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1. Základná charakteristika Obce Šandal 
      
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. 
 
1.1 Geografické údaje 
 
Geografická poloha obce : Obec Šandal sa nachádza v Prešovskom kraji. Je jednou z obcí na 
severovýchode Slovenska. Patrí pod okres Stropkov. Leží v Nízkych Beskydách. Konkrétne ju 
obklopuje Ondavská vrchovina a nachádza sa v doline prítoku Oľšavky.  Obec predstavuje typ 
čiastočne rozptýleného sídla, i keď v poslednom období sa domy na samotách pomaly 
vyprázdňujú, ale budujú sa rodinné domčeky v blízkosti Stropkova, v časti obce Roveň. 
 
Susedné mestá a obce : Stropkov, Breznica, Vyšná a Nižná Olšava, Okrúhle, Radoma, Baňa, 
Šarišský  Štiavnik.   
 
Celková rozloha obce : 1089 ha 
 
Nadmorská výška : v strede obce 260 m.n.m, najvyšší bod je 526 m.n.m 
 
1.2 Demografické údaje 
 
Hustota  a počet obyvateľov :  k 31.12.2015 -  305, na l km2  hustota obyvateľstva - 28 
 
Z celkového počtu obyvateľov je 163 mužov a 142 žien. V obci v roku 2015 zomreli 6 
obyvatelia. V obci sa narodili 4 deti – traja chlapci a jedno dievča. 
Na trvalý pobyt sa prihlásili 5 občania, z trvalého pobytu boli odhlásení 7 občania.  
V obci bolo v r. 2015 šesť sobášov. 
 
Národnostná štruktúra :  obyvatelia si udávajú národnosť  slovenskú , nárečie šarišské a rusínske 
 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko a grécko katolíci približne na 
polovicu. 
 
1.3 Ekonomické údaje 
 
Nezamestnanosť v obci :   V obci k 15.01.2016  je  14 občanov dlhodobo nezamestnaných ako 
uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v evidencií UPSVR  Stropkov. Sú to občania nezamestnaní 
nad 12 mesiacov.   
 
 
1.4 Symboly obce 
 
Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce 
Šandal a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického 
registra Slovenskej republiky  č. HR 48/S-213/01 v tejto podobe: 
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     V zelenom štíte  zlatý snop so zľava zaseknutým strieborným položeným a prevráteným 
kosákom na zlatej rukoväti, sprevádzaný po bokoch v päte štítu dvomi zlatými osemhrotými 
hviezdami. 
 

Erb obce : 

 
Vlajka obce : 

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (4/8), žltej 
(1/8), zelenej (1/8), bielej (1/ 8) a  zelenej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená 
tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 
 
Pečať obce : 

 
Štandarda starostu: 

 

 

1.5 Logo obce 

 
Obec nemá svoje logo. 
 

1.6  História obce 

  Aj o malé obce viedli zemepáni spory. Takou obcou bol aj Šandal, v súčasnosti v okrese 
Stropkov. V minulosti bol raz súčasťou Šarišskej, potom Zemplínskej župy. V rokoch 1382 – 
1395 sa o Šandal sporili dva bohaté rody -  Rozgonyovci a Cudorovci. 

 Okolie Stropkova na strednom toku Ondavy sa začalo osídľovať od prvej polovice 10. do 
13. stor. Po bitke pri Rozhanovciach sa v roku 1312 zemepánmi na Čičvianskom panstve stali 
páni z Rozhanoviec – Rozgonyovce, v Zborove na Makovickom panstve Cudorovci. Obidva 
roky sa podieľali na zaľudňovaní okolia. Mali medzi sebou rozsiahle spory o zemianstve v 
obciach Šandal, Bokša, Nižná a Vyšná Oľšava, Lomné, Kručov a ďalšie, ktoré hraničili s 
hradným panstvom Stropkova. Spor riešila Jágerská Kapitula. Šandal s Fijašom a Bokšou 
pripadli Cudorovcom – pod Makovické panstvo v Zborove. Z toho obdobia je prvá písomná 
zmienka o Šandale (1391). Pod Makovicou Šandal zotrval do 16. storočia. Obec vznikla na 
zákupnom práve, na panstve Čičva prvým šoltýsom v obci bol nemecký kolonista Sandal alebo 
Sandaly. Podľa neho bola neskoršie pomenovaná dedina a po úpravách názvu sa tento od roku 
1920 ustálil do dnešnej podoby. Obec za ďalších 500  rokov patrila rodom, ako boli Algiovci, 
Monokyovci, Keczerovci, Gyorffyovci, Tahyovci. 

