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1. Úvodné slovo starostu obce 

Cieľom predkladanej výročnej správy o hospodárení obce Vyšný Mirošov je poskytnúť 

základné informácie o finančnej a majetkovej situácii v rozsahu stanovenom zákonom 

o účtovníctve za účtovné obdobie, analýzu plnenia príjmov a výdavkov a o zúčtovaní 

poskytnutých transferov. 

V roku 2018 sme sa snažili zabezpečovať chod samosprávy pre najväčšiu spokojnosť 

našich občanov. V obci sa konali spoločenské podujatia: deň matiek, festival, posedenie pri 

jedličke so žiakmi ZŠ a MŠ, posedenie s jubilantmi. Podali sme niekoľko žiadosti k projektom 

na čerpanie prostriedkov z VÚC,  EÚ a štátneho rozpočtu Ministerstvo financií SR, 

Ministerstvo vnútra SR, Environmentálny fond SR. Z podaných žiadostí sme boli úspešný 

v projektoch VÚC „Kultúra“ vystúpenie ľudového umeleckého súboru. Ministerstvo vnútra SR 

nám poskytlo finančné prostriedky na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice. Ministerstvo financií 

SR nám poskytlo financie na výstavbu chodníka pri Dome smútku. Z Environmentálneho 

fondu nám bola poskytnutá dotácia na Zateplenie fasády, výmena okien a strechy MŠ 

a Opatrenia mimo vodného toku.  

 

Chcem sa poďakovať občanom obce, ktorí sa podieľali a podieľajú na skrášľovaní našej 

obce, na jej zveľaďovaní a prispievajú k dobrému menu obce. 

 

                                                                                                   Michal Petranik, starosta obce 

 

2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov: Obec Vyšný Mirošov 

Sídlo: Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík 

IČO: 00331244 

Štatutárny orgán obce: starosta obce 

Telefón: 054/7592219 

Mail: starosta@vysnymirosov.sk 

          podatelna@vysnymirosov.sk 

          sekretariat@vysnymirosov.sk 

Webová stránka: www.vysnymirosov.sk 

mailto:starosta@vysnymirosov.sk
mailto:podatelna@vysnymirosov.sk
mailto:sekretariat@vysnymirosov.sk


                                                                     4 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce: Michal Petranik 

Zástupca starostu obce: Michal Ferenc 

Obecné zastupiteľstvo: Ing. Peter Bochnovič 

                                      Ján Hoško 

                                      Michal Miko 

                                      Michal Danč 

                                      Milena Klebanová 

                                      Ladislav Ferenc 

                                      Michal Ferenc 

Komisie: Komisia pre verejný poriadok, životné prostredie a rómsku otázku 

    Komisia pre školstvo, kultúru a šport 

    Finančná komisia 

    Inventarizačná komisia 

 

Obecný úrad: Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, 

zabezpečuje organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta. 

 

Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, 

telefón, e-mail, webová stránka / :  obec nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej 

organizácie 

Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, 

telefón, e-mail, webová stránka /: obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej 

organizácie 

Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do 

základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: obec nie je 

zriaďovateľom žiadnej neziskovej 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 nie je zriaďovateľom žiadnej obchodnej 

spoločnosti. 
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4. Poslanie, vízie, ciele 

 

Poslanie obce:   

 

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh 

samosprávy obce, najmä:  

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného 

zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, 

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, 

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a 

daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia 

starostu, 

d) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec, 

e) zabezpečuje služby obyvateľom obce, 

 

 Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce. 

 

Vízie obce:  

 

Výstavba bytov pre sociálne slabšie rodiny na základe štátnej dotácie, vybudovanie 

multifunkčného ihriska, rekonštrukcia základnej školy, rekonštrukcia budovy obecného úradu, 

rekonštrukcia budovy a prístavba hasičskej zbrojnice, Výstavba chodníkov v obci II. Etapa, 

kultúrne podujatia. 

 

Ciele obce: 

 

Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Vyšný Mirošov po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej 

a environmentálnej stránke. Vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov. Zvýšenie 

kvality života občanov. 
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5. Základná charakteristika obce 

 

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce :  

Nachádza sa v severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Mirošovec, 14 km 

severozápadne od Svidníka a cca 4 km od hranice s Poľskom. Vzdialenosť od železničnej 

stanice v Bardejove  23 km. Povrch chotára je mierne, v severnej časti výrazne členitý, 

s hlbokými úzkymi dolinami. Súvislý les s porastom buka a borovice je najmä v severnej časti. 

