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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročnú správu predkladám za obdobie 1.1.2017- 31.12.2017. Vo výročnej správe je
zhodnotená práca a finančné hospodárenie z účtovnej uzávierky roku 2017. Počas obdobia
roku 2017 OZ prijalo nové všeobecne záväzné nariadenia s platnou legislatívou, rozpočet na
rok 2018 a predbežný rozpočet na roky 2019-2020. V roku 2017 medzi najdôležitejšie práce
patrí výstavba ďalšej časti chodníka od súp. Čísla 49-33, zabezpečovanie kolaudácie
obecného vodovodu rozostavaná výstavba vodovodu ku KSB, rozostavaná výstavba miestnej
komunikácie „Záhumienky“ – Hankovský (233), údržba miestnych komunikácií – výtlkov,
terénne úpravy miestneho cintorína- gabiónmi, čím sa vytvorila nová časť cintorína na
pochovávanie. Previedla sa údržba a rekonštrukcia miestnosti na poschodí KSB
(stolnotenisová miestnosť, miestnosť únie žien, miestnosť Jednoty dôchodcov, kompletná
výmena vykurovacích telies v celej KSB, výmena pôvodných okien v časti denného
stacionára, obchodu, kuchyne a rekonštrukcia sociálnych zariadení v KSB, výmena strešnej
krytiny na márnici na obecnom cintoríne, rekonštruovali sa okná a drevené výrobky v Dome
Nádeje a prevádzala sa bežná údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, do inventára
prevádzkových strojov bolo zakúpené búracie kladivo. Vybudovala sa prístupová cesta k 16byt.jednotke, na ktorú sa položil asfaltový koberec. Pokračovali sme v majetkovo právnom
vysporiadaní pozemkov na vytvorenie individuálnej bytovej výstavby v časti Šoltýša hura“.
Obec žila aj kultúrno-spoločenským životom. Obecným úradom a obecným zastupiteľstvom
boli pripravené a zorganizované tieto kultúrne akcie: uvítanie detí do života obce, Deň matiek,
Deň detí, Futbalový deň, Deň obce, Posedenie s dôchodcami, Vianočná akadémia, Obecná
sánkovačka, Silvester. Poslanci OZ sa na základe pozvania družobných miest: Rychvald – ČR
a Richwal- PR zúčastnili akcií organizovaných družobnými mestami.
Základná charakteristika obce Richvald.
Obec Richvald je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatné hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a potreby jej obyvateľov.
2. Identifikačné údaje:
Názov: Obec Richvald

Sídlo: Richvald 179, 085 01 Bardejov
IČO: 0032555
Štatutárny orgán obce: Mgr. Zuzana Germanová
Telefón: 054/4881240, 0917101857
Mail: richvaldocu@stonline.sk, 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
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Stanislava Krukárová
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Maroš German, Mgr. Mária Germanová, Ing. Branislav Ildža,
Anna Porubská, Miroslav Hudák, Jozef Tej, , Magdaléna Tejová
Komisie:
1.Komisia finančná, inventarizačná, obchodu a služieb, sociálnych vecí
2.Komisia stavebná, bytová, životného prostredia
3. Komisia kultúry, školstva, športu a mládeže
4.Komisia verejného poriadku a pre rómske otázky
5. Komisia na ochranu verejného záujmu
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
3. Mária Germanová - pracovníčka v knižnici, koordinátorka MOS, výdaj priestorov a
inventára do prenájmu
4. Karol Hankovský- kurič, údržbár, vodič
5. Adrián Porubský- robotník-remeselné a údržbárske práce
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
Príspevkové organizácie obce: nezriadené
Neziskové organizácie založené obcou: nezaložené žiadne
Obchodné spoločnosti založené obcou: nezaložené žiadne
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
dobudovanie chodníka v časti od čísla domu 59 ku Základne škole s Materskou v Richvalde,
aby sa zabezpečila bezpečná migrácia nielen našich najmenších občanov, ale aj ostatných
občanov obce, taktiež spevniť plochy a zreanimovať okolie školy a samotný prístup ku škole
dobudovanie prístupovej cesty a položenie asfaltového koberca v časti „Záhumienky“,
rekonštrukcia fasády na márnici na cintoríne a zadnej steny v Dome Nádeje, taktiež je
potrebné rekonštruovať chodby v časti obecného úradu a kultúrno-spoločenskej budovy,
chceme pokračovať v dobudovaní vodovodu ku KSB- minulý rok sme skončili pri gátri.
V pláne je aj kúpa osobného automobilu z dôvodu dosluhovania terajšieho automobilu.
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 majetkov a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a o potreby jej obyvateľov. Riadi sa zákonom Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej
republiky.

