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1. Úvodné slovo starostu obce 

Výročná správa obce Šandal za rok 2021, ktorú ako starosta obce predkladám, je pravdivým a 

nestranným obrazom činnosti obce a výsledkov, ktoré obec za rok 2021 dosiahla. Ku skončeniu 

účtovného roka patrí hodnotenie ekonomickej, ale aj bežnej činnosti obce. Prenesených 

výkonov a kompetencii obciam stále pribúda a na druhej strane finančné zabezpečenie pre malé 

obce značne zaostáva. Tento rok sme realizovali rekonštrukciu oplotenia cintorína.  

Obec v priebehu roka z dôvodu pandémie koronavírusu COVID 19 neorganizovala kultúrne  

podujatia, na ktoré sme boli každoročne zvyknutí. Podarilo sa zorganizovať iba  športový deň 

obce. Zo spomínaného dôvodu sa neorganizovali ani súťaže pre mladých  DHZO, ktorý v našej 

obci funguje už šiesty  rok. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však samozrejme môžu najlepšie 

iba občania. V posledných rokoch spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prináša 

každodenne veľa problémov, pre organizácie, firmy a v neposlednom rade aj pre ľudí. Zmierniť 

túto situáciu môžeme, ak si budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety samozrejme v 

rámci svojich možností a schopností, aby sme si vytvorili pekné, pokojné a šťastné podmienky 

pre život v našej dedine. Chcem sa poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva a 

zamestnankyni obce. 

        

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec ŠANDAL 

Sídlo: Šandal 15, 091 01  Stropkov 

IČO: 00331031 

Štatutárny orgán obce: Jaroslav MIKULA 

Telefón: 054/7422308 

E-mail: obecsandal@gmail.com 

Webová stránka: www.sandal.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:                Jaroslav Mikula 

Zástupca starostu obce: Mária Maťašová 

Obecné zastupiteľstvo:  Lukáš Červený 

                                       Ing. Zuzana Kitiková 

                                       Mária Maťašová 

                                       Peter Šichula 

                                       Pavol Vaško 

   

Obecný úrad: Helena Petrišinová – ekonómka obce 

Rozpočtové organizácie obce: obec nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej organizácie 

Príspevkové organizácie: obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie 

Neziskové organizácie založené obcou: obec nie je zriaďovateľom žiadnej neziskovej 

organizácie  

http://www.sandal.sk/
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Obchodné spoločnosti založené obcou: obec nie je zriaďovateľom žiadnej obchodnej 

spoločnosti. 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: 

Poslaním obce Šandal je zvýšenie a skvalitnenie života občanov obce. Obecný úrad vykonáva 

odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce: 

ekonomická a mzdová agenda, prenesený výkon štátnej správy, evidencia obyvateľstva, 

sociálna agenda, správa daní a poplatkov, podateľňa. 

 

Vízie obce: 

Dokončenie kanalizácie,  výstavba altánku, rekonštrukcia suterénu obecného úradu, oprava 

prameňov pitnej vody obecného vodovodu. 

 

Ciele obce: 

Zvýšenie kvality života občanov, vzájomná spolupráca, informovanosť a transparentnosť pri 

riadení, skvalitňovanie životného prostredia.  

 

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.  

 

5.1. 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 Šandal - Roveň. 

 

Susedné mestá a obce : Stropkov, Breznica, Vyšná a Nižná Olšava, Okrúhle, Radoma, Baňa, 

Šarišský  Štiavnik.   

Celková rozloha obce :  1 089 ha 

Nadmorská výška : v strede obce 260 m.n.m, najvyšší bod je 526 m.n.m 

 

5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov k 31.12.2021: 310 s trvalým pobytom: 

z toho:             muži                         167 

                        ženy                            143 

 

z toho:             deti do 15 rokov   50 
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  muži od 15-62  116 

  ženy od 15-62               92 

  muži nad 62 rokov        24 

  ženy nad 62 rokov        28 

 

Hustota a počet obyvateľov : K 31.12.2021 obec evidovala 310 obyvateľov, priemerná 

hustota obyvateľstva obce je 28 obyvateľov na 1 km2. 

 

Národnostná štruktúra : obyvatelia si udávajú národnosť  slovenskú,  nárečie šarišské 

a rusínske. 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  rímskokatolíci, gréckokatolíci 

a iné viery. 

 

Vývoj počtu obyvateľov : V roku 2021 mal vývoj počtu obyvateľov v obci Šandal 

vyrovnávajúcu tendenciu. V roku 2021 zomreli traja obyvatelia, šiesti sa odsťahovali z obce, 

narodili sa dve deti a siedmi občania sa do obce prisťahovali. 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : V obci k 31.12.2021  sú ôsmi občania dlhodobo nezamestnaní nad 

12 mesiacov, ktorí sú v evidencií ÚPSVaR  Stropkov, čo je 2,58 %  z celkového počtu 

obyvateľov.  

 

Nezamestnanosť v okrese : V okrese Stropkov je nezamestnanosť na úrovni 11,25 %. 