 Z dostupných prameňov sa dozvedáme, že na rozhraní 15. a 16. stor. obec akoby zanikla, 
okolie spustlo a stratili sa informácie o nej. Koncom prvej polovice 16. stor. sa znova objavuje v 
zozname obcí Šarišskej stolice a vtedy sa do nej prisťahovalo nové obyvateľstvo v procese 
valašskej a rusínskej kolonizácie, ktoré začalo obrábať okolité pozemky. Spočiatku tam 
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pretrvával dominikálny spôsob hospodárenia, čo znamená, že pôdu obrábal zemepán so želiarmi 
bez poddaných a roľníkov. Postupne sa tam formovali sedliacke usadlosti a v roku 1660 v obci 
žilo okolo 100  obyvateľov. V tom čase v dedine nebola žiadna kúra a ani honosnejší kaštieľ. 

 Koncom 17. a začiatok 18. storočia sa niesol v znamení stavovských a reformačných 
nepokojov v Uhorsku. Šandal bol niekoľkokrát vypálený a postihla ho epidémia moru, hlad a 
bieda. Mnohí zo strachu znova utekali a opúšťali dedinu. Istý čas počas kuruckého povstania 
vedeného Imrichom Tőkőlym bolo v Šandale cisárske vojsko, ktoré museli dedinčania trpieť a 
prispievať na jeho výživu, ale jeho ekonomická sila bola veľmi slabá, a preto sa zadlžovali a  
žiadali vrchnosť o odpustenie poplatkov. Obzvlášť zúfala situácia nastala počas stavovského 
povstania Františka II. Rákociho. Vtedy zemepánmi v obci boli Szetiványiovci. Výdavky 
obyvateľom uhradili za pobyt vojska až koncom 18. stor. 

 Pri prvom sčítaní obyvateľstva v roku 1787 mal Šandal 30 domov, v ktorých žilo 46 rodín 
a 268 obyvateľov. V tom čase v obci boli poddaní roľníci, želiari a zemania. Po zemanoch sa 
nezachovali žiadne historické pamiatky. V dedine žilo len gréckokatolícke obyvateľstvo s 
farnosťou v Bokši a všetci sa hlásili za Rusínov. Koncom 19. storočia obec patrila do Šarišskej 
stolice a do Toplianskeho slúžnovského okresu, ale v roku 1881 bola prečlenená do Zemplínskej 
župy. Ľudia sa od začiatku venovali poľnohospodárstvu a chovu dobytka. 

V priebehu 19. storočia sa menila početnosť obyvateľstva a jeho skladba. Šandal mal vtedy 398 
obyvateľov a ku gréckokatolíkom sa hlásilo 240, k rímsko-katolíkom 96 a v dedine žilo 62 židov. 
19. storočie nebolo žičlivé pre obyvateľov Šandal. Obec a ľudí postihovali živelné pohromy, 
neúrody, cholerové povstanie a iné ťažkosti. V revolučnom období 1848 – 49 patril Šandal  medzi 
najchudobnejšie dediny. Naďalej pre obyvateľov ostal jediný zdroj obživy – poľnohospodárstvo, 
ale na slabo úrodnej pôde a v ťažkých terénnych podmienkach. Najväčšiu pozornosť venovali 
chovu kráv a pestovaniu sliviek. Hlad, bieda, ťažká práca boli nositeľmi epidémie TBC a iných 
ochorení. Bolo to, keď zemepánmi a neskoršie aj statkármi boli Tahyovci. V druhej polovice 19. 
storočia sa do Šandala prisťahovalo 28 poľských  rodín z Haliče.   

