Individuálna výročná správa
Obce Hermanovce nad Topľou
za rok 2021

Ing. Martin Ivan
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa za rok 2021 predstavuje súhrn činností obce v hodnotovom vyjadrení a je
vlastne kronikou uvedeného obdobia. Našou snahou bolo zabezpečenie potrieb v prospech
občanov obce a to pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel. Zároveň sme správne nakladali s
prostriedkami získanými od štátu na výkon jeho kompetencií. Touto cestou chcem sa
poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou a množstvom práce
dennodenne tvoria túto dedinu

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Hermanovce nad Topľou
Sídlo: Hermanovce n.T. 195, 094 34
IČO: 00332402
Štatutárny orgán obce: Ing. Martin Ivan, starosta obce
Telefón: 057/4492637, 0907 999 528
Mail: ocu.hermanovcent@gmail.com
Webová stránka: www.hermanovcent.sk

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

Ing. Martin Ivan

Zástupca starostu obce:

Tadeáš Andrek

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Jaroslav Gajdoš

Obecné zastupiteľstvo:

Bc. Ján Puchein, Tadeáš Andrek, Bc. Katarína Lehetová, Ing.
Andrea Kačkošová, Ján Pivovarník, Peter Rozkoš, Vladimír
Rozkoš

Komisie:

komisia na ochranu verejného záujmu, komisia na ochranu

verejného poriadku a vybavovanie sťažností, komisia pre kultúru, školstvo a šport, komisia
finančná a správy majetku, komisia pre životné prostredie
Obecný úrad: Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Zabezpečuje organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta
obce. Zamestnanci obecného úradu: Viera Lehetová, Mgr. Ingrid Rozkošová,
Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka / : obec nemá zriadené rozpočtové organizácie
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Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka /: obec nemá zriadené príspevkové organizácie
Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: obec nemá
založené žiadne neziskové organizácie
Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti,
IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: obec nemá založené žiadne obchodné spoločnosti

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území
Vízie obce: Zvýšená kvalita života s využitím prírodného , geografického potenciálu a
podnikateľského prostredia - Vytvorený dostatočný priestor na bývanie v čistom, zdravom
prostredí, s dostatkom príležitostí na trávenie voľného času, s dôrazom na využite potenciálu
obce a jej okolia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu - Rozvoj obce zabezpečený s dobre
fungujúcou miestnou ekonomikou, službami a kvalitnou sociálnou a zdravotnou starostlivosťou
Ciele obce: otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom, dodávateľom a
ostatným zainteresovaným stranám, - zvýšenie záujmu a zapojenie občanov do riešenia vecí
verejných, - zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie
environmentálneho povedomia a kvality života, - zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života obce

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.
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5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Hermanovce nad Topľou leží na severovýchode Slanských
vrchov,

v strednej časti údolia Hermanovského potoka, v geografickom celku Podslanská

pahorkatina.
Susedné mestá a obce : Bystré, Hanušovce, Petrovce, Zlatá Baňa, Zlatník, Hlinné, Rudľov,
Zámutov, Čierne nad Topľou
Celková rozloha obce : 2 597 ha
Nadmorská výška : 240 – 1092 m.n.m.
5.2. Demografické údaje
Hustota

a

počet

obyvateľov

:

K 31.12.2021

žilo v obci 686 obyvateľov
Národnostná štruktúra : Podľa posledného sčítania ľudí /r. 2021/ v obci žije 96,94 % občanov
slovenskej národnosti, 0,44 % rusínskej, 0,58 % uvádza českú národnosť, 0,15% rumunskú,
0,15% rómsku a v 1,74 % -tách je národnosť nezistená
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : evanjelická cirkev a.v. 52,61 %,
rímsko-kat. cirkev 30,09 %, Cirkev bratská 8,58 %, Grécko-kat. cirkev 2,47 %, Apoštolská
cirkev 1,31 %, pravoslávna cirkev 0,15%, náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 0,29%,
bez vyznania uviedlo 1,45%, ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi 1,16% a nezistení
tvoria 1,89%.
Vývoj počtu obyvateľov :
Počet obyvateľov k 1.1.2021 –

697

Narodení v r. 2021

-

3

Prisťahovaní v r. 2021

-

4

Zomrelí v r. 2021

-

6

Vysťahovaní v r. 2021

-
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Počet obyvateľov k 31.12.2021

686

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
Nezamestnanosť v okrese : 15,55 %
Vývoj nezamestnanosti :
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5.4. Symboly obce
Erb obce : Erb obce tvorí strieborný dvojuchý kalich na krátkej stopke prikrytý zdobenou
pokrievkou.

