Individuálna výročná správa
Obce O S I K O V
za rok 2021

Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
táto výročná správa má Vám poskytnúť informácie o hospodárení obce za rok 2021. Obec je
zriaďovateľom základnej a materskej školy, ktoré nemajú právnu subjektivitu, preto je povinná
zabezpečovať originálne kompetencie, ako aj prenesený výkon štátnej správy. Z originálnych
kompetencií ide o zabezpečenie predprimárneho vzdelávania detí v MŠ, ŠKD, stravovanie v ŠJ pre deti
materskej školy a žiakov ZŠ. Z prenesených kompetencií je to financovanie základnej školy.
Obec hospodári s financiami, ktoré plynú z daňových a nedaňových príjmov, z dotácií a transferov
a z príjmu fyzických osôb tzv. podielové dane. Daňové príjmy tvoria dane z nehnuteľností, daň za psa,
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nedaňové príjmy - z prenájmu budov, objektov
a verejných priestranstiev, prístrojov a zariadení, správne poplatky, za stočné, cintorínske poplatky.
V roku 2021 boli poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky vo výške 189 618,74 €
- viď kapitola 9.1.
V roku 2021 boli poskytnuté dotácie a transfery aj na kapitálové výdavky v celkovej sume
6 700,00 €. Podrobnejšie uvedené v kapitole 9.2.
Z rozpočtu obce sa financuje aj prevádzkovanie a údržba verejnej kanalizácie v obci a čistiarne
odpadových vôd Osikov – Fričkovce, mzdy a odvody zamestnanca.
Obec v rámci projektu na podporu regionálnej zamestnanosti zamestnáva občanov dlhodobo
evidovaných na úrade práce, ktorí pomáhajú najviac pri zveľaďovaní a skrášľovaní obce, kosenie
parkov, cintorínov, areálov ZŠ a MŠ, čistenie priekop a verejných priestranstiev, v zime pri odpratávaní
snehu.
Časť finančných prostriedkov z rozpočtu odčerpáva nakladanie s odpadmi. Firma KOSIT EAST
s.r.o. Košice zabezpečuje zber a vývoz komunálneho a separovaného odpadu podľa zvozového
kalendára. Elektro odpad zabezpečuje firma H+EKO Košice. Firma ESPIK Group s.r.o. Orlov
zabezpečuje zber kuchynského odpadu a použitých jedlých olejov a tukov. Firma Ľubomír Ludvik
WINDOORS zabezpečuje zber použitého šatstva. Firma Kronospan, s.r.o., Zvolen zabezpečuje
spracovanie odpadového dreva.
Rok 2021 bol z pohľadu kultúrnej a športovej činnosti značne obmedzený.
V obci vykonáva svoju činnosť dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa bežne zúčastňuje na súťažiach
v požiarnickom športe od žiakov až po dospelých, z dôvodu pandemickej situácie sa však v r. 2021
neorganizovali . V tomto roku bola slávnostne odovzdaná Hasičská zbrojnica po jej rekonštrukcií
a odovzdané nové hasičské vozidlo IVECO Daily.
Činnosť obce v jednotlivých oblastiach (šport, kultúra, spoločenské akcie) bola výrazným spôsobom
obmedzená z dôvodu vzniknutej pandemickej situácie COVID-19, nielen v našej obci, ale aj v SR
a vôbec vo svete. Napriek nepriaznivým okolnostiam sa nám podarilo zorganizovať „Upracme si
chotár“ – akcia zameraná na odstránenie čiernych skládok v obci. Občanom obce boli bezplatne
poskytnuté respirátory.
V prvom polroku 2021prebiehalo testovanie občanov na ochorenie COVID-19 v pravidelných
týždňových intervaloch a to v zriadenej MOM pri Obecnom úrade. Prvý polrok 2021 bol z pohľadu
pandemickej situácie veľmi náročný, poďakovanie patrí všetkým pracovníkom OcÚ, ktorí pracovali pri
organizácií testovania.
V športovej oblasti má obec organizovaný len futbal. Trénujú a súťažia žiaci, dorast aj mužstvo.
V roku 2021 tiež fungoval v obmedzenom režime. Na nesúťažné neorganizované športy v obci sa môže
využívať viacúčelové športové ihrisko pri ZŠ a vybudované Multifunkčné ihrisko pri MŠ.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa svojou ochotou a obetavosťou podieľali pri organizovaní
týchto aktivít aj napriek veľmi komplikovaným podmienkam. Verme, že sa situácia upokojí a budeme
môcť vykonávať činnosť v obci a pre občanov tak, ako predtým.
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC OSIKOV
Sídlo:

Osikov 57, 086 42 Hertník

Okres: Bardejov
Kraj:

Prešovský

IČO:

00322482

DIČ:

2020623374

Právna forma: právnická osoba - obec
Štatutárny orgán obce: Ing. Jozef Kvokačka, PhD., starosta obce
Telefón: 0908 984 182, 054/4791114 , 0948 919 495
E-mail: obecosikov@obecosikov.sk
Webová stránka: www.obecosikov.sk
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Jozef Kvokačka, PhD. - zvolený za starostu 10.11.2018.
Obecné zastupiteľstvo obce Osikov je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov zvolených v priamych
voľbách. Poslancami sú: Stanislav Bank
Ing. Martin Biroš
Jozef Kačmár
František Kubina
Marek Kuchta
Pavol Kuchta
Zástupca starostu obce: Matúš Vardzaľ
Hlavný kontrolór obce: Ing. JUDr. Jozef Sendek – vo funkcií od 1.6.2019 – zvolený do funkcie
obecným zastupiteľstvom dňa 24.5.2019 uznesením č. 47/2019.
Obec Osikov má zriadené komisie:
a) Komisia na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Osikove
Predseda: Pavol Kuchta
Členovia: Ing. Martin Biroš, Stanislav Bank
b) Komisia finančná a správy obecného majetku
Predseda: František Kubina
Členovia: Marek Kuchta, Ing. JUDr. Jozef Sendek
c) Komisia výstavby a rozvoja obce a ochrany verejného poriadku
Predseda: Matúš Vardzaľ
Členovia: Jozef Kačmár, Pavol Kuchta
d) Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu
Predseda: Marek Kuchta
Členovia: František Kubina, Ing. Martin Biroš, Stanislav Bank, Jozef Kačmár

Mgr. Ľubomíra Maníková, Mgr. Júlia Putnocká
Komisie zriadené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 5/2018 zo dňa 14.12.2018 a uznesením č.
47/2019 zo dňa 24.5.2019.
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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 Štefanová - referentka obecného úradu, Mgr. Marcela Hudáková referentka pre šk. zariadenia, Mgr. Emília Vardzaľová - vedúca ŠJ, Milan Toth - údržbár obecných
zariadení, Ján Putnocký – obsluha čističky odpadových vôd, Ján Mačej – pomocný pracovník OcÚ.
Rozpočtové organizácie obce: žiadne
Príspevkové organizácie obce: žiadne
Neziskové organizácie založené obcou: žiadne
Obchodné spoločnosti založené obcou: žiadne
4. Základná charakteristika obce
Obec Osikov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou
úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov.
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok vznikol zákonom o obecnom zriadení.
Pri svojej činnosti sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými právnymi predpismi.
Súčasťou obce sú aj školské zariadenia – Základná škola, Materská škola, Školský klub detí
a Školská jedáleň pri MŠ, ktoré sú zahrnuté do hospodárenia obce, nakoľko nemajú samostatnú právnu
subjektivitu.
Orgánmi obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo v roku 2021 nezasadalo
pravidelne každý mesiac, kvôli pandémii COVID-19. Zasadalo riadne sedemkrát .
Obyvatelia obce sú o činnosti samosprávy informovaní prostredníctvom úradnej informačnej tabule,
webovej stránky, miestnym rozhlasom.
4.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Obec leží v juhozápadnej časti Bartošovskej kotliny, na úpätí Čergova. Bola založená na prelome 13.
a 14. stor.
Susedné mestá a obce :
Najbližšie je okresné mesto Bardejov vzdialené 16 km od obce. Susedné obce sú Fričkovce, Hertník,
Bartošovce a Vaniškovce.
Celková rozloha obce : 1380 ha
Nadmorská výška : 374 m n.m.
4.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2021: 983

z toho žien: 503
mužov: 480

Počet obyvateľov oproti minulému roku klesol o 6 osôb.
Národnostná štruktúra : národnosť slovenská 982
národnosť česká

1

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke náboženstvo
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Vývoj počtu obyvateľov :
Narodení:

6

Zomrelí:

15

Prihlásení k trvalému pobytu:

13

Odhlásení z trvalého pobytu:

10

4.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

38 osôb

Nezamestnanosť v okrese : 12,72 %
Vývoj nezamestnanosti : nezamestnanosť v obci oproti minulému roku stúpla..
4.4. Symboly obce
Symboly obce sú erb, vlajka obce, pečať obce .
Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť
obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a
osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

Erb obce
V modrom štíte zo striebornej kamenistej pažite vyrastajúci strieborný strom osiky so zelenou listnatou
korunou.