Ťažké životné podmienky donútili mnohých obyvateľov vysťahovať sa najmä do zámoria. V 
dôsledku toho aj napriek prisťahovaniu obyvateľov z Haliče, nastal pokles počtu obyvateľov na 
249. Táto skutočnosť menila národnostnú a náboženskú skladbu obyvateľov Šandala.  Nízka 
bola aj gramotnosť ľudí, keď z 249 obyvateľov vedelo na začiatku 20. storočia len 26 čítať a 
písať. 

Domy v dedine obyvatelia stavali okolo potoka drevené a zrubové, omazané hlinou a obielené 
vápnom. Boli dvoj- alebo troj-priestorové pozostávajúce z izby, komory a prikľetu. Pri dome 
stálo množstvo chlievikov a na konci stodola zo stĺpikovou konštrukciou. V tejto podobe sa obec 
a domy zachovali až  do založenia obecného družstva v roku 1958, ktoré potom poskytovalo 
pracovné príležitosti v určitom období až do 150 občanov až do roku 1990. 

 
1.7 Pamiatky 

- Historický starý kamenný grécko-kat. Kostol z roku 1789, ktorý sa začal stavať za pôsobenie 
gr.-kat. kňaza o. Georgiusa  Ortutaya. 
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 Pamätníky 

- pamätná tabuľa  osloboditeľom obce 
 
 
1.8 Významné osobnosti obce    
       Obec neeviduje žiadne významné osobnosti. 
 
1.9 Výchova a vzdelávanie 
 
     V súčasnosti výchova a vzdelávanie detí sa v obci neposkytuje. 
Detí z obce navštevujú  materské školy a základné školy v meste Stropkov. Stredné školy 
navštevujú v Stropkove i vo Svidníku. 
 
1.10 Zdravotníctvo 
 
     Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce Šandal poskytujú v prevažnej miere všeobecní a 
odborní lekári v meste Stropkov a Svidník.   Obyvatelia však často cestujú za odborne 
špecializovanými lekármi  aj do blízkych krajských miest a to do  Prešova a do Košíc.                                                                                                            
 
1.11 Sociálne zabezpečenie 
 

Na sociálnom úseku obec zabezpečuje nevyhnutnú sociálnu starostlivosť pre svojich 
občanov. Prostredníctvom  ÚPSVaR  zabezpečuje pre nezamestnaných poberajúcich sociálne 
dávky aktivačné práce. 
         
 
1.12 Kultúra 
 
     Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecná samospráva, ktorá usporadúva 
každoročne napr. Stretnutia obyvateľov z príležitosti rozlúčky so starým rokom a privítanie 
nového roka pred obecným  úradom,  fašiangový ples, karneval, deň matiek,  deň detí, športový 
deň pre všetkých, posedenie seniorov v októbri z príležitosti mesiaca úcty k starším a pod. 
Občania chodia na rôzne kultúrne a spoločenské akcie do blízkeho mesta Stropkov, ktoré má viac 
možnosti vyvíjať rôzne kultúrne aktivity. 
 
Obecnú  knižnicu , v ktorej fondoch je množstvo titulov domácej aj zahraničnej literatúry 
obecný úrad presťahoval do zasadačky obecného úradu 
 
1.13 Hospodárstvo 

 
V obci Šandal  sa nachádzajú tieto spoločnosti a živnostníci: 

                                       firma AUREX Prešov, prevádzka  Šandal -Roveň – zber železného šrotu 
 PAPS, s.r.o., Stropkov,  Ing. Soóš 
 Pekáreň – Juraj Maťaš,  Šandal č. 99 
 renewIT s.r.o., Šandal 109 
 PROkolor s.r.o., Šandal 109 
 KESSEL s.r.o., Šandal 86 
 Poľnohospodársky podnik –  AGRO-EKO, spol. s r.o. Šandal 
 SHR p. Milan Saloň 
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 SHR p. Andrijková Blanka 
 SHR p. Bačik Peter 