Vlajka obce : Vlajka obce

Hermanovce nad Topľou pozostáva zo štyroch pruhov vo farbe

modrej a bielej a je ukončená tromi cípmi

Pečať obce : --5.5. Logo obce ---5.6.

História obce : Doposiaľ najstaršia známa správa o Hermanovciach nad Topľou je

z roku 1399 a vzťahuje sa na jej zemplínsku časť. Táto vtedy patrila šľachticom z Rozhanoviec
a neskôr Báthoryovcom. Šarišská časť patrila šľachticom Abovcom z panstva Lipovce.
Šarišská časť niesla názov Tapli – Hermány, zemplínska časť Hermány. V roku 1882 boli obe
časti obce zlúčené a stali sa súčasťou Šarišskej stolice. Po zlúčení sa obec nazývala
Tapolyhermány, v Československu Hermanovce a od roku 1960 Hermanovce nad Topľou.
V roku 1600 tu bolo šesť obývaných poddanských domov, okrem domu šoltýsa. Šoltýs
a sedliaci platili daň zemepánom a odovzdávali roľnícke dávky v naturáliach. Koncom 17.
A začiatkom 18. storočia obyvateľov pribúdalo a pri prvom celokrajinskom sčítaní obyvateľov
v Uhorsku v roku 1787 sa v obci vyskytovalo 32 domov a žilo tu 248 obyvateľov, v roku 1828
tu bolo už 84 domov a žilo 612 obyvateľov. V druhej polovici 19. storočia sa tu nachádzali aj
tri chudobné mlyny, pracovala tu manufaktúra na výrobu kameninového tovaru a v chotári sa
ťažila železná ruda. Vlastníkmi obce boli Eduard Bujanovič, gróf František Dessewffy a gróf
Revicky. Na konci 19. Storočia obec vlastnili Gustáv Bujanovič s rozlohou 1 747 jutár, gróf
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Július Dessewffy s 980 jutrami a urbár obce s 280 jutrami. Obyvatelia sa zaoberali
poľnohospodárstvom, sezónne prácou v lesoch, pálili drevené uhlie, v obci fungovala píla
a ťažilo sa v kameňolome. Počas druhej svetovej vojny sídlila v obci partizánska skupina
Čapajev.
5.7. Pamiatky – v obci sa nachádza pamätník SNP
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, Hermanovce n.T. 116

-

Materská škola, Hermanovce n.T. 116

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Základná umelecká škola Jastrabie má prenajaté priestory v ZŠ

-

Školský klub detí

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na predškolskú výchovu a základné vzdelanie 1.- 4. roč.

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť v obci nie je poskytovaná, občania navštevujú všeobecného lekára v
obci Bystré a odborných lekárov v Hanušovciach nad Topľou, Vranove nad Topľou, príp.
Prešove
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby pre občanov zabezpečujú domovy sociálnych služieb v blízkych mestách
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na opatrovateľskú službu prestárlych občanov obce.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :

pravidelné kultúrno-spoločenské akcie

organizované obcou /Deň rodiny, Dni obce Hermanovce n.T., Výstup na Šimonku, Mesiac úcty
k starším/,
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6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : Kaderníctvo , COOP JEDNOTA, Rozličný
tovar Lenka Mičková,
Najvýznamnejší priemysel v obci :
--Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : Agrodružstvo Bystré, hospodársky
dvor Hermanovce n.T, Taďa SK s.r.o.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2021. Obec v roku 2021 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 schodkový s využitím prostriedkov rezervného fondu
a kapitálový rozpočet nebol rozpočtovaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.1.2021 uznesením č. 128/2021
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 28.6.2021 uznesením č. 141/2021

-

druhá zmena schválená dňa 13.12.2021 uznesením č. 164/2021

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 /bez šj/

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

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

349.707,00

443.627,09

453.682,43

102,27

345.190,00
0,00
4.517,00
---

371.266,40
11.917,02
60.443,67
---

382.509,50
11.917,02
59.255,91
---

103,03
100,00
98,03
---

349.707,00

443.627,09

440.376,93

99,27

349.707,00
0,00
0,00

394.230,35
49.396,74
0,00

390.460,19
49.916,74
0,00

99,04
101,05
0,00
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Výdavky RO s právnou
subjektivitou