 

Vývoj nezamestnanosti : V okrese Stropkov nezamestnaných v dôsledku pandémie 

koronavírusu za predchádzajúce roky pribudlo. Oproti decembru 2020, kedy nezamestnanosť 

bola 12,08%, v decembri 2021 bola o niečo nižšia na úrovni 11,25 %.   

 

5.4. Symboly obce 

 

Erb obce : 

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. 

 

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 :  
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Pečať obce Šandal je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ŠANDAL. 

Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní 

pečiatok s obecnými symbolmi. 

 

5.5. Logo obce 

Obec nemá vlastné logo obce. 

 

5.6. História obce 

Prvá písomná zmienka o obci siaha do roku  1391. Šandal 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 

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 
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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. 

5.7. Pamiatky 

Historický starý kamenný grécko-kat. kostol z roku 1789, ktorý sa začal stavať za pôsobenia 

gr.-kat. kňaza o. Georgiusa  Ortutaya. 

  

5.8. Významné osobnosti obce  

Obec neeviduje žiadne významne osobnosti. 

 

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

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V obci sa v súčasnosti nenachádza materská ani základná škola. Žiaci navštevujú Základnú 

školu a materské školy v Stropkove. Stredné školy navštevujú v Stropkove a vo Svidníku. 

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

orientovať na vzdelávanie detí. 

  

6.2. Zdravotníctvo 
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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  Košíc. 

  

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti 

sa bude orientovať na  zdravotnú starostlivosť o detí a seniorov.  

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

Starostlivosť o starších je zabezpečovaná podľa ich potrieb. V roku 2020 obec neposkytovala 

opatrovateľskú službu.  

     Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na poskytovanie služieb dôchodcom. 

 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

 Kino ........ nie 

 Galéria ......nie 

 Múzeum ....nie 

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

sa bude orientovať na prácu s mládežou a seniormi.    

 

6.5. Riešenie dopravy v obci 

 

Dopravné spoje so širším okolím predstavuje autobusová doprava.  Osobnú autobusovú 

dopravu zabezpečuje SAD Humenné. V katastri sú zriadené štyri zastávky autobusov. Každá 

zo zastávok autobusu je vybavená čakárňami. Štátna cesta vedie pozdĺž celej obce,  miestne 

cesty  sú v zlom technickom stave – potreba renovácií.  Doprava je  viazaná na autobusy alebo 

individuálnu dopravu osobnými autami. 

 

6.6. Územné plánovanie v obci 

 

Obec Šandal nemá vyhotovený územný plán obce z dôvodu, že územný plán sú povinné mať 

mestá a obce s viac ako 2 000 obyvateľmi. Ostatné obce sú povinné mať územný plán obce, ak: 

a) treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a 

prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby,  

b) to vyplýva zo záväznej časti územného plánu regiónu, najmä na splnenie medzinárodných 

záväzkov alebo na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia 

celoštátneho významu. 

   

6.7. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

-  Pekáreň – Juraj Maťaš,  Šandal č. 99 

- Pálenica Šandal, s.r.o.,  Šandal č. 14 
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Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- Pekáreň – Juraj Maťaš, Šandal č. 99 

- Pálenica Šandal, s.r.o., Šandal č. 14 

- AGRO-EKO, spol. s r.o. Šandal 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

     - V obci nepôsobí žiadna firma s poľnohospodárskou výrobou. 

 

      Poľnohospodárske pozemky v obci obhospodarujú samostatne hospodáriaci roľníci Ing. 

Dovičák Tomáš a Saloň Milan, PAPS s.r.o. Stropkov a Panra Karpatia, s.r.o. Chmeľov.  

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

bude orientovať na: uspokojovanie všetkých potrieb obyvateľov obce.   

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet nebol schválený.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č. 105 ako 

vyrovnaný 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 23.07.2021 uznesením č. 138 

- druhá zmena schválená dňa 06.11.2021 uznesením č. 152 

- tretia zmena schválená dňa 17.12.2021 uznesením č. 158 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 94 360 121 752 115 548,31 94,90 

z toho :     

Bežné príjmy 94 360 106 752 106 091,91 99,38 

Kapitálové príjmy  30 449 30 448,68   100,00 

Finančné príjmy  15 000 9 456,40 63,04 

Výdavky celkom 94 360 121 752 97 641,54     91,85 

z toho :     

Bežné výdavky 94 360 106 647 88 080,14 82,59 

Kapitálové výdavky  15 105 9 561,40 63,30 

Finančné výdavky     

Rozpočet obce      

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
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Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 106 091,91 

z toho : bežné príjmy obce                                                    106 091,91 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 88 080,14 

z toho : bežné výdavky  obce  88 080,14 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet +18 011,77 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 9 561,40 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  9 561,40 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  
- 9 561,40 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 8 450,37 

Vylúčenie z prebytku  0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 8 450,37 

Príjmové finančné operácie  9 456,40 

Výdavkové finančné operácie 
 

0,00 

Rozdiel finančných operácií + 9 456,40 
PRÍJMY SPOLU   115 548,31 

VÝDAVKY SPOLU 97 641,54 

Hospodárenie obce  + 17 906,77 
Vylúčenie z prebytku 0 

Upravené hospodárenie obce + 17 906,77 

   

Prebytok rozpočtu v sume 17 906,77 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 17 906,77 EUR  

- tvorbu peňažného fondu   EUR 

- na vysporiadanie zostatku finančných operácií   EUR 

 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2021 je vo výške 45 855,73 € z toho:  

- Pokladňa –     519,29 €  

- BÚ –         45 336,44 €  

 

Upravený: 

Fin.  prostriedky SF:  2 292,19 €  

Fin. prostriedky RF: 25 778,84 €  

Spolu:                       28 071,03 €  
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Skutočná tvorba RF: 45 855,73 – 28 071,03 = 17 784,70 €  

Na základe uvedených skutočností je skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2021 

vo výške 17 784,70 EUR. 