                                       BIG FOOT, s.r.o., Bratislava – hotel Horal 
      ABONIX, s.r.o. Šandal č. 34 
      Pálenica Šandal, s.r.o.,  Šandal č. 14 
      Parwan, s.r.o., Šandal č. 50 
      AGROEKOTOP, s.r.o,  Šandal č. 93 

 
Služby 
     V obci sa v súčasnosti žiaľ nenachádzajú podnikateľské subjekty, ktoré by poskytovali 
občanom svoje služby.  Občania nakupujú v blízkom Stropkove a tam tiež nachádzajú ďalšie 
potrebné služby. 
 

1.14   Organizačná štruktúra obce  
 

Starosta obce:   Jaroslav Mikula 
 
Zástupca starostu obce: Mária Maťašová 
 
Hlavný kontrolór obce:  
 
Obecné zastupiteľstvo: Ľubomír Bochmač 

Pavol Cuba 
    Mária Maťašová 
                                               Peter Šichula 

Pavol Vaško 

Komisie OcZ 

1.Komisia finančná, pre správu obecného majetku 

Predseda:  Mária Maťašová 
Členovia:  Ľubomír Bochmač 

Pavol Cuba 
 
2. Komisia pre ochranu verejného poriadku  
 
Predseda:  Peter Šichula 
Členovia:  Pavol Vaško 
   
 

1.15   Spádovosť obce 
 
Sídlo Matričného úradu :       Stropkov 
Sídlo pracoviska finančnej správy (predtým daňový úrad)   Stropkov 
Sídlo pracoviska Okresné riaditeľstvo PZ                     Stropkov 
Sídlo Okresného súdu        Svidník 
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru  Stropkov 
Sídlo pracoviska  Okresného úradu          Stropkov 
Sídlo Územnej vojenskej správy      Prešov 
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Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny   Stropkov 
Sídlo Okres. úradu – odboru starostlivosti o životné prostredie            Stropkov 
  
 
 
2. 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. Rozpočtový rok je zhodný s 
kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. 
 
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: 
         -    k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, 

- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv. 

 
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí : 

- podiely na daniach v správe štátu, 
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, 
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 

 
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy : 

- k rozpočtom iných obcí, 
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné 

úlohy. 
 

     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. 

 
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), 

kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. 
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.  Hospodárenie obce sa riadilo podľa 
schváleného rozpočtu na rok 2015. 
 
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením č. 9. 
Zmena rozpočtu bola dvakrát: 

1. rozpočtové opatrenie č. 1/2015  schválené dňa 20.11.2015 uznesením č. 30 
2. rozpočtové opatrenie č. 2/2015  schválené dňa 11.12.2015 uznesením č. 38 

 
 
 
 
 
z toho: 
 

 
 

Príjmy celkom 98 721,00 
Výdavky celkom 98 721,00 
Hospodárenie obce 0 

 



 9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  Plnenie príjmov za rok 2015 
 

2.1.1 Bežné príjmy 
 

Príjmy celkom ( € ) 

Schválený rozpočet 91 171,00 
Upravený rozpočet 98 721,00 
Skutočnosť k 31.12.2015                   97 355,55 
% plnenia k upravenému rozpočtu 98,62% 

 
 
 

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce 
Hl. kateg. 
Kategória 

 
Text 

Upravený 
rozpočet 2015 

(€) 

Skutočnosť 
2015 
(€) 

 
% 

 Príjmy celkom 98 721,00 97 355,55 98,62 
100 Daňové príjmy 63 822,00 63 341,34 99,25 
200 Nedaňové príjmy   4 089,00   4 085,47 99,91 
310 Granty a transfery  -ostatné                          30 810,00 29 928,74 97,14 

 
Bežné príjmy - daňové príjmy: 
 
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
 
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 49 763,- € z výnosu dane z príjmov boli k 
31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 49 762,62 €, čo predstavuje plnenie na 99,9 
%. 
 