----

--

---

---

Rozpočet obce

0,00

0,00

+

--

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 /bez ŠJ/

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021

382.509,50
382.509,50
0,00
390.460,19
390.460,19
0,00
-7.950,69
11.917,02
11.917,02
0,00
49.916,74
49.916,74
0,00
-37.999,72
-45.950,41
-1.746,48
-47.696,89
59.255,91
0,00
+59.255,91
453.682,43
440.376,93
+13.305,50
-1.746,48
+11.559,02

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia v sume -45.950,41 EUR bol 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.
Nevyčerpané účelové prostriedky, ktoré sú súčasťou hospodárenia obce a vylučujú sa
z prebytku
sú vo výške 1.746,48 €. Schodok rozpočtu /ktorý sa zvýšil vylúčením
nevyčerpaných fin. prostriedkov / je vo výške –47.696,89 € a bol krytý v priebehu roka zo
zostatku nevyčerpaných účelových prostriedkov z minulých rokov /v sume 10.828,35€/ a tiež
použitím rezervného fondu obce /v sume 48.427,56€/. Zostatok finančných operácií vo výške
11.559,02€ bude vrátený na rezervný fond.
-

tvorba rezervného fondu vo výške 11.559,02

EUR
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Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021
vo výške 11.559,02 EUR. /vrátenie nepoužitých prostriedkov z rezervného fondu/

7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2021
453.682,43

Rozpočet
na rok 2022
398.965,00

Rozpočet
na rok 2023
334.247,00

Rozpočet
na rok 2024
338.003,00

382.509,50
11.917,02
59.255,91
---

338.965,00
60.000,00
0,00
---

334.247,00
0,00
0,00
---

338.003,00
0,00
0,00
---

Skutočnosť
k 31.12.2021
440.376,93

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

390.460,19
49.916,74

338.965,00
60.000,00

334.247,00
0,00

338.003,00
0,00

0,00
---

0,00
---

0,00
---

0,00
---

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

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

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

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Majetok spolu

1 165 893,95

1 127 091,01

Predpoklad
na rok 2022
1 072 597,45

Neobežný majetok spolu

1 050 198,80

1 050 198,80

981 602,06

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

928 258,74

928 258,74

859 662,00

Dlhodobý finančný majetok

121 940,06

121 940,06

121 940,06

Obežný majetok spolu

114 764,34

69 973,24

89 349

2 725,00

2 725,00

1 000

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

0,00

998,15

851,98

1 000

111 041,19

66 355,05

0,00

0,00

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

87 349,39
0,00
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0,00

930,81

846,63

1 646

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

1 165 893,95

1 127 091,01

484 910,03

478 484,29

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

484 910,03

478 484,29

507 341,39

Záväzky

47 017,63

34 655,32

35 050,06

550,00

780,00

550

4 447,58

1 746,48

0,00

448,81

1 407,99

2500

41 571,24

30 720,85

32 000,06

0,00

0,00

633 966,29

613 951,40

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Predpoklad
na rok 2022
1 072 597,45
507 341,00

z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0,00
530 206,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Zvýšenie energetickej účinnosti zš a mš
15.366,79 €
Zriadenie Pamätníka Čapajev
11.586,38 €
Vokajšie fitness
4.980,00 €
Trávny traktor
2.599,00 €
PD-chodník na cintorín a k domu smútku
700,00 €
Rekonštrukcia komunikácie na cintorín šar.strana 13.881,60 €
Vodovodná prípojka na družstvo
802,97 €
-

predaja dlhodobého majetku – predaj majetku obce sa v r. 2021 neuskutočnil

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov - obec v roku 2021 neprijala
žiadne úvery
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8.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

158,45

Pohľadávky po lehote splatnosti

839,62

Zostatok
k 31.12 2021

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

47 017,63

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

Zostatok
k 31.12 2021

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast/pokles pohľadávok ---

-

nárast/pokles záväzkov ---

9. Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Predpoklad
rok 2022

Náklady

402469,69

427475,59

383584,00

50 – Spotrebované nákupy

44228,51

49804,22

40500,00

51 – Služby

51438,38

56287,61

56287,61

52 – Osobné náklady

262335,68

280222,65

256000,00

53 – Dane a poplatky

0,00

0,00

50,00

3655,29

5513,57

2000,00

33922,00

33421,01

29000,00

744,79

746,23

607,00

0,00

0,00

0

6445,04

1480,30

6427,00

0,00

0,00

0,00

409209,33

413549,85

412455,00

7612,54

8498,32

10500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Názov

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
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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/