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, obec Kľušov.
Celková rozloha obce: 2188 ha
Nadmorská výška: 320 m n.m.
5.2. Demografické údaje:
Počet obyvateľov: 1 002
Z toho žien :

500

Mužov:

502

Deti a mládež do 18 rokov: 188
Priemerný vek: 39 rokov
Národnostná štruktúra:
národnosť slovenská: 993
česká:

6

nemecká: 2
srbská:

1

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
- V obci prevláda evanjelické a.v. vierovyznanie a rím.-katolicke vierovyznanie
Vývoj počtu obyvateľov:
- Počet obyvateľov má stúpajúci trend
5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: 11 %
Nezamestnanosť v okrese: 16,79 %
Vývoj nezamestnanosti: počas sezóny má klesajúci trend
5.4 Symboly obce
Erb obce, vlajka obce a pečať obce
5.5. História obce
Prvá písomná zmienka o obci Richvald pochádza z roku 1355.

5.6. Pamiatky
- gotický rímsko-katolícky Kostol sv. Bartolomeja Apoštola postavený v 2.polovici 14.
storočia so vzácnymi pamiatkami: kamenná meter vysoká krstiteľnica a drevená
polychrómovaná plastika Madony
- obraz Petra Michala Bohúňa z druhej polovice 19. storočia nachádzajúci sa v evanjelickom
a.v. kostole. Obraz predstavuje výjav Zmŕtvychvstanie Krista
5.7. Významné osobnosti obce

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie:
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie deti v obci poskytuje Základná škola s materskou školou
Richvald, Richvald 85 s právnou subjektivitou.
Mimoškolské aktivity poskytuje centrum voľného času a 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 nie je zriadené zdravotné stredisko, služby v oblasti zdravotníctva poskytujú
ambulancie v okresnom meste.
6.3.Sociálne zabezpečenie:
Starostlivosť o starších je riešená cez opatrovateľskú službu. Obec Richvald zriadila v obci
denný stacionár pre starších občanov obce, ktorého prevádzkovateľom je nezisková
organizácia S.O.S.. V súčasnosti ich služby využíva 25 klientov z obce, o ktorých sa stará 1
zamestnankyňa. 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:
Služby v obci poskytujú:
− 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, krajčírska dielňa

− Jozef Beňa- KOTVA Bardejov – prevádzka Richvald 179 – predajňa rozličného tovaru
- Slovenská pošta: Poštové stredisko Richvald, Richvald 179
Poľnohospodárska výroba:
- Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov so sídlom v Kľušove
- SHR Vladimír Banas, Richvald 205
- SHR Andrea Banásová, Richvald 205
- SHR Andrej Pavličko, Richvald 260
- SHR Štefan Fröhlich, Richvald 148
- SHR Drahomír Pekár, Richvald 49
- SHR Peter Zamborský, Richvald 228
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2017. Obec
v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 od. 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 2017 bol zostavený ako prebytkový .
Bežný rozpočet zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce a riadilo podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2017
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 02.12.2016 uznesením č.84.
Rozpočet bol zmenený päťkrát, z toho:
1. 3 x rozpočtovým opatrením starostky obce
- opatrenie č.1 zo dňa 31.07.2017
- opatrenie č. 2 zo dňa 30.11.2017
- opatrenie č. 3 zo dňa 29.12.2017
2. 2 x rozpočtovým opatrením Obecného zastupiteľstva
- rozpočtové opatrenie číslo 1/2017 zo dňa 03.03.2017 uznesenie OZ číslo 14
- rozpočtové opatrenie číslo 2/2017 zo dňa 02.06.2017 uznesenie OZ číslo 39

