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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročnú správu predkladám za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019. Vo výročnej správe je
zhodnotená práca a finančné hospodárenie z účtovnej uzávierky roku 2019. 14.novembra
2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obce. Ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa konalo dňa 4.12.2018. Počas obdobia roku 2019 OZ prijalo nové všeobecne
záväzné nariadenia v súlade s platnou legislatívou, rozpočet na rok 2020 a predbežný
rozpočet na roky 2021-2022. V roku 2019 medzi najdôležitejšie kapitálové výdavky patria:
výstavba ďalšej časti chodníka od súp. čísla 59 ku škole, údržba miestnych komunikácií –
vysprávka cesty pozdĺž novovytvoreného chodníka, doplnené vodorovné dopravné značenie v
obci (48 243 €), rozostavaná výstavba vodovodu ku KSB v časti KSB až ZŠsMŠ s prepychom
popod Richvaldský potok pri dome č.165 (3700 €), okolo ZŠ bolo vybudované outdoorové
ihrisko (35 855 €), multifunkčné ihrisko (60 000 €), bolo prevedené kompletné zateplenie
celej budovy ZŠsMŠ spojené s výmenou pôvodných okien, dverí a rekuperácie (175 250 €),
taktiež bol odstránený havarijný stav suterénu budovy ZŠsMŠ (45 000 €). V Dome Nádeje
bola rekonštruovaná zadná stena- vo vnútornej časti (824 €). Previedla sa údržba a kompletná
rekonštrukcia ďalšej časti KSB - miestnosť spevákov FSk Markovec, miestnosť DHZO,
priľahlá chodba k miestnostiam (4 821 €). Po ničivej víchrici v našej obci, bolo nutné opraviť
časť strechy, ktorá bola v dôsledku víchrice zničená (18 420 €). Prevádzala sa bežná údržba
verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu. Z dôvodu prestárlosti drevín a následného
prepadania sa do koryta Richvaldského potoka bola vykonaná rozsiahla prerezávka drevín
v časti od KSB- gáter. Na 16 b.j. boli osadené ochrany proti hniezdeniu vtáctva, taktiež boli
osadené stoja na bicykle. Do obecnej knižnice boli zakúpené knihy.
V katastri obce došlo k predaju obecného pozemka z dôvodu osobitné zreteľa Matúšovi
Maníkovi- 63 m2, k zámene pozemkov so Stanislavom Hankovským- z dôvodu výstavby
chodníka, k darovaniu pozemku- 62 m2 obci Vladimírom a Jaroslavom Šellongom z dôvodu
vybudovania prístupovej cesty k ich nehnuteľnostiam. Občianke Bibiane Galuškovej a jej
rodine bola poskytnutá jednorazová sociálna výpomoc z rozpočtu obce vo výške 720,74 €. Z
najvýznamnejších prijatých grantov je dotácia MPSVaR SR na prevádzku Denného
stacionára, dotácia na riešenie havarijného stavu suterénu ZŠsMŠ a dotácia pre DHZO
Richvald, dotácia z Environmentálneho fondu na zateplenie ZŠsMŠ, z úradu vlády SR na
strechu KSB, z Prešovského samosprávneho kraja na vybudovanie outdoorového ihriska
a rekonštrukciu multifunkčného ihriska, dotácia z ministerstva kultúry na nákup kníh do
obecnej knižnice. Ostatné granty tvorili dotácie na prenesené kompetencie školstva, na úseku
registra obyvateľstva, dotácia na voľby a dotácie dávok v hmotnej núdzi: dotácia na stravu,
školské pomôcky, osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi a rodinných prídavkov. Obec žila
aj kultúrno-spoločenským životom. Obecným úradom a obecným zastupiteľstvom boli
pripravené a zorganizované tieto kultúrne akcie: uvítanie detí do života obce, Obecný
karneval, Filmový festival, OFF ROAD, Deň matiek, Deň detí, Futbalový deň, Obecný tábor,
Rolls day, Deň obce, Horal- cyklistický deň, Posedenie s dôchodcami, Mikuláš, Vianočná
akadémia, Obecný ples, Silvester. Poslanci OZ sa na základe pozvania družobných miest:
Rychvald – ČR a Richwal- PR zúčastnili akcií organizovaných družobnými mestami.
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Richvald