 
b) Daň z nehnuteľností 
 
Z rozpočtovaných 11 781,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 11 308,40 €, čo je 95,99 

Bežné príjmy 98 721,00 
Bežné výdavky 98 721,00 
Prebytok bežného rozpočtu 0 

 
Kapitálové príjmy 0 
Kapitálové výdavky 0 
Prebytok kapitálového rozpočtu 0 

 

Príjmové finančné operácie 0 
Výdavkové finančné operácie 0 
Hospodárenie z fin. operácií 0 
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% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 8 448,41 €, dane zo stavieb boli vo výške 
2 859,99 €.  
 
c) Ostatné dane 
 
Daň za psa, daň za ubytovanie, poplatok za komunálne odpady a ostatné stavebné odpady boli 
rozpočtované vo výške 2 278,-  € a plnené  boli vo výške  2 270,32 €, čo je 99,66 %. 
 
Bežné príjmy – nedaňové príjmy: 
 
a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 
 
Z rozpočtovaných 832,- € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 830,85 €,  čo je 99,86 % 
plnenie. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, t. j. z prenájmu pozemkov a budov 
pozostávali hlavne z príjmu za užívanie kultúrno-správnej budovy, Domu smútku a poplatky na 
pohrebisku. 
 
b) Administratívne poplatky, iné poplatky a platby 
 
Z rozpočtovaných 201,-  € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 200,- €,  čo je 99,5 % 
plnenie. Prevažnú časť z týchto poplatkov tvorili správne poplatky.  
 
c) Poplatky a platby z predaja a služieb 
 
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – poplatky za vodu z obecného 
vodovodu, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, poplatky za porušenie predpisov boli  
rozpočtované v sume 3 050,- €, skutočné plnenie bolo vo výške 3 049,30 €, čo je 99,98 %.  
 

 
2.1.2 Kapitálové príjmy 

 
 

Príjmy celkom ( € ) 

Schválený rozpočet 0 
Upravený rozpočet 0 
Skutočnosť k 31.12.2015 0 
% plnenia k upravenému rozpočtu  

 
 
         2.1.3 Príjmové finančné operácie 
 
 

Príjmy celkom ( € ) 

Schválený rozpočet 0 
Upravený rozpočet 0 
Skutočnosť k 31.12.2015 0 
% plnenia k upravenému rozpočtu 0 
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2.2 Plnenie výdavkov za rok 2015 
          
         2.2.1 Bežné výdavky 
 
 

Výdavky celkom ( v € ) 

Schválený rozpočet 91 171,00 
Upravený rozpočet 98 721,00 
Skutočnosť k 31.12.2015 84 149,86 
% plnenia k upravenému rozpočtu 85,24 

 
 

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce 
 
 
v tom :             
      
Funkčná klasifikácia Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 0111 70 881,00 62 910,32 88,75 
Finančná a rozpočtová oblasť 0112 397,00 392,66 98,90 
Matrika 0113 0 0 0 
Všeobecné verejné služby inde 
neklasifikované 0160 

705,00                704,43 
                       

99,92 

Ochrana pred požiarmi 0320 124,00 0 0 
Cestná doprava 0451 1 489,00 9,12 0,61 
Nakladanie s odpadmi 0510 2 850,00 2 286,60 80,23 
Rozvoj obce  0620 10 318,00 9 915,52 96,10 
 
Verejné osvetlenie 0640 2 600,00 1 994,82 76,72 
Rekreačné a športové služby 0810 750,00 462,91 61,72 
Kultúrne služby 0820 3 860,00 1 903,77 49,32 
Splácanie úrokov  0170 0 0 0 
 
Náboženské a iné spoločenské 
služby  0840 

1 080,00                261,95                 24,25 

Zásobovanie vodou 0630 3 200,00 2 841,52 88,80 
Na dávky v hmotnej núdzi 1070 467,00 466,24 99,84 
    
    
    