7.1. plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017
Rozpočet

Príjmy celkom

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

556 100,00

591 252,00

559 476,27

95

475 100,00

510 082,00

509 205,99

100

170,00

170,28

100

Z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

0,00

Finančné príjmy

81 000,00

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom

81 000,00

0
543 833,00

50 100,00

0
565 969,32

62,00

0

0

531 301,53

94

Z toho:

Bežné výdavky

281 753,00

290 677,32

251 713,84

87

Kapitálové výdavky

68 000,00

67 100,00

66 216,53

99

Finančné výdavky

42 080,00

42 080,00

38 523,04

92

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

152 000,00

166 112,00

174 848,12

105

Kapitálové výdavky RO
s právnou subjektivitou

0

Rozpočet obce

0,00

0,00

0

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenie za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017

Bežné príjmy spolu

509 205,99

z toho: bežné príjmy obce

509 205,99
0,00

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

426 561,96

z toho: bežné výdavky obce

251 713,84
174 848,12

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet

+

82 644,03

Kapitálové príjmy spolu

170,28

z toho: kapitálové príjmy obce

170,28

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

66 216,53

z toho: kapitálové výdavky obce

66 216,53
0,00

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

-

66 046,25

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

+

16 597,78
25 483,96

Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

8 886,18

Príjmy z finančných operácií

50 100,00

Výdavky z finančných operácií

38 523,04

Rozdiel finančných operácií

+

11 576,96

PRÍJMY SPOLU

559 476,27

VÝDAVKY SPOLU

531 301,53

Hospodárenie obce

28 174,74

Vylúčenie z prebytku

25 483,96

Upravené hospodárenie obce

2 690,78

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:

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR na účelovo určené bežné výdavky školstva – Základná škola
s materskou školou Richvald v sume 7 138,63 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona
č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 1 415,27 EUR
c) finančná zábezpeka za nájomné byty v sume 8 460,00 EUR
d) zádržné po dobu piatich rokov – (záruka ) na základe zmluvy o dielo s firmou ADIFEX –
rekonštrukcia kotla ústredného kúrenia vo výške 7 203,65 EUR.
e) na mzdy a odvody zamestnancov denného stacionára za 12/2017 – depoz.účet : 1 266,41 EUR

7.3. Rozpočet na rok 2018-2020
Skutočnosť
k 31.12.2017
Príjmy celkom
559 476,27

Rozpočet na
rok 2018
602 719,00

Rozpočet na
rok 2019
527 671,00

Rozpočet na
rok 2020
545 650,00

511 719,00

527 671,00

545 650,00

170,28

0

0

0

50 100,00

91 000,00

0

0

0

0

0

0

Rozpočet na
rok 2018
585 006,00

Rozpočet na
rok 2019
469 036,00

Rozpočet na
rok 2020
452 676,00

251 713,84

275 536,00

256 566,00

257006,00

Kapitálové
výdavky

66 216,53

97 000,00

0

0

Finančné výdavky

38 523,04

42 080,00

42 080,00

25 280,00

174 848,12

170 390,0000

170 390,00

170 390,00

Z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

509 205,99

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom

Skutočnosť
k 31.12.2017
531 301,53

Z toho
Bežné výdavky

Výdavky RO s
právnou
subjektivitou
Kapitálové
výdavky RO

,,
0,00

0,00

0,00

0,00

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
31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Majetok spolu

1 835 201,53

1 815 322,89

Neobežný majetok: spolu

1 675 597,14

1 682 047,51

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1 480 506,32

1 486 956,69

Dlhodobý finančný majetok

195 090,82

195 090,82

158 607,76

132 159,31

0,00

0,00

3 380,24

2 590,96

0,00

0,00

7 089,74

597,02

148 137,78

128 971,33

Poskytnuté návr.fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návr.fin. výpomoci krátk.

0,00

0,00

996,63

1 116,07

Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

A.
Obežný majetok
spolu:
Z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

B.

