Individuálna výročná správa
Obce H E R V A R T O V
za rok 2014

Miroslav Mackanič
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
táto výročná správa má Vám poskytnúť informácie o hospodárení obce za rok 2014. Obec je
zriaďovateľom základnej a materskej školy, ktoré nemajú právnu subjektivitu, preto je povinná
zabezpečovať originálne kompetencie, ako aj prenesený výkon štátnej správy. Z originálnych
kompetencií ide o zabezpečenie predprimárneho vzdelávania detí v MŠ, stravovanie v ŠJ pre deti
materskej školy a žiakov ZŠ. Z prenesených kompetencií je to financovanie základnej školy.
Obec hospodári s financiami, ktoré plynú z príjmu fyzických osôb tzv. podielové dane, z daní
z nehnuteľností, daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady, z prenájmu
budov, prístrojov a zariadení, nedaňové príjmy – správne poplatky, dotácie a transfery. V roku 2014
boli poskytnuté dotácie vo výške 30 856,39 €. Z toho dotácia na voľby 3 470,08 €, dotácia na podporu
zamestnanosti 4 065,96 €, na evidenciu obyvateľstva – REGOB 163,35 €, na rekonštrukciu podlahy
obecnej sýpky 1 000,00 € na oslavy obce 1 000,00 € . Pre základnú školu na mzdy a prevádzku 20
397,00 € a príspevok pre 5 ročné deti MŠ 760,00 €.
Finančné prostriedky boli použité na bežné, ale aj kapitálové výdavky.V roku 2014 sme dokončovali
projekt „Protipovodňová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov“ v celkovej hodnote
3 037 509,12 EUR. V druhej polovici roka sa nám podarilo dokončiť stavbu a následne skolaudovať.
Troška sa to natiahlo termínom kvôli vysporiadaniu pozemkov, ktoré boli zobraté do trvalého záberu
stavby.
Ďalej sa nám podarilo dotiahnuť výberové konanie na Rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktoré sa
viackrát opakovalo. Projekt na Rekonštruciu verejného osvetlenia bol schválený už pred štyrmi rokmi.
Bola podaná žiadosť na riešenie havárijného stavu ZŠ a MŠ na Úrad vlády SR a na Ministerstvo
školstva SR. Ani jedna žiadosť nebola schválená.
V mesiaci jún 2014 bol zo zásobníka vybratý projekt „Cezhraničná spolupráca – rozpoznateľný kľúč
rozvoja turizmu“. Tento projekt bol podaný ešte v r. 2010. V projekte boli zainteresované tri strany a to
z Poľska Gmína Sekowa a zo Slovenska Hervartov a Nižná Polianka. Podmienkou bolo, že stavby v
rámci projektu musia byť dokončené k 31.12.2014 a dokumentačne musí byť projekt uzavretý do
31. 01. 2015. Tento projekt bol veľmi náročný, čo sa týka jeho realizácie za veľmi krátky čas, náročnosť
prístupu k stavbe a navyše práce sa realizovali prevážne v zimnom období.
V rámci tohto projektu nám vyrástla nová pekná výhľadňa na vrchu Žobrák s koloseom a prístreškami.
Taktiež sa realizovali práce pod názvom Exteriérová expozícia izby ľudových tradícií okolo KSB oplotenie, lavičky, chodník, altánky, drevené odpadkové koše.
Väčšina údržbárskych prác bola vykonávaná svojpomocne.
Obec v rámci projektu na podporu regionálnej zamestnanosti zamestnáva občanov dlhodobo
evidovaných na úrade práce, ktorí pomáhajú najviac pri zveľaďovaní a skrášľovaní obce, kosenie
parkov, cintorína, areálov ZŠ a MŠ, čistenie priekop a verejných priestranstiev, v zime pri odpratávaní
snehu.
Nezabudli sme ani na kultúru a šport. Kultúrnu činnosť v našej obci sa nám darí udržiavať podľa
finančných možností myslím si, že na dobrej úrovni. Každoročne organizujeme pre občanov našej obce
rôzne kultúrne akcie ako Karneval pre deti, Deň matiek, Oslavy obce Hervartov, Posedenie
s dôchodcami, Mikuláša, Zabíjačkové hody.
V športovej oblasti má obec organizovaný len futbal. Na mimo súťažné neorganizované športy v obci
môže sa využívať viacúčelové športové ihrisko pri ZŠ.
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC HERVARTOV
Sídlo: Hervartov 84, 086 22 Kľušov
IČO:

00322032

Štatutárny orgán obce: Miroslav Mackanič, starosta obce
Telefón: +42154 472 3760, 0908 879 664
Mail: obec.hervartov@post.sk
Webová stránka: www.hervartov.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Miroslav Mackanič – zvolený za starostu 19.12.1998, 7.12.2002, 28.12.2006, 11.12.2010
a 6.12.2014.
Zástupca starostu obce: Ján Šoltys
Obecné zastupiteľstvo: Obecné zastupiteľstvo obce Hervartov je zastupiteľský zbor zložený z 5
poslancov zvolených v priamych voľbách. Poslancami sú: Mgr. Adriana Gburová
Ján Šoltys
Marcel Štibrich
Jozef Kundrát
Jozef Klesik

Hlavný kontrolór obce: Stanislav Majerník – zvolený do funkcie OZ dňa 03. 10. 2012
uznesením č. B/1, na obdobie 6 rokov s nástupom
od 01. 11. 2012 (2012-2018 - prvé funkčné obdobie).
Obec Hervartov má zriadené komisie:
Komisia povodňová:
Predseda: Miroslav Mackanič
Členovia: Ján Šoltys
Marcel Štibrich
Jozef Kundrát
Komisia na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Hervartove:
Predseda: Mgr. Adriana Gburová
Členovia: Ján Šoltys
Jozef Klesik
Komisia pre verejný poriadok:
Predseda: Marcel Štibrich
Členovia: Jozef Klesik
Jozef Kundrát
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Komisia pre financie a pre výstavbu a regionálny rozvoj obce:
Predseda: Mgr. Adriana Gburová
Členovia: Ján Šoltys
Jozef Klesik
Komisia pre šport, kultúru, školstvo a sociálnu oblasť:
Predseda: Jozef Klesik
Členovia: Mgr. Adriana Gburová
Marcel Štibrich
Komisie zriadené obecným zastupiteľstvom uznesením č. B/a), b), c), d), e) zo dňa 23.01.2015.
Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje organizačné a
administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu: Mária Tejová, referentka obecného úradu
Rozpočtové organizácie obce: žiadne
Príspevkové organizácie obce: žiadne
Neziskové organizácie založené obcou: žiadne
Obchodné spoločnosti založené obcou: žiadne

4. 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.
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok vznikol zákonom o obecnom zriadení.
Pri svojej činnosti sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými právnymi predpismi.
Súčasťou obce sú aj školské zariadenia – Základná škola, Materská škola a Školská jedáleň pri MŠ,
ktoré sú zahrnuté do hospodárenia obce, nakoľko nemajú samostatnú právnu subjektivitu.
Orgánmi obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo v roku 2014 zasadalo 7krát.
Obyvatelia obce sú o činnosti samosprávy informovaní prostredníctvom úradnej informačnej tabule,
webovej stránky, miestnym rozhlasom. Raz ročne je verejná schôdza pre občanov obce v sále
kultúrneho domu.

4.1. Geografická poloha obce :
Obec Hervartov leží vo východnej častí Čerchova v doline ľavostranného prítoku Šibskej vody.
Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1406. Obec už však jestvovala pred rokom 1406.
Tradícia hovorí, že bola založená niekedy koncom 11. storočia nemeckými rúbačmi.
Susedné mestá a obce :
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Najbližšie je okresné mesto Bardejov vzdialené 10 km od obce. Susedné obce sú Richvald, Šiba,
Kľušovská Zábava a Kľušov.
Celková rozloha obce : 987 ha
Nadmorská výška : Nadmorská výška v strede obce je 450 m n. m. a v chotári 400—920 m n.m.