Vlajka obce
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, modrej, bielej a
modrej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do
tretiny jej listu.

Pečať obce
Pečať obce Osikov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC OSIKOV.
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Symboly obce Osikov sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.
4.5. Logo obce
Obec nemá svoje logo.
4.6. História obce
Osikov leží na východnom úpätí pohoria Čergov v juhozápadnej časti Bartošovskej kotliny. Najstaršia
známa písomná zmienka o obci pochádza z listiny z roku 1296 vo forme Osikó, čo znamená, že obec
existovala už minimálne v polovici 13. storočia. V priebehu dejín si zachovala svoj názov takmer v
nezmenenej podobe – r. 1372 Osikov. Toto pomenovanie s veľkou pravdepodobnosťou je odvodené od
porastu osík pozdĺž miestneho potoka.
V 14. a v prvej polovici 15. storočia bol Osikov majetkom šľachticov z Perína. Neskôr postupne
patril Zápoľskovcom, Lobockovcom a Forgáčovcom.

4.7. Pamiatky
Dominantu obce tvorí rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela z roku 1612, ktorý dal postaviť
gróf Žigmund Forgáč v renesančnom slohu. s „husitskou" vežou, s ukončením veže tzv. lastovičím
chvostom - štítovou atikou.
5. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola Osikov
Materská škola Osikov
Školský klub detí

Základná škola pre 1. až 4. ročník
Adresa: Osikov 102, 086 42 Hertník
Tel. č.: 0948 226 897
E-mail: zs@obecosikov.sk
Riaditeľka školy: Mgr. Ľubomíra Maníková
Počet žiakov v školskom roku 2021/2022: 40
Materská škola
Adresa: Osikov 103, 086 42 Hertník
Tel.č.: 0940 629 069
E-mail: ms@obecosikov.sk
Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Putnocká
Počet detí v školskom roku 2021/2022: 39
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Školská jedáleň pri MŠ
Adresa: Osikov 102, 086 42 Hertník
Tel. č.: 0940 629 069
Vedúca ŠJ: Mgr. Emília Vardzaľová
Kuchárka: Gabriela Kopačková
Pomocná kuchárka: Mária Špirková
ŠKD pri ZŠ Osikov
ŠKD v školskom roku 2021/2022 navštevuje 25 detí. Činnosť v ŠKD zabezpečuje vychovávateľka
Bc. Adriana Paľuvová.
Na mimoškolské aktivity slúži telocvičňa v ZŠ, viacúčelové ihrisko pri ZŠ, športovo-oddychové
centrum v areáli ihriska TJ a multifunkčné ihrisko v areáli MŠ.
5.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci neposkytuje žiadny lekár. Najbližšia obvodná ambulancia pre
dospelých, detská ambulancia, zubná ambulancia a lekárne sú v obci Raslavice vzdialenej od našej obce
5 km.
V obci je 2 až 3-krát do roka organizované Úniou žien dobrovoľné darovanie krvi.
5.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne zabezpečenie v obci neposkytuje žiadne zariadenie.
5.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Kultúrno-správna budova – sála KD
- Športovo-oddychové centrum
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa v roku 2021 nekonali žiadne kultúrne podujatia. Náhradou
kultúrnych podujatí bolo uskutočnené „Rezbárske sympózium“ v júni 2021, kde boli umeleckými
rezbármi zhotovené drevené sochy (postavy z Betlehema) a socha Jána Pavla II.
5.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Stravovanie – ŠJ pri MŠ Osikov pre deti MŠ, ZŠ, zamestnancov Obce Osikov a dôchodcov.

-

Občerstvenie – Hostinec MK – Marek Kuchta, Osikov 109
Hostinec pri OÚ – Pavol Pavúk, Osikov 143

-

Potraviny – COOP Jednota SD, Osikov 215

Najvýznamnejší priemysel v obci - podnikatelia:
SISLAŠI – Dominik Zákutný, Osikov 137, Umelecká keramika - Ján Kolbasa, Osikov 211, ManíkObuv, s.r.o.,Osikov 208, František Kubina – stolárstvo, Osikov 168, Jaroslav Kačmár - KAJA,
Miroslav Vilček – stolárstvo, Osikov 188, Michal Maník – HIAB – autodoprava, Osikov 171,
PAVLIČKO s.r.o. Osikov 237 – stavebné a zemné práce, zámková dlažba, Gabriel Šinaľ – GS Welding,
Osikov 23, Lukáš Maník – LUKY, Osikov 25, JOZEF IN, s.r.o., Osikov 111, Ján Červenický, Osikov
231, Jozef Rodanič – FACH, Osikov 114, INKAMED s.r.o., Osikov 78, RAMOL – Rastislav Molčan,
Osikov 117, FRENK – Osikov 205, Daniel Trans – Osikov 240
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : Agro Čergov, s.r.o. Raslavice
Združenie: Pozemkové spoločenstvo Panského a Sedliackeho lesa v Osikove
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6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. 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 2021 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, finančné
operácie ako prebytkové.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.11.2020 uznesením č. 84/2020.
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
- prvá zmena schválená