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok
Z toho:
Zásoby,
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnutie návr.fin. výpomoci dlhodobé
Poskytnutie návr.fin. výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 846 530,91
1 678 977,38

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 828 042,30
1 684 638,47

0
1 483 886,56
195 090,82
166 152,85

0
1 489 547,65
195 090,82
141 849,24

0
0,00
0
7 103,37
159 049,48
0
0

0
0
0
610,67
141 238,57
0
0

1 400,68

1 554,59

8.2. Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť k
31.12.2016

Skutočnosť k
31.12.2017

1 835 201,53

1 815 322,89

846 131,69

885 763,08

Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia

0,00
0,00
846 131,69

0,00
0,00
885 763,08

Záväzky
Z toho:

535 353,33

489 463,30

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

960,00
15 868,45
358 879 ,97

Vlastné imanie
Z toho:

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

23 360,33
136 284,58
453 716,51

1 100,00
7 138,63
349 269,94
23 066,15
108 888,58
440 096,51

b) za konsolidovaný celok
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
Z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi k VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 846 530,91
846 183,47

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 828 042,30
885 913,45

846 183,47
546 251,72

885 913,45
501 639,13

960,00
15 868,45
359 167,66
33 971,03
136 284,58
454 095,72

1 100,00
7 138,63
349 392,02
35 119,90
108 888,58
440 489,72

Analýza významných položiek z účtovnej závierky
-prírastky majetku
Prírastok v majetku obce bol v zaobstaraní dlhodobého drobného hmotného majetku ( búracie
kladivo, tlačiareň)
- prírastok v obstarávaní (začatie a pokračovanie investičnej výstavby):
Chodník, miestna komunikácia, vodovod
8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok

Zostatok

k 31.12.2016

k 31.12.2017

7 089,74

597,02

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok

Zostatok

k 31.12.2016

k 31.12.2017

7 103,37

610,67

Zostatok

Zostatok

k 31.12.2016

k 31.12.2017

382 240,30

382 240,30

Zostatok

Zostatok

k 31.12.2016

k 31.12.2017

393 138,69

384 511,92

Pohľadávky po lehote splatnosti

8.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Záväzky

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
pohľadávky – preplatok za plyn z vyúčtovania za rok 2017 -16.bytová jednotka, pohľadávky
na dani z nehnuteľnosti
záväzky:
- úvery- Prima banka, Slovenská záručná a rozvojová banka, Štátny fond rozvoja bývania
Splátky úverov v pravidelných splátkach.
- Ďalšie záväzky- faktúry, ktoré boli za rok 2017 doručené v 1/2018

9. Hospodársky výsledok za rok 2017 – vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
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
/+kladný HV, - záporný HV/