4.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2014: 494

z toho: žien:
254
mužov: 240
Počet obyvateľov oproti minulému roku klesol o 1 osobu.
Národnostná štruktúra : národnosť slovenská 494
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke náboženstvo

Vývoj počtu obyvateľov :
Narodení:
Zomrelí:
Prihlásení k trvalému pobytu:
Odhlásení z trvalého pobytu:
Počet sobášov:

7
6
3
3
5

4.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 32 osôb
Nezamestnanosť v okrese : 20%
Vývoj nezamestnanosti : nezamestnanosť vzrástla

4.4. Symboly obce
Symboly obce sú erb, vlajka obce, pečať obce .
Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť
obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a
osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

Erb obce
V červenom štíte je v žltej farbe znázornená sklárska brúska brúsiaca fľašu bielej farby.

Vlajka obce
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, žltej, červenej a bielej.
Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej
listu.
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Pečať obce
Pečať obce Hervartov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HERVARTOV.

Symboly obce Hervartov sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

4.5. Logo obce
Obec nemá svoje logo.

4.6. História obce
Obec Hervartov leží vo východnej častí Čerchova v doline ľavostranného prítoku Šibskej vody.
Prvá písomná správa o obci je z roku 1406, podľa ktorej šľachtici z Perína – Perényiovci sa súdili o
vlastníctvo dedičných majetkov, ku ktorým patril aj Hervartov. Z tejto správy vyplýva, že obec už
jestvovala pred rokom 1406. Tradícia hovorí, že bola založená niekedy koncom 11. storočia nemeckými
rubačmi. To potvrdzuje aj pôvodný názov osady Her War da – Pán bol tu. Správa dosvedčuje, že prvým
šoltýsom bol Herbert a skomolením jeho mena vznikol slovenský názov Hervartov.

4.7. Pamiatky
Dominantou obce je drevený rímsko-katolícky kostol sv. Františka Asisského, postavený v druhej
polovici 15. storočia. Jeho architektúra sa zachovala takmer neporušená. Je zhotovený z tisového dreva
a pokrytý šindľami. Steny lode sú vyzdobené maľbami od Andreja Hafčíka z roku 1665 a sú
komentované latinskými citátmi z Písma svätého. Je jedným z najstarších a najcennejších gotických
objektov na Slovensku.
V obci sa dodnes zachovalo aj niekoľko tzv. sypancov, ktoré boli postavené z dreva ešte v začiatkoch
20. storočia. Teraz sa tieto sypance využívajú ako výborné skladovacie priestory.

5. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola Hervartov
- Materská škola Hervartov
Základná škola pre 1. až 4. ročník
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Adresa: Hervartov 112, 086 22 Kľušov
Tel. č.: 054/4727416
E-mail: zshervartov@hotmail.sk
Riaditeľ školy: Mgr. Miroslav Žák
Počet žiakov v školskom roku 2014/2015: 10
Materská škola
Adresa: Hervartov 70, 086 22 Kľušov
Riaditeľka školy: Anna Riznerová
Počet detí v školskom roku 2014/2015: 11
Školská jedáleň pri MŠ
Adresa: Hervartov 70, 086 22 Kľušov
Kuchárka: Alžbeta Harčárová

5.2. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Kultúrno-správna budova – sála a salónik KD

Obec organizuje rôzne podujatia ako je Karneval pre detí, Deň matiek, Dni obce, Posedenie
s dôchodcami, Mikuláša, Zabíjačkové hody.
Občania využívajú salónik aj sálu KD na rôzne rodinné oslavy či posedenia.