 

Susedné mestá a obce : Nižný Mirošov, Hutka, Dubová, Roztoky 

 

Celková rozloha obce : Výmera chotára je 1 271 hektárov 

Nadmorská výška : Nadmorská výška je 345 m  

Súradnice: 49°23′11″S 21°26′45″V 

 

5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov : 598 

Hustota obyvateľstva: 46,97 obyv. / km 2 

Národnostná štruktúra : rusínska 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : pravoslávna, gréckokatolícka 

Vývoj počtu obyvateľov : stúpajúca tendencia 

 

5.3 Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v obci : 18,26 % 

Nezamestnanosť v okrese : 21,19% 

Vývoj nezamestnanosti : klesajúci trend 
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5.4.Symboly obce 

Erb obce :  

V modrom štíte na zelenej pažiti vpravo je nad striebornou okrúhlou kamennou, čierno 

murovanou studňou zľava sa skláňajúci muž v striebornej košeli a nohaviciach, čiernej veste, 

klobúku a čižmách, oboma rukami držiaci strieborný džbán. Znamenie na erbe bolo 

vypracované podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1787. Autormi erbu sú Jozef Petrovič a 

Kvetoslava Hanzová. Erb bol prijatý 31. decembra 1999 na rokovaní obecného zastupiteľstva a 

je zapísaný v heraldickom registri pod číslom: HR: V-130/99. 

 

           

 

Vlajka obce : 

Pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej 1/6, bielej 2/6, zelenej 2/6 a 

modrej 1/6. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zastrihmi, 

siahajúcimi do tretiny jej listu. 

  

 

Pečať obce :  

 Vychádza z erbu obce, je okrúhla uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC VYŠNÝ 

MIROŠOV 
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5.5.História obce  

 

Najstaršia písomná správa o existencií obce je v listine z roku 1567. V tomto prípade sa 

potvrdzuje naša domienka o tom, že Vyšný Mirošov má pravdepodobne čas svojho 

„narodenia“ na začiatku 15. storočia, lebo 8-ročný rozdiel medzi dosiaľ známymi údajmi dvoch 

príbuzných osád je veľmi krátky. A takmer dvakrát väčšia výmera chotára Vyšného Mirošova 

vzbudzuje podozrenie zo svojrázneho paternalizmu. Kým nebudú iné dôkazy, uspokojíme sa 

konštatovaním, že makovické panstvo poslalo „brata Mirosa“, aby začal budovať novú osadu – 

Vyšný Mirošov (1957). V jeho osade žila rodina šoltýsa a tri železiarske rodiny. Išlo však o 

vitálnych obyvateľov, keď do roku 1600 zabezpečili výstavbu už vtedy veľkej obce s 19 

poddanskými a jednou až dvoma šoltýskymi chyžami (domami). Osadníkom štyroch 

šoltýskych dvorov patril mlyn (1618), ale počet domov sa zmenšil o päť. V obci pôsobil 

pravoslávny duchovný (baťko) a pribudli dve železiarske rodiny. V 18. storočí patril Vyšný 

Mirošov Aspremontom. Roku 1781 kráľ Jozef II. vydal rozkaz o novej komasácii, t.j. o 

zavedení pozemkového katastra (súpis pozemkov s opisom a podrobnými údajmi o ich 

charakteristike). Pôda poddaných bola oddelená od panských pozemkov a táto skutočnosť, 

zvýhodňujúca pánov, bola zapísaná do osobitných katastrálnych kníh. 

  

5.6.Pamiatky  

 

- Skupinový vojnový hrob z 1. Svetovej vojny 

- Pietny symbol – kríž z 1. Svetovej vojny 

- Pamätná tabuľa – oslobodenie v 2. Svetovej vojne 

- Pamätník z 2. Svetovej vojny 

 

5.7.Významné osobnosti obce 

 

- Prot. Prof. ThDr. Ilija Kačur 

- Mitr. Prot. Mgr. Juraj Rychvalský 

- Ján Bochnovič 

- Fedor Pančák 

- PhDr. Jozef Kimák 

- Michal Liga 
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6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola vo Vyšnom Mirošove – 1 stupeň 

- Materská škola vo Vyšnom Mirošove 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na : zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu. 

  

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci neposkytuje žiadny lekár. Najbližšiu zdravotnú 

starostlivosť poskytujú lekári v okresnom meste Svidník. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci nezabezpečuje žiadne zariadenie. Najbližšie zariadenia sociálnych 

služieb sú vo Svidníku, Nižnej Polianke a v Zborove. 