262000,25

264775,38

276000,00

9036,81

3229,78

15000,00

520,00

3850,00

550,00

0,00

0,01

5,00

0,00

0,00

0

130039,73

133196,36

110400,00

6439,64

-13925,74

28871,00

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume -13.925,74

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: v r. 2021 oproti r. 2020 sa významnejšie zvýšili osobné náklady z dôvodu úpravy
miezd, taktiež sa zvýšili náklady na účtoch 50 z dôvodu realizácie bežných výdavkov na SODB
a na covid. Celkové náklady za rok 2021 v porovnaní s rokom 2020 sa zvýšili. Mierne sa
zvýšili aj výnosy obce, vo finančnom vyjadrení o takmer 3.200,-€.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
Slovenský futbalový zväz
Štatistický úrad SR
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
OÚ, odbor školstva Prešov
Ministerstvo vnútra SR
ÚPSV a R Vranov n.T.
OÚ, odbor školstva Prešov
OU, odbor školstva Prešov
MŽP SR, Bratislava
ÚPSVaR Vranov n.T.
OÚ, odbor škosltva, Prešov

Účelové určenie grantov a
transferov
Dajme spolu gól
Sčítanie ODB
Normatívne fin. prostriedky na
ZŠ
Vzdelávacie poukazy
Dotácia na učebnice
Regob, matrika
Aktivačné služby
Dotácia na vzdelávanie 5-ročných
detí
Normatívne prostriedky ZŠCOVID
Dotácia – ochrana životného
prostredia
Na stravu zadarmo
Nenormatívne prostr. –dištančné
vzdelávanie v ZŠ
Dotácia DHZ
Múdre hranie
Vojnové hroby-pamätník Čapajev

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
400,00
3.152,86
56.533,00
538,00
323,00
248,62
10.915,35
1.229,00
580,00
68,00
3.605,70
500,00

DPO SR, Bratislava
OÚ, odbor školstva Prešov
Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava
Okresný úrad Prešov,
Vojnové hroby údržba
organizačný odbor
Úrad vlády SR, Bratislava
Obnova pamätníka SNP
Prešovský samosprávny kraj Vonkajšie fitness a workout
ihrisko
Slovenská agentúra ŽP,
Odpadové hospodárstvo
Banská Bystrica

3.000,00
500,00
7.500,00
53,70
3.500,00
3.000,00
4.970,02

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Najvýznamnejšiu položku tvorili normatívne finančné prostriedky na základnú školu
použité na bežné výdavky, dotácia na projekty zamestnávania prostredníctvom
UPSVaR, dotácia na vojnové hroby a dotácia na odpadové hospodárstvo.

- Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Ján Puchein - ZŤP
Dotácia ECAV
TAJM-OZ, Bystré
Zväz včelárov – vysiatie
medonosných rastlín
Sponzorské obciam-Petrovce

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

200,- EUR
1 000,- EUR
500,- EUR
500,- EUR

200,- EUR
1 000,- EUR
500,- EUR
500,- EUR

0
0
0
0

26,50 EUR

26,50 EUR

0
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Dotácia-stavebný úrad
Dotácia –životné prostredie
Dotácia obci Petkovce - tornádo
Nadácia na podporu rodiny
Dotácia Cirkvi Bratskej
Spoločný úrad – starostlivosť o ŽP

347,00 EUR
69,40 EUR
200,00 EUR
69,40 EUR
500,- EUR
68,- EUR

347,00 EUR
69,40 EUR
200,00 EUR
69,40 EUR
500,- EUR
68,- EUR

0
0
0
0
0
0

10.2. Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
Zvýšenie energetickej účinnosti zš a mš
15.366,79 €
Zriadenie Pamätníka Čapajev
11.586,38 €
Vokajšie fitness
4.980,00 €
Trávny traktor
2.599,00 €
PD-chodník na cintorín a k domu smútku
700,00 €
Rekonštrukcia komunikácie na cintorín šar.strana 13.881,60 €
Vodovodná prípojka na družstvo
802,97 €
10.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- rekonštrukcia cesty nad obcou
10.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.5. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
--Vypracoval: Mgr. Ingrid Rozkošová

Schválil: Ing. Martin Ivan

V Hermanovciach n.T. dňa 11.5.2021
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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