Sídlo:

Richvald 179

IČO:

00322555

Štatutárny orgán obce: Mgr.Zuzana Germanová
Telefón:

0917101857, 0915857104

Mail:

starostka@richvald.sk, richvald@centrum.sk

Webová stránka: www.richvald.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Mgr. Zuzana Germanová

Zástupca starostu obce:

Ing.Maroš German

Prednosta obecného úradu:

-

Hlavný kontrolór obce: Mgr.Stanislava Krukárová
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Maroš German, Mgr. Andrea Adamuščínová, rod.Hankovská,
Stanislav Hankovský, Ing. Branislav Ildža, Monika Nováková,
Rastislav Sobek, Jozef Tej.
Komisie:
1. Komisia finančná, inventarizačná a majetková
2. Komisia verejného poriadku
Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta úradu.
Zamestnanci úradu:
1. Anna Ondisová - administratívna pracovníčka- pomocná ekonomika a fakturácia, prenesený
výkon štátnej správy, evidencia obyvateľstva, evidencia miestnych daní a poplatkov,
podateľňa, pokladňa - administratíva obecného úradu
2. Ing. Jana Rybárová – referentka pre kultúru, vedenie správy nájomných bytov, evidencia
odpadového hospodárstva- v roku 2019 materská dovolenka
3. Mária Germanová - pracovníčka v knižnici, koordinátorka MOS, výdaj priestorov a
inventára do prenájmu, upratovačka v Dennom stacionári
4. Karol Hankovský- kurič, údržbár, vodič
5. Adrián Porubský- robotník-remeselné a údržbárske práce
Zamestnanci Denného stacionára Richvald:
1. Mgr. Zlatica Riznerová – zodpovedný zástupca, sociálny pracovník Denného stacionára
2. Martina Porubská – opatrovateľka v Dennom stacionári
3. Zuzana Riznerová – ekonomická agenda Denného stacionára
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Rozpočtové organizácie obce
Názov: Základná škola s materskou školou Richvald
Sídlo: Richvald 85, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán: Mgr. Helena Chovancová, riaditeľka
Základná činnosť: výchova a vzdelávanie
IČO: 37943642
Telefón: 054/4793229
e-mail: zs.richvald@post.sk
Webová stránka: www.richvald.sk
Hodnota majetku:
17 381,14 Eur
Výška vlastného imania:
17 381,14 Eur
Výsledok hospodárenia:
3 060,03 Eur
Príspevkové organizácie obce :
nezriadené
Neziskové organizácie založené obcou :
nezaložené
Obchodné spoločnosti založené obcou :
nezaložené

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov. Zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Vízie obce:
Obec Richvald chce v prvom rade riešiť akútne problémy, medzi ktoré patrí bezpečná
migrácia nášho obyvateľstva po obci, postupná rekonštrukcia ďalších miestností, ktoré
využívajú kultúrne zložky obce a obecný úrad na svoju činnosť, dobudovanie obecného
vodovodu s napojením pre všetky obecné budovy, výmena žumpy KSB. Vyriešiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov s katolíckou cirkvou a SVP, a tak sprístupniť a dobudovať
prístupové komunikácie pre našich obyvateľov. Obec Richvald má v pláne pokračovať vo
vytváraní dostatočných podmienok pre individuálnu bytovú výstavbu a zvýšenie kapacity
v Materskej škole, čoho výsledkom by bolo, že mladí ľudia by neodchádzali z obce, a tým by
sa podporil aj demografický vývoj obce. Taktiež je potrebná kompletná rekonštrukcia budovy
ZŠsMŠ- z dôvodu statiky, hygieny a modernizácie. V pláne je aj rozšíriť infraštruktúru obce
Richvald.
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Ciele obce:
Cieľom obce je budovať infraštruktúru v Richvalde tak, aby plnila úlohu pre sídelnú,
ekonomickú, kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci.