-

druhá zmena schválená dňa

13.08.2021
18.12.2021

uznesením č. 49/2021
uznesením č. 92/2021

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021

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

Schválený

Schválený

rozpočet

rozpočet
po poslednej
zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

631 461

848 738

848 740,57

100,00

567 861
0
63 600
615 725

638 298
6 700
203 740
817 475

638 300,57
6 700,00
203 740,00
817 468,89

100,00
100,00
100,00
100,00

579 700
36 025
0
15 736

595 213
212 742
9 520
31 263

595 207,46
212 741,43
9 520,00
31 271,68

100,00
100,00
100,00
100,00

6.2.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
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

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

638 300,57
638 300,57
0
595 207,46
595 207,46
0
43 093,11
6 700,00
6 700,00
0
9

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
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-

212 741,43
212 741,43
0
206 041,43
162 948,32
-1 102,65
164 050,97
203 740,00
9 520,00
194 220,00
848 740,57
817 468,89
31 271,68
-1 102,65
30 169,03

Schodok rozpočtu v sume – 162 948,32 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
prostriedky zo ŠR -1 102,65 EUR a podľa osobitných predpisov v sume – 164 050,97 Eur
navrhujeme vysporiadať:
-

z finančných operácií

-

164 050,97 Eur

Zostatok finančných operácií 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 v sume 30 169,03 Eur, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

30 169,03 Eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
30 169,03 EUR.
6.2. Rozpočet na roky 2022 - 2024
Skutočnosť
k 31.12.2021
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

848 740,57

670 778,00

668 243,00

685 830,00

638 300,57
6 700,00
203 740,00

590 778,00
0,00
80 000,00

604 643,00
0,00
63 600,00

605 830,00
0,00
80 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2021
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

817 468,89

596 197,00

577 810,00

601 747,00

595 207,46
212 741,43
9520,00

572 597,00
9 300,00
14 300,00

575 810,00
2 000,00
0,00

578 147,00
9 300,00
14 300,00
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
7.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Majetok spolu

1 779 676,50

1 811 473,39

Neobežný majetok spolu

1 603 157,45

1 690 546,82

25 743,46

25 743,46

1 406 684,63

1 494 074,00

Dlhodobý finančný majetok

170 729,36

170 729,36

Obežný majetok spolu

175 601,66

118 589,82

12 102,47

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

257,60

23 903,96

163 241,59

94 685,86

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

917,39

2 336,75

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

7.2. Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

1 779 676,50

1 811 473,39

883 352,88

883 385,39

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

883 352,88

883 385,39

72 940,37

172 464,31

1 000,00

700,00

14 480,33

0,00

2 832,07

3 976,42

36 250,97

58 930,89

Vlastné imanie
z toho :

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

18 377,00

108 857,00

823 383,25

755 623,69

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastky majetku: rekonštrukcia HZ, rekonštrukcia komunikácie - Majer, konvektomat ŠJ,

drevený Betlehem, súbor - hojdačka, kolotoč domček MŠ, sochy-drevorezba, rekonštrukcia starý
cintorín, rozšírenie verejného osvetlenia MŠ-Hlavná, altánok MŠ
Obec uzatvorila v roku 2021 Zmluvu o termínovanom úvere č. 451/2021/UZ krytie výdavkov

súvisiacich s investičnou akciou – rekonštrukcia nového cintorína v obci. Úver je dlhodobý
s dobou splatnosti do roku 2028. Splátky úveru sú pravidelné mesačné vždy 25-tého dňa vo
výške 1 190,00 EUR.
Obec má uzatvorenú Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/1859
za účelom kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19. Splátky istiny sú ročné, začiatok splácania je v roku 2024.
7.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12.2020

Zostatok
k 31.12.2021

Pohľadávky s lehotou splatnosti do jedného roka

150,00

23 789,66

Pohľadávky s lehotou splatnosti do piatich rokov

0,00

0,00

22 552,89

22 559,59

Pohľadávky po lehote splatnosti

7.4.Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Záväzky s lehotou splatnosti do jedného roka

26 654,85

51 932,29

Záväzky s lehotou splatnosti do piatich rokov

9 596,12

6 998,60

0,00

0,00

Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Nárast pohľadávok – zmena účtovania pohľadávky za stočné za r. 2021, pohľadávka z r. 2002

-

nárast záväzkov – sú to záväzky za služby dodávateľom, ktoré boli vykonané v roku
2021, ale faktúry uhradené až v januári 2022, mzdy a odvody. Tiež splátky za
automobil.

8. Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12. 2021

Náklady

613 525,37

714 322,97

50 – Spotrebované nákupy

57 411,89

91 920,92

51 – Služby

68 613,19

122 142,40
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52 – Osobné náklady

358 657,04

53 – Dane a poplatky

390,88

443,48

1 658,68

2 671,72

117 943,06

120 924,10

2 850,63

3 812,65

0,00

0,00

6 000,00

5 000,00

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

367 407,70

681 885,95

725 820,07

37 833,29

17 378,85

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

0,00

0,00

62 – Aktivácia

0,00

0,00

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

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

388 386,10

428 439,88

2 832,15

1 186,51

900,00

1 000,00

66 – Finančné výnosy

0,00

0,00

67 – Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia

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

251 934,41

277 814,83

Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

68 360,58

11 497,10

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 68 360,58 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
9. Ostatné dôležité informácie
Obec Osikov v roku 2021 neprijala žiadne nové VZN.
Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
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9.1. Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma
prijatých
prostriedkov
v EUR

Okr .úrad Prešov

Školstvo normatívy - BV

Okr. úrad Prešov

Vzdelávacie poukazy

1 338,00

Okr. úrad Prešov

Príspevok pre 5 r. deti MŠ

2 688,00

Okr. úrad Prešov

Príspevok na učebnice

731,00

MV SR Bratislava

Prenesený výkon – REGOB a register adries

344,17

ÚPSVaR Bardejov

Príspevok na podporu vytvor. prac. miesta § 54
opat.3
Príspevok na podporu vytvárania prac. miesta
v rámci projektu § 54 opat.1
Príspevok na špecifiká – digit. technol., test.,
dezinfekcia
Stravné pre ZŠ a 5 ročné deti

1 374,70

Dotácia na MTV DHZO, OOPP, nákup náhr.
dielov a servis techn.
Príspevok na COVID 19

3 000,00

ÚPSVaR Bardejov
ÚPSVaR Bardejov
ÚPSVaR Bardejov
DPO SR Bratislava
MV SR Bratislava
Okr. úrad Prešov
ŠÚ SR
Envirofond
Okr. úrad Prešov

Príspevok na prenesený výkon štátnej správy na
úseku OPaK
Príspevok na sčítanie obyvateľov
Príspevok podľa § 7 ods.1, písm. b zákona
329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
Rozvojový projekt „Múdre hranie“

142 744,00

6 584,86
2 035,00
5 026,40

18 660,00
94,96
3 443,26
1 054,39
500,00

9.2. Kapitálové transfery

Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov
v EUR

Okr. úrad Prešov

Rozvojový projekt – konvektomat ŠJ

5 000,00

PSK

Areál detského ihriska pri MŠ
Súbor: hojdačka, kolotoč, domček

1 700,00
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9.3. Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie
Obecný futbalový klub

Účelové určenie dotácie
Bežné výdavky na turnaj, dopravu,
rozhodcov

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR
5 000,00

9.4. Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
-

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

-

Nákup pozemkov

-

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Majer

-

Rozšírenie verejného osvetlenia MŠ-Hlavná

-

Rekonštrukcia starého a nového cintorína

-

Rekonštrukcia vstupného prístrešku pri ZŠ

-

Konvektomat a odsávanie v školskej jedálni

-

Drevený Betlehem, sochy – drevorezba, prístrešok nad sochu

-

Súbor: hojdačka, kolotoč, domček MŠ, altánok MŠ

9.5. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Nákup kompostérov

-

Výstavba vodovodu – Farská

-

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom

-

Intenzifikácia a rozšírenie kapacity ČOV (PD)

-

Rekonštrukcia a rozšírenie šatní na futbalovom ihrisku

-

Zberný dvor triedených odpadov Osikov

-

Úprava verejných priestranstiev v obci

-

Schválenie ÚPD

-

Riešenie havarijného stavu a opravu rigola na ulici Potočná (smerom k domu Matúša
Vardzaľa a Pavla Kuchtu

-

Riešenie zlého technického stavu cesty a prítoku miestneho potoka na ulici Na
družstvo (okolo domu Olšavských a Kubinových)
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9.6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

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

Vypracoval:

Štefanová

Schválil: Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
starosta obce

V Osikove dňa: 10.05.2022
Prílohy:



Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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