    
Spolu 98 721,00 84 149,86 85,24 
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2.2.2 Kapitálové výdavky 
 

Výdavky celkom ( € ) 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 0 

Skutočnosť k 31.12.2015 0 
% plnenia k upravenému rozpočtu  

 
 

 
2.2.3 Výdavkové finančné operácie 

 
Výdavky celkom ( € ) 

Schválený rozpočet 0 
Upravený rozpočet 0 
Skutočnosť k 31.12.2015                                0 
% plnenia k upravenému rozpočtu  0 

 
 
 
 
2.3 Plán rozpočtu na roky 2016- 2018 
 

2.3.1 Príjmy celkom (€) 
 

 Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Plán na rok 
2016 

 

Plán na rok 
2017 

Plán na rok 
2018 

Príjmy celkom 97 355,55 59 155,00 59 155,00 59 155,00 
z toho :     
Bežné príjmy 97 355,55 59 155,00 59 155,00 59 155,00 
Kapitálové príjmy 0 0 0 0 
Finančné príjmy 0 0 0 0 
 

 
 
 
2.3.2 Výdavky celkom (€) 

 
 Skutočnosť 

k 31.12.2015 
Plán na  rok 

2016 
Plán na  rok 

2017 
Plán na  rok 

2018 
Výdavky celkom 84 149,86 59 155,00 59 155,00 59 155,00 
z toho :     
Bežné výdavky 84 149,86 59 155,00 59 155,00 59 155,00 
Kapitálové výdavky 0 0 0 0 
Finančné výdavky 0 0 0 0 
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015 
 

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2015: 
   

 Uprav.rozpočet 
v celých € 

Skutočnosť 
     k 31.12.2015 

v  € 
Príjmy celkom 98 721,00 97 355,55 
z toho :   
Bežné príjmy 98 721,00 97 355,55 
Kapitálové príjmy  0 0 
Finančné príjmy 0 0 
Príjmy RO 0 0 
Výdavky celkom 98 721,00 84 149,86 
z toho :   
Bežné výdavky 98 721,00 84 149,86 
Kapitálové výdavky 0 0 
Finančné výdavky 0 0 
Výdavky RO 0 0 
Výsledok hospodárenia   13 205,69 
Nevyčerpané účelové dotácie 
s použitím v r. 2016 

   2 348,35  

Hospodárenie obce za rok 2015 
usporiadanie v záverečnom 
účte  

 
 

 
      10 857,34 
 
 

   
 

Rozdiel medzi  bežnými a kapitálovými  príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami vytvoril 
prebytok rozpočtu a to v sume + 13 205,69 € ( rozdiel medzi 97 355,55 – 84 149,86). 
V prebytku rozpočtu je zahrnutý zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných 
prostriedkov zo ŠR – bežný transfer vo výške 2 348,35 €. Obec tieto nevyčerpané prostriedky zo 
ŠR z prebytku rozpočtu vylúčila a po vylúčení týchto finančných prostriedkov zo ŠR je 
hospodárenie obce v roku 2015  zistené 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- prebytok rozpočtu vo výške 10 857,34 €.. Prebytok  
bude   použitý na   tvorbu rezervného fondu. 
 
Hospodársky výsledok v €: 
 

Názov Skutočnosť k 31.12.2014 Skutočnosť k 31.12.2015 
Náklady 110 005,25 113 350,96 
50 - Spotrebované nákupy 7 510,52 9 654,12 
51 - Služby 13 574,05 12 301,14 
52 - Osobné náklady 53 328,81 58 596,78 
53 - Dane a poplatky  265,63 
54 - Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

                                    506,42                                  219,03 

55 -  Odpisy, rezervy a OP   
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z prev. a finančnej činnosti 
a zúčt. časového rozlíš. 