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
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.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec leží v hornej časti rieky Topľa, obkolesená svahmi
Čergovského pohoria.
Susedné mestá a obce : okresné mesto Bardejov, obec Mokroluh, obec Rokytov, obec Tarnov,
obec Krivé, obec Bogliarka, obec Kríže, obec Hervartov a obec Kľušov.
Celková rozloha obce : 2 188 ha
Nadmorská výška : 320 m n.m
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
45,97 obyvateľa /km2
Počet obyvateľov: 1004
Národnostná štruktúra :
Národnosť: slovenská: 997
Česká:
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Nemecká: 2
Srbská:

1

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
V obci prevláda evanjelické a.v. vierovyznanie a rím.-katolické vierovyznanie
Vývoj počtu obyvateľov :
-

Za rok 2019 počet obyvateľov mal stúpajúci charakter + 9

-

Narodení:

11

-

Zomrelí:

7

-

Prihlásení: 16

-

Odhlásení: 11
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5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

5,8 %

Nezamestnanosť v okrese : 5,8 %
Vývoj nezamestnanosti :
Nezamestnanosť oproti minulému roku mierne stúpla
5.4 Symboly obce
Erb obce , vlajka obce, pečať obce :
5.5 Logo obce
5.6 História obce
Prvá písomná zmienka o obci Richvald pochádza z roku 1355
5.7 Pamiatky
-

Gotický rímsko-katolícky kostol sv.Bartolomeja Apoštola postavený v 2.polovici
14.storočia so vzácnymi pamiatkami:kamenná

meter vysoká krstiteľnica a drevená

polychromovaná plastika Madony.
-

Obraz Petra Michala Bohúňa z druhej polovice 19.storočia nachádzajúci sa
v evanjelickom a.v. kostole. Obraz predstavuje výjav Zmŕtvychvstanie Krista.

5.8 Významné osobnosti obce

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

Základná škola s materskou školou Richvald, Richvald 85 s právnou subjektivitou.

Mimoškolské aktivity

poskytuje centrum voľného času, základná

umelecká škola

v okresnom meste a centrá voľného času pri základných školách v okresnom meste, ktoré
navštevujú deti z obce.
6.2. Zdravotníctvo
V obci ne je zriadené zdravotné stredisko, služby v oblasti zdravotníctva poskytujú
ambulancie v okresnom meste.
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6.3. Sociálne zabezpečenie
Starostlivosť o starších je riešená cez opatrovateľskú službu. Obec Richvald má zriadený
v obci denný stacionár pre starších občanov obce. V súčasnosti služby Denného stacionára
využíva 10 klientov z obce, o ktorých sa starajú 2 sociálne pracovníčka a 1 zamestnankyňa
má na starosti ekonomickú agendu. Pre osamelo žijúcich občanov obce je zabezpečený
rozvoz stravy počas pracovných dní.
6.4. Kultúra
Obec má svoj kultúrny dom, ktorý je súčasťou budovy obecného úradu a je využívaný na
rôzne kultúrno – spoločenské akcie, ktoré usporadúva obec a ostatné zložky fungujúce
v obci.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Jaroslav Svoboda Richvald 93 – oprava motorových vozidiel

-

Peter Majerník, Richvald 204 – prevádzka Richvald 169 PNEUSERVIS

-

Jozef Foľta – FOIL, Richvald 168 – pohostinstvo, autobusová doprava

-

GHP connection s.r.o. – prevádzka Richvald 169 – internetové služby

-

Marek Zamborský – REZ-PIL Richvald 228 – prevádzka Richvald 166 – porez dreva

-

RICHTEX s.r.o. Richvald 60 – pohostinstvo

-

Jozef Beňa – KOTVA Bardejov – prevádzka Richvald 179 – predajňa rozličného
tovaru

-

Slovenská pošta: Poštové stredisko Richvald, Richvald 179

Najvýznamnejší priemysel v obci :
-

V obci nie je rozvinutý žiadny druh priemyslu.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov so sídlom v Kľušove