5.3. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
 Stravovanie – ŠJ pri MŠ Hervartov pre deti MŠ, ZŠ a zamestnancov Obce Hervartov.
 Občerstvenie – Pohostinstvo – Jozef Klesik, Hervartov 159, 086 22 Kľušov
 Potraviny KOTVA – Jozef Beňa, Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov
 Služby – reštauračné Jozef Klesik, Hervartov 159, 086 22 Kľušov

Najvýznamnejší priemysel v obci - podnikatelia:
HERVART SPOL s.r.o., Hervartov 12, - výroba šindľov, DREVENÝ ŠTIEPANÝ ŠINDEĽ JÁN ŠTIBRICH - J a L & Š, s. r. o., Hervartov 55, KOMPLET MECCANICHA s.r.o., ul.
Duklianska 21, 085 01 Bardejov – zámočníctvo a kovoobrábanie, Andrej ČECH, Hervartov 89 obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín, Ladislav KE DA – maliarstvo a tapetárstvo,
Stanislav TEJ, Hervartov 109 – montáž, oprava a údržba elektrických zariadení.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : Poľnohospodárske podielnické družsvo
so sídlom v Kľušove – chov hovädzieho dobytka.

Združenie: Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Hervartov

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako nulový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce na r. 2014 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2013 uzn č. B/3.
K jeho zmenám počas roka došlo viac-krát z dôvodu došlých dotácií.
Posledná zmena bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2014 uznesením č. B/4.

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014
Rozpočet

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

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

138 901,40

592 888,40

606 510,05

102,30

138 901,40
0
0,00
128 515,95

170 991,40
0,00
421 897,00
486 676,26

171 141,41
0,00
421 898,06
496 103,82

100,09
0,00
100,00
101,94

128 515,95
0,00
0,00
10 385,45

149 282,26
331 198,00
6 196,00
106 212,14

149 551,79
331 345,14
6 196,00
110 406,23

100,18
100,04
100,00
103,95

6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
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

Skutočnosť k 31.12.2014

171 141,41
171 141,41
0,00
149 551,79
149 551,79
0,00
21 589,62
0,00
0,00
0,00
331 345,14
331 345,14
0,00
-331345,14
-309 755,52
0,00
-309 755,52
421 898,06
6 196,00
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415 702,00
593 039,47
487 092,93
105 946,54
-105 946,54
0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume – 309755,52 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :
- z rezervného fondu
0 EUR
- z ďalších peňažných fondov
0 EUR
- z návratných zdrojov financovania
0 EUR
- z finančných operácií
309 755,52 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 105 964,54 EUR
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 v celkovej sume 105 964,54 €:
a) nepoužité návratné zdroje financovania (pôžičky...) podľa ustanovenia § 15 ods.1 písm.c) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 101 946,54 € ( 101 364,53 + 582,01 od Dopr.stav.) .
b) Príma bankou a.s., pobočka Bardejov blokované finančné prostriedky z dôvodu čerpania úveru –
v sume 4 000,-- €.

6.3. Rozpočet na roky 2015 - 2017
Skutočnosť
k 31.12.2014
Príjmy celkom

593 039,47

Rozpočet na
rok 2015
438 864,00

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

171 141,41
0,00
421898,06

156 203,00
282 661,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2014
Výdavky celkom

487 092,93

Rozpočet na
rok 2015
438 864,00

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

149 551,79
331 345,14
6 196,00

143 427,00
139 075,00
156 362,00

Rozpočet
na rok 2016
159 089,00

Rozpočet
na rok 2017
162 539,00

159 089,00
0,00
0,00

162 539,00
0,00
0,00

Rozpočet
na rok 2016
159 089,00

Rozpočet
na rok 2017
162 539,00

143 689,00
1 800,00
13 600,00

147 139,00
1 800,00
13 600,00

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
7.1. Majetok
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

Predpoklad

1

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

k 31.12.2013 k 31.12.2014
4 130 127,11 4 087 251,98
3 914 779,31 3 962 691,25
0,00
3 817 233,90
97 545,41
214 787,67

0,00
3 865 145,84
97 545,41
121 215,93

0,00
0,00
0,00
21 786,67
188 101,00
4 900,00
0,00
560,13

0,00
0,30
0,00
7 239,48
113 976,15
0,00
0,00
3 344,80

na rok 2015

na rok 2016

Predpoklad
na rok 2015

Predpoklad
na rok 2016

7.2. Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2013 k 31.12.2014
4 130 127,11 4 087 251,98
529 530,90
498 359,77
0,00
0,00
529 530,90
637 311,31