 
33 207,14 

 
29 668,00 

56 – Finančné náklady 844,42 916,75 
58 – Náklady na transfery 
a nákl. z odvodov príjmov 

1 033,89 
 

1 729,51 

Výnosy 110 100,19 120 916,74 
60 - Tržby za vlastné výkony 
a tovar 

 
3 722,75 

 
3 547,20 

62 - Aktivácia 0 0 
63 – Daňové a colné výnosy 
a výn. z poplatkov 

 
59 292,83 

 
63 812,56 

64 – Ostatné výnosy 124,80 1 060,92 
65 – Zúčt. rezerv a OP z 
prev. a finančnej činnosti 
a zúčt. časového rozlíš. 

 
 

1 500,00 

 
 

750,00 
66 – Finančné výnosy 17,66 5,32 
69 – Výnosy z transferov 45 442,15 51 740,74 
Výsledok hospodárenia pred 
zdanením 

 
94,94 

 
7 565,78 

59 – Dane z príjmov 3,06 0,86 
Hospodársky výsledok 91,88                        7 564,92 

 
 
     4. Bilancia aktív a pasív  v € 

 
4.1  A K T Í V A  
 

Názov   ZS  k  1.1.2015 KZ  k  31.12.2015 
Majetok spolu 943 772,95 929 319,62 
Neobežný majetok spolu 915 257,56 886 669,52 
z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 842 098,16 813 510,16 

Dlhodobý finančný majetok 73159,40 73159,40 

Obežný majetok spolu 22 208,13 42 408,80 
z toho :   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 2 654,60 3 480,72 

Finančné účty 25 553,53 38 928,08 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie 307,26 241,26 
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4.2  P A S Í V A 
 

Názov ZS  k  1.1.2015 KZ  k  31.12.2015 

Vlastné imanie a záväzky spolu 
943 772,95 929 319,62 

Vlastné imanie 
174 758,38 182 323,32 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely 
0 0 

Fondy 0 0 

Nevyspor. VH minulých rokov 
174 666,50 174 758,40 

Výsledok hosp. za účtovné obdobie 
91,88 7 564,92 

Záväzky 
6 292,15 8 578,23 

z toho :   

Rezervy 
750,00  780,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 
0 2 348,35 

Dlhodobé záväzky 
957,71 1 229,50 

Krátkodobé záväzky 
4 584,44 4 220,38 

Bankové úvery a výpomoci 
0 0 

Časové rozlíšenie 
762 722,42 738 418,07 

 
 
 

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov  v € 
 

5.1. Pohľadávky 
 
Pohľadávky Rok 2014 Rok 2015 
Pohľadávky do lehoty splatnosti   2 654,60 3 480,72 
Pohľadávky po lehote splatnosti   0 0 
Pohľadávky premlčané                  0 0 
Pohľadávky v priebehu roka odpísané 0 0 

 
 
5.2 Záväzky 
 
Záväzky Rok 2014 Rok 2015 
Záväzky do lehoty splatnosti 5 542,15 5 449,88 
Záväzky po lehote splatnosti   0 0 
Záväzky z  lízingu   0 0 

 
 

6. Ostatné  dôležité informácie 
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6.1 Prijaté granty a transfery 
 
V roku 2015  obec prijala nasledovné granty a transfery: 
 
A) TRANSFERY 
 

Poskytovateľ 
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 
uviesť : školstvo, matrika, .... 
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 
finančných 
prostriedkov 

 
- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺ.3 - stĺ.4 ) 
 
 

- 5 - 

Okresný úrad      Referendum 704,43 704,43 0 

Ministerstvo 
vnútra SR 

REGOB – prenesený výkon 106,26 106,26 0 

Okresný úrad, 
odbor starostl. 

o ŽP 

Životné prostredie – prenesený 
výkon 

(spoločný úrad v Stropkove) 
30,14 30,14 0 

Ministerstvo 
dopravy, 

výstavby a RR 
SR 

Miestne a účelové komunikácie 
prenesený výkon (spoločný úrad) 

 
13,91 

 
13,91 0 

Ministerstvo 
dopravy, 

výstavby a RR 
SR 

Stavebné a vyvlastňovacie konania 
 prenesený výkon  (spoločný úrad) 