-

SHR Vladimír Banas, Richvald 205

-

SHR Andrea Banásová, Richvald 205

-

SHR Andrej Pavličko, Richvald 260

-

SHR Drahomír Pekár, Richvald 49

-

SHR Peter Zamborský, Richvald 228

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : poľnohospodársku výrobu a poskytovanie služieb.
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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 prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2018 uznesením č.19.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát rozpočtovým opatrením OZ a 3 x rozpočtovým opatrením
starostky obce:
-

prvá zmena OZ schválená dňa 7.3.2019

uznesením č. 10/2019 a 11/2019

-

druhá zmena OZ schválená dňa 06.06.2019

uznesením č. 37/2019

-

tretia zmena OZ schválená dňa 06.09.2019

uznesením č. 60/2019

-

štvrtá zmena OZ schválená dňa 06.11.2019

uznesením č. 76/2019

Rozpočtové opatrenia starostky obce:
1. zmena schválená rozpočtovým opatrením starostky obce číslo 1 zo dňa 31.03.2019
2. zmena schválená rozpočtovým opatrením starostky obce číslo 2 zo dňa 30.09.2019
3. zmena schválená rozpočtovým opatrením starostky obce číslo 3 zo dňa 30.12.2019
7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

753 865,92

987 871,91

941 490,23

95

581 878,00
99 987,92
72 000,00
0

598 733,28
248 641,92
140 496,71
0

598 440,67
248 115,14
94 934,42
0

100
100
68
0

746 289,10

976 213,18

931 707,71

91,33

342 109,31
82 000,00
128 966,79
193 213,00

303 541,61
341 950,00
128 966,79
201 754,78

258 985,16
341 227,04
128 966,79
202 528,72

85,32
100
100
100,38

Rozpočet obce
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

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/ Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavky z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019

598 440,67
598 440,67
0,00

461 513,88
258 985,16
202 528,72

+ 136 926,79
248 115,14
248 115,14
0,00

341 227,04
341 227,04
0,00

-93 111,90
43 814,89
76 497,48
-32 682,59
94 934,42
128 966,79

-34 032,37
941 490,23
931 707,71
9 782,52
76 497,48
-66 714,96

Celkový rozpočet obce za rok 2019 bol prebytkový vo výške 9 782,52 Eur
Schodok kapitálového rozpočtu a schodok finančných operácií bol vyfinancovaný
z prebytku bežného rozpočtu.
Z prebytku rozpočtu sa vylúčili:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR na účelovo určené bežné výdavky školstva – Základná škola
s materskou školou Richvald v sume 3 738,62 EUR.
b) finančná zábezpeka za nájomné byty v sume 8 680,00 EUR.
c zádržné po dobu piatich rokov – (záruka ) na základe zmluvy o dielo s firmou ADIFEX –
rekonštrukcia kotla ústredného kúrenia vo výške 7 203,65 EUR.
d) na mzdy a odvody zamestnancov denného stacionára za 12/2019-depoz.účet: 2 800,00 EUR.
e) nevyčerpané kapitálové výdavky na havarijný stav suterénu ZŠsMŠ vo výške 45 000,00
EUR.
f) nevyčerpané prostriedky z FPU na rekonštrukciu knižnice vo výške 3 500,00 EUR.
g) nevyčerpaná dotácia z MPSVaR SR na denný stacionár vo výške 5 575,21 EUR.
7.3 Rozpočet na roky 2020 - 2022
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Skutočnosť
k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

941 490,23

934 875,00

668 576,00

685 921,00

598 440,67
248 115,14
94 934,42
0

869 417,00
0
65 458,00
0

618 576,00
0
50 000,00
0

635 921
0
50 000,00
0

Skutočnosť
k 31.12.2019

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

931 707,71

931 237,00

668 576,00

685 921,00

258 985,16
341 227,04
128 966,79
202 528,72

579 329,34
122 249,04
22 066,62
207 592,00

312 666,47
129 526,04
22 183,49
204 200,00

313 367,64
145 052,04
22 301,32
205 200,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 995 277,20