 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- Kultúrny dom 

- Posilňovňa 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na : spoločenské akcie ako je obecný ples, deň matiek, festival, hasičská 

súťaž o pohár starostu obce, úcta k starším, posedenie s jubilantmi, posedenie pri vianočnom 

stromčeku s deťmi z MŠ a ZŠ, nohejbalový turnaj, hokejbalový turnaj, volejbalový turnaj 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- RUBRA s.r.o. – potraviny 

- Vasiľ Ferenc VAFER - potraviny 

- Pohostinstvo MARKA 
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Najvýznamnejší priemysel v obci : nie je 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : nie je 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

bude orientovať na : uspokojovanie všetkých potrieb obyvateľov obce. 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný a 

kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

 

Obecné zastupiteľstvo dňa 29.12.2017 nechválilo rozpočet obce na rok 2018. Obec bola v 

rozpočtovom provizóriu do 12.01.2018. Rozpočet obce bol schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 12.01.2018 uznesením č. 6/2018. 

Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

Úprava rozpočtu za rok 2018 bola vykonaná v decembri 2018 

 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018 

 

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ čerpanie 

výdavkov 

k 31.12.2018 

Príjmy celkom 346 934,00 708 158,54 707 078,24 

z toho :    

Bežné príjmy      341 184,00 387 819,67 386 989,37 

Kapitálové príjmy 0 320 000,00 320 000,00 

Finančné príjmy 5 750,00 338,87 88,87 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
0 0 0 
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Výdavky celkom 346 934,00 707 208,54 639 099,16 

z toho :    

Bežné výdavky 346 934,00 387 208,54 319 858,47 

Kapitálové výdavky 0 320 000,00 319 240,69 

Finančné výdavky 0 0 0 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
0 0 0 

 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

  

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
Bežné  príjmy spolu 386 989,37 

z toho : bežné príjmy obce  386 989,37 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 319 858,47 

z toho : bežné výdavky  obce  319 858,47 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 67 130,90 

Kapitálové  príjmy spolu 320 000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  320 000,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 319 240,69 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  319 240,69 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  759,31 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 67 979,08 

Vylúčenie z prebytku  30 109,90 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 37 869,18 

Príjmové finančné operácie  88,87 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 88,87 
PRÍJMY SPOLU   707 078,24 

VÝDAVKY SPOLU 639 099,16 

Hospodárenie obce  67 979,08 
Vylúčenie z prebytku 30 109,90 

Upravené hospodárenie obce 37 869,18 

   

 

Prebytok rozpočtu v sume 37 869,18 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 
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prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 30 109,90 EUR  navrhujeme použiť 

na:   

- tvorbu rezervného fondu 37 869,18 EUR  

 

Zostatok finančných operácií v sume 88,87 EUR podľa § 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 upravený o nevyčerpané návratné zdroje 

financovania (úver, pôžička...)  v sume 0 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu         88,87 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 :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  97,43 EUR, a to na :  

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 97,43 EUR 

 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 30 000 EUR, a to na : 

- rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v sume 30 000 EUR 

 

c) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné 

a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v sume 12,47 EUR, 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 

37 869,18 EUR.  

 

 

7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2020   

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Príjmy celkom 707 078,24 408 651,00 416 767,00 

z toho :    

Bežné príjmy 386 989,37 408 651,00                 416 767,00 

Kapitálové príjmy 320 000,00 0 0 

Finančné príjmy 88,87 0 0 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
0 0 0 
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 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Výdavky celkom 639 099,16 408 651,00 412 232,00 

z toho :    

Bežné výdavky 319 858,47 395 051,00 412 232,00 

Kapitálové výdavky 319 240,69 13 600,00 0 

Finančné výdavky 0 0 0 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
0 0 0 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Prebytok/Schodok 37 869,18 0,00 4 535,00 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

 

8.1. Majetok  

 

Názov   ZS  k  1.1.2018  v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Majetok spolu 548 157,35 905 864,94 

Neobežný majetok spolu 500 092,48 782 199,71 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 500 092,48 782 199,71 
Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 47 742,19 123 108,86 
z toho :   
Zásoby 57,56 106,72 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 76,32 928,70 
Krátkodobé pohľadávky  33 990,47 37 703,71 
Finančné účty  13 990,47 84 142,22 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 227,51 227,51 

Časové rozlíšenie  322,68 556,37 
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8.2. Zdroje krytia  

 