299,46 299,46 0 

ÚPSVaR 
Dávky v hmotnej núdzi a prídavky 

na deti 
466,24 466,24 0 

Európsky 
sociálny fond 

Bratislava 
Projekt TSP 

17 816,66 
  2 096,07 

17 816,66 
           2 096,07 0 

ÚPSVaR 
NP – podpora zamestnávania UoZ 

§ 54 - VPP 
7 136,13 
1 259,44 

7 136,13 
1 259,44 

0 

 CELKOM 29 928,74 29 928,74 0 

 
B) GRANTY 

   
   
 
6.2 Poskytnuté dotácie 
 
V roku 2015 obec zo svojho rozpočtu neposkytla žiadnu dotáciu. 
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Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť 
- bežné výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
    
    

 
6.3 Významné investičné akcie v roku 2015 
 
     Obec v tomto roku nerealizovala významné investičné akcie. 
  
BEŽNÉ VÝDAVKY 

    Bežné výdavky boli zamerané na  bežný a bezproblémový chod obce a potreby jej 
obyvateľov. Koncom roka 2015 sa svojpomocne začalo s rekonštrukciou kancelárie obecného 
úradu. 

 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

 V obci sme v roku 2015 nezaznamenali kapitálové výdavky. 
 

6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 
 
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch : 

 verejné osvetlenie - rekonštrukcia 
 stavebne úpravy v suteréne obecného úradu 
 rekonštrukcia obecného vodovodu 
  

   
6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 
 
      Obec ako účtovná jednotka nezaznamenala po skončení účtovného obdobia udalosti 
osobitného významu. 
 
6.6  Analýza významných položiek z účtovnej závierky 
 
Informácie: 
 
a) o vývoji obce ako účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách 
a neistotách, ktorým je vystavená: 
     Obec v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja zabezpečuje v plnom rozsahu 
výkon verejnej služby pre obyvateľov obce. Obec nie je vystavená žiadnym významným rizikám 
a neistotám, ktoré by mohli viesť k zavedeniu prípadného ozdravného režimu alebo nútenej 
správe. Obec v oblasti zamestnanosti nevytvorila podmienky pre príchod nového 
zamestnávateľa. 
 
b) o predpokladanom budúcom vývoji činnosti obce: 
     Obec bude v budúcom období pokračovať v súlade s platnom právnou úpravou v plnení 
svojich úloh vo výkone verejnej správy na svojom území. 
c) o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja: 



 18 
 

 

     Obec nie je zameraná na činnosti v oblasti výskumu a vývoja, preto v roku 2015 na túto 
činnosť nevykladala finančné prostriedky zo svojho rozpočtu. 
 
d) o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií: 
     Obec v roku 2015 nenadobudla žiadne vlastné akcie ani akcie od iných subjektov. Obec v 
roku 2015 nenadobudla ani žiadne dočasné listy a obchodné podiely ani neplánuje ich 
nadobudnutie v ďalších rokoch. 
 
e) o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty: 
     Obec v roku 2015 nepodnikala, preto nevytvorila ako účtovná jednotka ani zisk a stratu. 
 
f) o tom, či obec má organizačnú zložku v zahraničí: 
     Obec nemá, nemala, ani neplánuje mať akúkoľvek svoju organizačnú zložku v zahraničí. 
 
g) o správe cenných papierov: 
     Obec je vlastníkom cenných papierov druhu: akcie Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., v počte 2204 ks celkovej hodnote: 73 159,40 €, ktoré za obec spravuje: Prima 
banka Slovensko. Obec v  roku 2015 nezaznamenala prírastok alebo úbytok cenných papierov. 
 
     Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015. 
Účtovná závierka bola odoslaná  do rozpočtového informačného systému územnej samosprávy 
– RIS.SAM v elektronickej forme v termíne stanovenom zákonom. 
 
 
 
 
 
 
 
                        starosta obce   - Jaroslav MIKULA 
              .................................................. 
 
 
V Šandale, dňa   31.05. 2016 
 
 
 
 
Prílohy: 

- individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
- výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 