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 127 957,38

Neobežný majetok spolu

1 785 790,16

2 055 267,20

0

0

1 590 699,34

1 860 176,38

Dlhodobý finančný majetok

195 090,82

195 090,82

Obežný majetok spolu

207 959,24

71 574,15

0

0

52 286,31

1 012,40

0

0

2 605,52

1 121,53

69 440,22

153 067,41

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

1 527,80

1 116,03

Majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018
2 004 863,63

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 144 326,12

1 787 591,84

2 056 279,60

1 592 501,02

1 861 188,78

Dlhodobý finančný majetok

195 090,82

195 090,82

Obežný majetok spolu

215 533,87

86 721,66

50 484,63

0

2 619,17

1 121,53

162 430,07

85 600,13

1 737,92

1 324,86

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

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
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8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 995 277,20

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 127 957,38

929 599,77

1 005 825,52

Výsledok hospodárenia

929 599,77

1 005 825,52

Záväzky

542 164,60

469 423,39

1 100,00

1 100,00

0

57 813,83

337 964,69

326 611,25

28 945,77

27343,81

Bankové úvery a výpomoci

174 154,14

56 554,50

Časové rozlíšenie

523 512,83

652 708,47

Skutočnosť
k 31.12.2018
2 004 863,63

Skutočnosť
k 31.12.2019
2 144 326,12

926 728,76

1 006 014,54

Výsledok hospodárenia

926 728,76

1 006 014,54

Záväzky

554 437,30

485 418,26

0

57 813,83

338 011,64

326 662,06

41 171,52

43 287 87

Bankové úvery a výpomoci

174 154,14

56 554,50

Časové rozlíšenie

523 697,57

652 893,32

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

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

b) za konsolidovaný celok
Názov

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

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov majetku: zrekonštruované multifunkčné ihrisko a nové oudorové ihrisko

-

tvorba opravných položiek k pohľadávkam, k nedokončeným investíciám : výstavba
chodníkov, rozšírenie vodovou ku KSB, rekonštrukcia ZŠsMŠ, rekonštrukcia strechy.

-

tvorba rezerv : na audit

-

...

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2 238,74

927,05

Pohľadávky po lehote splatnosti

366,78

194,48

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2252,39

927,05

Pohľadávky po lehote splatnosti

366,78

194,48

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

366 910,46

353 955,06

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

379 183,16

369 949,93

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Pohľadávky

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku

b) za konsolidovaný celok

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

významný pokles pohľadávok: nižšie preplatky za plyn, zníženie pohľadávok dane z
nehnuteľnosti
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-

významný pokles záväzkov: riadne splácanie bankových úverov, úver na miestne
komunikácie z Prima banky Slovensko bol v roku 2019 splatený.

9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12. 2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

395 765,72

417 173,80

50 – Spotrebované nákupy

46 820,18

42 560,84

51 – Služby

63 223,66

59 727,13

126 511,47

137 007,36

365,69

699,96

9 739,01

10 267,02

60 721,69

67 960,00

8 284,78

7 978,14

0

0

80 099,24

90 973,35

16,76

20,49

439 619,17

493 420,04

8 571,86

19 262,23

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0

0

0

0

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

339 109,14

371 004,26

41 220,99

36 499,68

1 100,00

1 100,00

3 063,15

108,15

0

0

46 554,03

65 445,72

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

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

16

Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

43 836,69

76 225,75

Hospodársky výsledok /kladný, / v sume 43 836,69 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Pri nákladoch v porovnaní s minulým rokom zvýšené náklady obce vznikli v súvislosti so
zvyšovaním osobných nákladov, a zaradením majetku do užívania – tvorba odpisov.
Vo výnosoch v porovnaní s minulým rokom : vyššie podielové dane, dotácie z FPU,
z Environmentálneho fondu, z Ministerstva financií.
b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018
506 053,46

