Individuálna výročná správa
Obce Vyšný Kručov
za rok 2020

Emília Novotná
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
V súčasnosti v obci žije 150 obyvateľov, väčšinou v dôchodkovom veku ,v obci sa nenachádza
pohostinstvo a predajňa potravín a rozličného tovaru, preto obec zabezpečuje tieto služby pre
obyvateľov pojazdnou predajňou , ktorá slúži pre obyvateľov tri krát do týždňa v určenom
čase. Dobre sa vyvíja činnosť DPO obce. Sústreďujú sa tu prevažne mladí ľudia, ktorí majú
záujem oboznamovať sa s technikou , ktorá slúži na pomoc a záchranu obyvateľstva v prípade
nežiadúcich živelných udalostí.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Vyšný Kručov
Sídlo: Vyšný Kručov
IČO: 322725
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 054/7393110
Mail: vysnykrucov@pobox.sk
Webová stránka: www.obecvysnykrucov.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Emília Novotná
Zástupca starostu obce: Ondrej Gamec
Hlavný kontrolór obce: Tipulová Marcela
Obecné zastupiteľstvo: Ing.Dušan Novotný , Stanislav Kolibaba, Andrej Lukáč, Zuzana Paľová
Obecné zastupiteľstvo obce je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených v priamych
voľbách v roku 2020. Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Kručove rokovalo na svojich zasadnutiach
o základných otázkach života a rozvoja obce.

Obecný úrad: Vyšný Kručov. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a
starostu obce. Zabezpečuje všetky organizačné a administratívne úlohy. Prácu obecného úradu
organizuje a riadi starosta obce
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy obce je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Vo všetkých oblastiach životných potrieb spríjemniť,
zdokonaliť, zlepšiť a uľahčiť každodenný život tunajším občanom tejto obce.
Vízie a ciele obce : V oblasti rozvoja územia obce dobudovať infraštruktúru pre bytovú a
občiansku vybavenosť – najmä dokončiť rekonštrukciu priekop, vylepšiť dopravnú infraštruktúru –
miestne komunikácie, chodníky, parkoviska a autobusové zástavky. V oblasti ochrany životného
prostredia – zdokonaliť systém odpadového hospodárstva, zabezpečiť protipovodňové opatrenia.
Znížiť energetickú náročnosť budovy Obecného úradu- zatepliť strechu a podlahu v budove.

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 :
Susedné mestá a obce : Najbližšie mestá : Giraltovce, Bardejov, Prešov.
Susedné obce : Marhaň, Harhaj, Koprivnica, Lascov, Kuková, Kalnište.
Celková rozloha obce : 3.9569 km2
Nadmorská výška : 220m.n.m.
5.2. Demografické údaje
5.3. Hustota a počet obyvateľov :
Hustota a počet obyvateľov : 153
Národnostná štruktúra :

Slovenská

Vývoj počtu obyvateľov : mierne stúpajúci
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
- 53 % občanov má evanjelické vierovyznanie
- 47 % občanov má rímsko-katolícke vierovyznanie
Vývoj počtu obyvateľov : stagnujúci
5.4. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

9%
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Nezamestnanosť v okrese : 12 %
5.5. Symboly obce
Erb obce : V zelenom poli štítu strieborné čerieslo medzi dvoma zlatými ratolesťami , v ľavo
nad čerieslom zlaté jablko.
5.6. Logo obce : obec nemá vlastné logo
5.7. Pamiatky : historická zvonica
5.8. Významné osobnosti obce:

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola v obci Marhaň

-

Materská škola v obci Marhaň

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Základná umelecká škola Giraltovce

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Poliklinika Giraltovce

-

Nemocnica s poliklinikou Bardejov

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na udržanie súčasného stavu zdravotnej starostlivosti.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje : Rodinní príslušníci
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : vytváranie podmienok pre starých a osamelých občanov, pomoc pri
nákupoch.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Kultúrna a športová komisia pri obecnom zastupiteľstve

-

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský
život sa bude orientovať na : zapájanie širšieho kruhu verejnosti do spoločenského
diania.