Názov ZS  k  1.1.2018 v EUR KZ  k  31.12.2018 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 548 157,35 905 864,94 

Vlastné imanie  113 443,73 168 722,67 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  113 443,73 168 722,67 

Záväzky 37 418,39 88 578,98 
z toho :   
Rezervy  1 500,00 1 500,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 736,87 30 097,43 
Dlhodobé záväzky 1 941,06 1 931,22 
Krátkodobé záväzky 33 240,06 55 050,33 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 397 295,23 648 563,29 

 

 

 

8.3. Pohľadávky  

 

Pohľadávky  Zostatok k 31.12 2017 Zostatok k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   34 066,79 38 642,31 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0 0 

 

 

8.4. Záväzky 

 

Záväzky Zostatok k 31.12 2017 Zostatok k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   33 240,06 55 020,33 

Záväzky po lehote splatnosti   1 941,46 1 931,22 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     15 

9. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Náklady 336 928,85 376 158,03 

50 – Spotrebované nákupy 44 586,05 45 510,87 

51 – Služby 49 064,42 59 158,66 

52 – Osobné náklady 188 239,67 215 644,27 

53 – Dane a  poplatky 319,36 278,56 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 2 810,15 4 557,05 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

44 048,00 44 003,46 

56 – Finančné náklady 2 229,70 2 570,02 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

5 631,50 4 435,14 

59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy 353 885,36 431 436,17 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 6 373,97 6 749,95 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných 

služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 

199 894,14 220 925,82 

64 – Ostatné výnosy 4 374,57 5 026,55 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

800,00 1 500,00 

66 – Finančné výnosy 0 1 469,60 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

142 442,68 195 765,05 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

16 956,51 55 278,94 
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10. Ostatné  dôležité informácie 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ  

 

 

      

 

                            - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu :  

- bežné výdavky 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Okresný úrad Svidník Voľby 778,41      778,41 0,00 

Okresný úrad Svidník Register obyvateľstva 197,34           197,34 0,00 

Okresný úrad Svidník Register adries 21,20              

21,20 

0,00 

VÚC Kultúra 500,00 500,00 0,00 

Okresný úrad Prešov Vojnové hroby 2 096,84 2 096,84 0,00 

Okresný úrad Prešov Životné prostredie 54,94 54,94 0,00 

Okresný úrad Prešov 5- ročné deti 1 601,00 1 601,00 0,00 

Okresný úrad Prešov Normatív ZŠ 59 246,00 59 246,00 0,00 

Okresný úrad Prešov Vzdelávacie poukazy 730,00 730,00 0,00 

Okresný úrad Prešov Sociálne 

znevýhodnené 

prostredie 

700,00 700,00 0,00 

Okresný úrad Prešov Učebnice 14,00 14,00 0,00 

Implementačná agentúra, 

Bratislava 

Terénna sociálna práca 18 598,15 18 598,15 0,00 

UPSVaR, Bardejov Dobrovoľnícka služba 50,02 50,02 0,00 

UPSVaR Bardejov Hmotná núdza, strava 861,19 652,62 208,57 

UPSVaR Bardejov Hmotná núdza , 

učebné pomôcky 

323,40 323,40 0,00 

UPSVaR Bardejov Chránená dielňa 7 428,64 7 428,64 0,00 

UPSVaR Bardejov Reštart 2 240,20 2 240,20 0,00 

UPSVaR Bardejov Podpora 

nezamestnanosti 

38 699,04 38 699,04 0,00 

VÚC Kultúra 500,00     500,00 0,00 
Poskytovateľ  

 

 

      

 

                            - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu :  

- kapitálové výdavky 

 

 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

 

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 

) 

 

 

- 5 - 

Ministerstvo vnútra SR Rekonštrukcia 

Požiarnej zbrojnice 

30 000,00      0,00 30 000,00 

Ministerstvo financií SR Chodník pri DS 9 000,00         

9 000,00 

0,00 

Environmentálny fond Zateplenie MŠ 146 000,00     

146 000,00 

0,00 

Environmentálny fond Opatrenia mimo 

vodného toku 

135 000,00 135 000,00 0,00 
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10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2014 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky na ..... 

 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

DHZ Vyšný Mirošov  2 000,00 2 000,00 0,00 

FK Družstevník 1 500,00 1 500,00 0,00 

Romano Sastipen 1 000,00 1 000,00 0,00 

 

 

 

Vypracoval: Pavelčáková Gabriela                              Schválil: Michal Petranik 

 

Vo Vyšnom Mirošove,  dňa 22.07.2019 

 