Skutočnosť
k 31.12.2019
528 258,15

50 – Spotrebované nákupy

74 761,21

68 772,16

51 – Služby

69 785,27

62 667,53

278 675,29

305 957,30

1 014,24

1 248,91

10 469,70

10 635,48

61 510,97

68 749,28

8 716,68

8 403,67

0

0

1 120,10

1 823,82

16,76

44,47

546 885,53

607 588,40

19 247,79

19 262,23

339 109,14

371 004,26

41 500,99

36 499,68

1 100,00

1 100,00

3 063,15

108,15

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC

142 864,46

179 614,08

Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /

40 815,31

79 285,78

Náklady

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
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V porovnaní s minulým rokom za konsolidovaný celok boli zvýšené osobné náklady a odpisy
v súvislosti so zaradením majetku do užívania .
Vo výnosoch v porovnaní s minulým rokom vyšší príjem transferov a dotácií.

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
96 002,00

MV SR- Okresný úrad
Prešov-odbor školstva

Normatívne finančné prostriedky na prenesený výkon

MV SR-Okresný úrad
Prešov-odbor školstva

Nenormatívne finančné prostriedky na prenesený

MV SR – Okresný úrad
Prešov – odbor školstva

Nenormatívne finančné prostriedky na prenesený

MV SR –Okresný úrad
Prešov-odbor školstva

Nenormatívne finančné prostriedky na prenesený

MV SR – Okresný úrad
Prešov – odbor školstva
MV SR – Okresný úrad
Prešov – odbor školstva
ÚPSVaR Bardejov
ÚPSVaR Bardejov

Dotácia na učebnice

ÚPSVaR Bardejov

Rodinné prídavky – obec ako osobitný príjemca

ÚPSVaR Bardejov

Obec ako osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi

3 307,32

MV SR

Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb

2 022,24

- Okresný úrad

–základné vzdelanie
941,00

výkon – dotácia na vzdelávacie poukazy
150,00

výkon – dotácia na žiakov zo SZP
1 244,00

výkon – dotácia na 5.ročné deti MŠ

Dotácia na osobného asistenta
Dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
Dotácia na stravu pre deti

241,00
11 088,00
16,60
3 721,20
146,04

Bardejov
MV SR – okresný úrad

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy –

Bardejov

REGOB, register adries

MPSVR SR

Dotácia na Denný stacionár

Dobrovoľná

PO

SR

353,79
36 027,65

Dotácia pre DHZ obce Richvald

3 000,00

Fond na podporu umenia

Dotácia na knihy do obecnej knižnice

1 000,00

Fond na podporu umenia

Dotácia na rekonštrukciu knižnice - inventár

3 500,00

MV SR – Okresný úrad

Záchranné práce – veterná smršť

5 525,89

Dotácia na údržbu miestnosti KSB

1 000,00

Bratislava

Bardejov
Prešovský

samosprávny

kraj
PPA

Úprava verejného priestranstva

92 661,56
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Environmentálny fond

Energetické zhodnotenie ZŠ Richvald

MF SR

Dotácia na opravu strechy KSB

148 160,00
7 000,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- Dotácie na prenesený výkon normatívne a nenormatívne finančné prostriedky školstvo
- Dotácia na denný stacionár
- Dotácia pre DHZ O
- Dotácie FPU pre obecnú knižnicu
- Dotácia PSK na údržbu miestnosti KSB
- Dotácia PPA na úpravu verejného priestranstva
- Dotácia z Environmentálneho fondu na energetické zhodnotenie objektu ZŠ Richvald
- Dotácia MF SR na opravu strechy objektu KSB
b) rozpočtová organizácia
- ........
- ........
- .......
10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

10.3 Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
a) obec
- Výstavba chodníka
- Výstavba oudorového ihriska
- Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
- Oprava strechy objektu KSB
- Rekonštrukcia ZŠsMŠ – zvýšenie energetickej účinnosti
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- Dobudovanie chodníkov v obci
- Rozšírenie kapacity MŠ
- Rekonštrukcia objektu KSB – zvýšenie energetickej účinnosti
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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
Nie sú.
Vypracoval: Ondisová Anna

Schválil:
Mgr. Zuzana Germanová
Starostka obce

V Richvalde dňa 30.6.2020
Prílohy:





Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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