 
 

7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024      

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Príjmy celkom 115 548,31 97 590 97 590 97 590 

z toho :     

Bežné príjmy 106 091,91 97 590 97 590 97 590 

Kapitálové príjmy     

Finančné príjmy 9 456,40    

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Rozpočet   

na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Výdavky celkom 97 641,54 97 590 97 590 97 590 

z toho :     

Bežné výdavky 88 080,14 97 590 97 590 97 590 
Kapitálové výdavky 9 561,40    

Finančné výdavky     
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Majetok spolu 1 426 848,62 1 418 635,72 

Neobežný majetok spolu 1 384 745,05 1 368 142,45 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 1 311 585,65 1 294 983,05 
Dlhodobý finančný majetok 73 159,40 73 159,40 

Obežný majetok spolu 41 827,07 50 204,48 
z toho :   
Zásoby   
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky  4 335,91 4 190,15 
Finančné účty  37 491,16 46 014,33 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  276,50 288,79 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k  31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 435 875,48 1 418 635,72 

Vlastné imanie  707 860,88 726 805,18 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  707 860,88 726 805,18 

Záväzky 45 553,61 9 879,68 

z toho :   
Rezervy  987,17 1 051,50 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 8 000,00 0,00 
Dlhodobé záväzky 2 001,77 2 292,19 
Krátkodobé záväzky 3 939,09 2 437,99 
Bankové úvery a výpomoci 30 625,58 4 098,00 

Časové rozlíšenie 682 460,99 681 950,86 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   4 335,91 4 190,15 

Pohľadávky po lehote splatnosti     
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8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2020 

Zostatok  

k 31.12 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   3 901,86 2 437,99 

Záväzky po lehote splatnosti     

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- pohľadávky do lehoty splatnosti – neuhradené vystavené faktúry za odber pitnej vody r. 2021 

a daň z nehnuteľnosti, 

 - záväzky do lehoty splatnosti – záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, poisťovniam 

a daň. úradu. 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Náklady 110 715,00 113 529,35 

50 – Spotrebované nákupy 11 903,93 17 630,99 

51 – Služby 20 159,78 17 820,08 

52 – Osobné náklady 47 742,42 47 668,53 

53 – Dane a  poplatky 55,68 55,68 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

1 061,28 667,22 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

25 998,00 27 215,50 

56 – Finančné náklady 1 494,13 997,15 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

2 299,78 1 474,20 

59 – Dane z príjmov   

Výnosy 116 657,78 126 530,87 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 3 449,20 3 441,50 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

  

62 – Aktivácia   

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

86 705,69 91 106,12 

64 – Ostatné výnosy 433,40 3 956,00 
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65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

987,17 980,00 

66 – Finančné výnosy   

67 – Mimoriadne výnosy   

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

25 082,32 27 047,25 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+5 942,78 +13 001,52 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 13 001,52 EUR bol zúčtovaný na účet 428 -

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Prešovský samosprávny kraj 1 500,00 Vybavenie kultúrneho domu 

Štatistický úrad SR 2 368,48 SODB 2021 

Ministerstvo vnútra SR 126,90 REGOB – prenesený výkon 

Ministerstvo vnútra SR 32,33 Životné prostredie – prenesený 

výkon 

Ministerstvo dopravy, výstavby a RR 

SR 

14,26 Miestne a účelové komunikácie – 

prenesený výkon 

Ministerstvo dopravy, výstavby a RR 

SR  

427,61 Stavebné a vyvlastňovacie 

konania – prenesený výkon 

Dobrovoľná PO SR 1 400,00 Dotácia na DHZO skupiny „C“ 

Ministerstvo vnútra SR 705,00 Dotácia na celoplošné testovanie 

COVID 19 

Envir. fond 528,55 Ochrana ŽP 

Spolu 7 103,13  

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie:  

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

   

   

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021 
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Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:  

 Rekonštrukcia oplotenia cintorína 

  

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

 Výstavba dreveného altánku 

 Rekonštrukcia suterénu obecného úradu 

 Rekonštrukcia vodojemu a prameňov pitnej vody 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

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

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

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

Obec nevedie súdny spor.  

 

 

 

 

Vypracoval: Petrišinová Helena                                     Schválil: Mikula Jaroslav 

                                                                                                          starosta obce 

 

 

 

V Šandale dňa 20.05.2022 

 

  

 

 


