43 

Záväzky po lehote splatnosti     
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9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 22 474,88 19 806,19 

51 – Služby 29 480,47 35 760,92 

52 – Osobné náklady 69 841,53 64 467,85 

53 – Dane a  poplatky 55,68 58,08 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
7 420,12 9 969,47 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

36 107,00 36 715,00 

56 – Finančné náklady 190,48 200,74 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
1 563,60 3 063,59 

59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 1 825,77 1 560,21 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0 0 

62 – Aktivácia 2 678,67 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
111 942,61 121 089,28 

64 – Ostatné výnosy 3 939,57 2 204,63 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

540,00 850,00 

66 – Finančné výnosy 0 1,99 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

43 541,05 53 830,94 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-2 666,09  9 495,21 

 

Hospodársky výsledok /kladný,/ v sume 9 495,21 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 



                                                                     17 

10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1.Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

   

MŽP SR Och. prírody a krajiny, ovzdušia, ochrana pred 

povodňami   

      42,44 

MV SR Voľby I. II. kolo prezidentských volieb, voľby 

do Európskeho parlamentu  

  3 632,72 

MV SR REGO      171,02 

MPSVaR Podpora zamestnania 12 242,60 

VÚC Oprava  klub mladých      800,00 

VÚC Oprava strechy na telocvični   2 000,00 

MF SR Rekonštr. odvodovej povrchovej vody 13 000,00 

MF SR Oprava strechy na telocvični    7 000,00 

   

   

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- MPSVaR 

- MF SR 

 

10.2. Poskytnuté dotácie 

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.3/2015 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

OŠK Na činnosť obecného športového klubu 3 063,59 
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

- V roku 2019 sme opravili kancelárie, pokračuje sa s výstavbou chodníkov po dedine. 

Urobili sa nove  rigoly po dedine, vymenila sa strecha na telocvični  a odkanalizovala 

sa povrchová voda z otvorených rigolov  

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- vybudovanie multifunkčného ihriska 

- vybudovanie kanalizácie 

-     vybudovanie bytovej jednotky 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná sprava. 

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie súdny spor . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:     Viera Pališčáková                                                     Schválil: Stanislav Baka 

 

 

V Mestisku  dňa 29.07.2020 