6.5. Hospodárstvo

5

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Stolárstvo Gamko

-

Autoservis

-

Kamenárstvo

Najvýznamnejší priemysel v obci :
Nie je
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Oragro Oravské Veselé

-

Agro Raslavice

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : vytvorenie podmienok pre drobných živnostníkov.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2020. Obec v roku 2020 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako
prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2019 uznesením č.6/2019.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 11.5.2020 uznesením č. 1/2020

-

druhá zmena schválená dňa 31.7.2020 uznesením č. 2/2020

-

tretia zmena schválená dňa 30.9.2020 uznesením č. 3/2020

-

štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2020 uznesením č.4/2020.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov
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k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

47 255

84 104,63

82 922,30

99

46 055
0
16000
47 255

50 436,53
30 000
22377,03
54 845,10

49 254,20
30 000
22377,03
53 435,70

98
100
100
97

46 055
0
1 200
0

40 266
12 179,10
2 400
+29 259,53

38 853,47
12 182,23
2 400
+29 486,60

96
100
100

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020

49 254,20
38 853,47
+10 400,73
30 000,00
12 182,23
+17 817,77
+28 218,50
-20 440,87
+7 777,63
3 668,10
2 400,00
+1 268,10
82 922,30
53 435,70
+29 486,60
-20 440,87
+9 045,73

Obec pre účely zistenia výsledku hospodárenia vyčíslila osobitne bežný rozpočet a kapitálový
rozpočet. Pre účely výpočtu schodku alebo prebytku rozpočtu sa nepoužili /vylúčili/ finančné
operácie a rovnako aj nevyčerpané účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu.
Prebytok bežného rozpočtu predstavuje +10 400,73 EUR. Prebytok kapitálového
rozpočtu predstavuje +17 817,77 EUR. Z toho vyplýva, že obec dosiahla prebytok bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške +28 218,50 EUR, pričom finančné operácie 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
nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce. Z toho dôvodu obec tvorí za rok 2020 rezervný
fond.
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V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 884,- EUR na sčítanie domov a bytov
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 19 556,87 EUR na rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice
a)

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2023

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2020
82 922,30

Rozpočet na rok
2021
45 455

Rozpočet
na rok 2022
45 455

Rozpočet
na rok 2023
44 925

49 254,20
30 000,00
3 668,10

45 455
0
0

45 455
0
0

44 925
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2020
53 435,70

Rozpočet na rok
2021
45 455

Rozpočet
na rok 2022
45 455

Rozpočet
na rok 2023
44 925

38 853,47
12 182,23
2 400

45 455
0
0

45 455
0
0

43 525
0
1 400

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2019
164 462,44

Skutočnosť
k 31.12.2020
199 524,40

162 461,22

167 924,35

162 461,22

167 924,35

1 660,82

31 382,89

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
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Krátkodobé pohľadávky

809,90

1 215,37

Finančné účty

850,92

30 167,52

340,40

217,16

Skutočnosť
k 31.12.2019
164 462,44

Skutočnosť
k 31.12.2020
199 524,40

41 548,72

52 743,89

Výsledok hospodárenia

41 548,72

52 743,89

Záväzky

10 967,37

28 591,03

500,00

500,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

20 440,87
282,12

237,33

Krátkodobé záväzky

5 222,08

1 181,56

Bankové úvery a výpomoci

4 963,17

6 231,27

111 946,35

118 189,48

Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky do lehoty splatnosti

89,99

456,11

Pohľadávky po lehote splatnosti

719,91

759,26

Zostatok k 31.12
2019

Zostatok
k 31.12 2020

8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

5 504,20

Záväzky po lehote splatnosti

1 418,89
0

0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Výška pohľadávok v roku 2020 vzrástla oproti roku 2019.
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-

Výška záväzkov v roku 2020 poklesla oproti roku 2019.

9. Hospodársky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady

74 138,11

41 824,39

50 – Spotrebované nákupy

8 362,71

6 918,12

51 – Služby

28 104,81

6 525,61

52 – Osobné náklady

29 835,41

19 506,95

53 – Dane a poplatky

91,36

170,75

2 051,38

1 099,48

4 951,00

5 480,00

741,44

856,48

57 – Mimoriadne náklady

0

0

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

0

1 267,00

0

0

68 521,07

53 019,56

137,00

121,00

0

0

0

0

41 333,2

41 493,69

1 623,27

2 681,30

500,00

500,00

0

0

0

0

24 927,6

8 223,57

- 5 617,04

+ 11 195,17

Názov

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

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/
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Hospodársky výsledok kladný v sume + 11 195,17 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
30 000,00

MV SR

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Štatistický úrad

Sčítanie domov a bytov

MV SR

Covid

MV SR

Decentralizačná dotácia - registrácia obyvateľstva

MV SR

Voľby

1 116,92

DPO

Hasiči

1 400,00

884,00
1 436,23
70,42

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Obec prijala kapitálovú dotáciu vo výške 30 000,- EUR na rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice, z ktorej v roku 2020 použila sumu vo výške 10 443,13 EUR.

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
-

Obec obstarala materiál na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške 10 443,13
EUR.

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

11

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
Obec nevedie súdny spor a nemá dlžoby, ktoré by mohli znamenať riziko v hospodárení
obce.
Vypracoval: Emília Novotná

Schválil: Emília Novotná

Vo Vyšnom Kručove, dňa : 13.7.2021

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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