Skutočnosť k
31.12.2016

Skutočnosť k
31.12.2017

314 328,77
51 448,38
44 170,16
91 345,44
213,79
8 046,52

375 439,78
59 652,99
69 382,04
102 495,19
226,49
13 018,30

47 575,49

56 700,39

9 170,39
0
62 358,60

8 380,27
0
65 584,11

14,37
391 572,59
7 854,90
0

20,71
415 091,88
8 005,82
0

0
332 616,84

0
350 767,77

7 875,09
500,00

9 646,72
960,00

81,94
0
42 643,82

109,28
0
45 602,29

+77 229,45

+39 631,39

b) za konsolidovaný celok

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
/+kladný HV, - záporný HV/

Skutočnosť k
31.12.2016

Skutočnosť k
31.12.2017

407 289,04
75 123,37
55 696,15
209 800,51
213,79
8 424,54
48 087,81

495 424,76
87 141,74
84 725,12
242 825,17
719,29
13 438,38
57 489,67

9 607,87
0
335,00

8 818,89
0
266,50

15,06
484 603,81
17 522,16
0,00

20,72
535 175,44
17 663,28
0

0,00
332 616,84

0
350 767,77

7 875,09
500,00

9 775,05
960,00

81,94
0,00
126 007,78

109,28
0,00
155 900,06

+77 299,71

+39 729,96

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom:
V porovnaní s minulým rokom obec boli zvýšené náklady na spotrebované nákupy a služby
z dôvodu, že, bola prevádzaná údržba objektov- miestnosti KSB, údržba miestnych
komunikácii, miestneho cintorína. Osobné náklady boli zvýšené z dôvodu navyšovania miezd
pracovníkom školstva, zvýšenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Ostatné
prevádzkové náklady boli zvýšené z dôvodu splácania úverov.
Pri výnosoch v porovnaní s minulým rokom obec obdŕžala vyššie podielové dane a
dotáciu z z MPSVaR SR na prevádzku denného stacionára, dotáciu z Fondu na podporu
umenia na nákup kníh do miestnej knižnice a dotáciu na nákup inventára pre DHZ .

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec, rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR

MV SR – OkÚ odbor
školstva Prešov

Prenesené kompetencie

MV SR – OkÚ odbor
školstva Prešov

Vzdelávacie poukazy

MV SR – OkÚ odbor
školstva Prešov

Dotácia na osobného asistenta

9 224,00

MV SR – OkÚ odbor
školstva Prešov

Dotácia na predškolskú výchovu – 5.ročné deti MŠ

1 521,00

MV SR-OkÚ odbor
školstva Prešov

Dotácia na učebnice

23,10

MV SR-OkÚ odbor
školstva Prešov

Dotácia na školu v prírode

0,00

ÚPSVa R Bardejov

Dotácia na stravu pre deti v HN

206,35

ÚPSVaR Bardejov

Dotácia na školské potreby pre deti v HN

16,60

MV SR – OkÚ Bardejov

Dotácia na voľby

609,42

ÚPSVaR Bardejov

Rodinné prídavky – obec ako osobitný príjemca

141,12

ÚPSVaR Bardejov

Dávka v hmotnej núdzi-obec ako osobitný príjemca

MV SR -OkÚ Bardejov

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy REGOB

364,71

ÚPSVaR Bardejov

Dotácia na výdavky za dobrovoľnícku činnosť zo
ŠR- §52a

122,18

ÚPSVaR Bardejov

Dotácia na refundáciu nákladov § 52a refundácia

120,95

89 617,00

973,00

3 851,62

za rok 2016
ÚPSVaR Bardejov

Dotácia -refundácia výdavkov dobrovoľnícka .činn.

692,29

§ 52a - ESF
MPSVaR SR

Dotácia na Denný stacionár

22 080,00

Dobrovoľná PO SR
Bratislava

Dotácia pre DHZ obce Richvald

3 000,00

Fond na podporu
umenia

Dotácia na knižnicu

1 000,00

SPOLU

133 563,34

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) Obec:
- z najvýznamnejších prijatých grantov je dotácia na úhradu nákladov Denný stacionár,
refundácia nákladov za projekty dobrovoľníckej a aktivačnej činnosti, a dotácia pre DHZ
obce Richvald a dotácia z Fondu na podporu umenia na nákup kníh pre miestnu knižnicu.
Ostatné granty tvorili dotácie na prenesené kompetencie školstva, na úseku registra
obyvateľstva, dotácia na voľby a dotácie dávok v HN: dotácia na stravu, školské pomôcky,
osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi a rodinných prídavkov.
b) Rozpočtová organizácia:
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce.
10.3 Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017
a) obec

- výstavba chodníka
- rozšírenie vodovodu
- Zabezpečenie prevádzkových strojov a zariadení
- v riadnych splátkach sa splácali úvery na miestne komunikácie, na odkúpenie 16. Bytovej
jednotky a na dofinancovanie infraštruktúry k 16. Bytovej jednotke
b) rozpočtová organizácia
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
Obec v nasledujúcich rokoch plánuje :
Výstavbu chodníkov v obci

-

Výstavbu požiarnej zbrojnice
Rozšírenie kapacity MŠ
Zateplenie KSB
Rekonštrukcia strechy KSB
Zateplenie Základnej školy s materskou školou Richvald

b) rozpočtová organizácia
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

V Richvalde dňa: 04.07.2018

Schválil: Mgr. Zuzana Germanová
starostka obce