0,00
0,00
498 359,77
487 233,05

4 971,00
158 710,50
3 076,81
343 624,66
126 928,34
2 963 284,90

500,00
0,00
3 338,80
128 803,34
354 590,91
3 101 659,16

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov majetku

-

predaja dlhodobého majetku

-

prijatý krátkodobý preklenovací bankový

úver vo výške 145.000,-- € na dofinancovanie

protipovodňovej ochrany.

7.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2013

21 786,67
0

Zostatok
k 31.12 2014

7 239,48
0

1

7.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2013

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2014

343 624,66
3 076,81

128 803,34
3 338,80

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

pokles pohľadávok
pokles záväzkov

8. Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
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

Skutočnosť
k 31.12. 2013
177 040,39
26 119,47
35 301,73
78 227,11
164,13
891,99

Skutočnosť
k 31.12.2014
214 210,58
38 829,01
28 960,01
90 497,70
53,90
7 630,58

30 453,49

39 297,95

5 312,43
0,00
570,04

8 248,43
0,00
693,00

2,15
233 756,89
9 743,75

2,77
182 440,22
8 770,17

0,00

0,00

0,00
112 689,07

0,00
116 179,58

29 469,66
6 313,22

1 378,70
4 971,00

13,29
0,00
75 527,90

16,17
0,00
51 124,60

56 714,35

-31 773,13

Predpoklad
rok 2015

Predpoklad
rok 2016

1

/+ kladný HV, - záporný HV/
Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume -31 773,13 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov:
Náklady a výnosy obce sú vrátane nákladov a výnosov z podnikateľskej činnosti v objekte služieb
cestovného ruchu, kde hospodárenie tejto činnosti bolo v roku 2014 takéto:
Celkové náklady
2 792,00 EUR
Celkové výnosy
1 471,00 EUR
Hospodársky výsledok - strata
-1 321,00 EUR

9. Ostatné dôležité informácie
9.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a
transferov

MV SR Bratislava
ÚPSVaR, Bardejov
Okr.úrad,Prešov
Okr.úrad,Prešov
MV SR Bratislava
MK SR Bratislava
Minist.život.prostr.SR, Bratislava
VÚC Prešov
SPOLU

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR

Voľby prezidenta,EP, komun.- BV
Podpora zamestnanosti § 50j- BV
Školstvo normatívy pre ZŠ - BV
Príspevok pre 5 r. deti MŠ - BV
Decentralizačná dotácia - BV
Oprava obecnej sýpky - BV
Protipovodňová ochrana...zost. z r. 2014 - KV
Na oslavy obce Hervartov

3 470,08
4 065,96
20 397,00
780,00
163,35
1 000,00
158 710,50
1 000,00
189.586,89

9.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.3/2008 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie
Telovýchovná
jednota
Poľnohospodár
Hervartov-

Účelové určenie dotácie
na BV šport.činnosti – dopravu a rozhodcov

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR
600,00

9.3. Významné investičné akcie v roku 2014
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
-

Dokončenie „Protipovodňovej ochrany povodia Valalského potoka a obce Hervartov“

-

Zrealizovanie projektu “Cezhraničná spolupráca – rozpoznateľný kľúč rozvoja turizmu” výstavba Výhľadne na vrchu Žobrák a Exteriérovej expozície izby ľudových tradícií.

-

Začatie prác projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hervartov“ - výmenou
starých svietidiel za LED lampy.

1

9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch – v prípade, že uspejeme v podávaných
projektoch o pridelenie dotácií:
-

Oprava miestnej komunikácie na novej ulici

-

Úprava priestorov ZŠ a prípadné presťahovanie MŠ a ŠJ do priestorov ZŠ

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.

Vypracoval: Tejová

Schválil: Miroslav Mackanič
starosta obce

V Hervartove, dňa 31. 03. 2015
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Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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