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1. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Bartošovce 

Sídlo: Bartošovce 148, 086 42  Hertník 

IČO: 00321851 

Štatutárny orgán obce: Václav Hudák, starosta obce 

Telefón: 054 4791201, 0918450727 

E-mail: obec.bartosobce@wi-net.sk, podatelna.bartosovce@wi-net.sk 

Webová stránka: www.obecbartosovce.sk 

 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Václav Hudák 

Zástupca starostu obce: Ing. Ján Greif 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Marián Jendrej 

Obecné zastupiteľstvo: Ing. Marcel Horváth, Ján Hudák, Patrik Vojtek, Ing. Jozef Cenký, PhD., 

Ing. Ján Greif, František Čech, František  Hudáček 

Komisie: Komisia pre financie, správu majetku, výstavbu a ochranu verejného záujmu 

                Komisia pre kultúru 

                Komisia pre školstvo a sociálne veci 

                Komisia pre šport 

                Komisia pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu verejného poriadku     

 

3. 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.  

 

3.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : Región Šariš, Bartošovská kotlina 

Susedné mestá a obce : Hertník, Šiba, Kobyly, Fričkovce, Osikov, Vaniškovce, Janovce, 

najbližšie mesto je Bardejov  

Celková rozloha obce : 1 123 ha 

Nadmorská výška : 355 m n. m. 

mailto:obec.bartosobce@wi-net.sk
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3.2. Symboly obce 

Erb obce : v modrom štíte položené zlaté brdo 

 

 

3.3. Logo obce 

 

3.4. História obce  

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1408. Pre úrodné pôdy a blízkosť Bardejova sa 

tu usadili statkári, ktorí tu vybudovali majer s chovom hovädzieho dobytka a pestovaním 

poľnohospodárskych plodín a výrobou múky. Nachádzali sa tu dva mlyny – vyšný a nižný. Aj 

preto sa obce dodnes delí na časti Vyšný mlyn, Nižný mlyn a Podstavenec. Bartošovce majú 

bohatú históriu. Pretransformovali sa cez mnoho názvov, ako napr. Bartosfaula – až po 

súčasný. Krátko po vzniku obce tu vznikla papiereň. V 17. storočí tu vznikla škridliareň spolu 

s tehliarňou preslávená v širokom okolí východného Rakúsko-Uhorska. Spolu s obcou Kurima 

tvorila až do 19. storočia hlavné centrá Bardejovského okresu. 

 

3.5. Pamiatky  

V roku 1612 tu bol vybudovaný rímskokatolícky kostol, ktorý sa tu v tej istej podobe po 

mnohých rekonštrukciách (posledná v roku 2010) zachoval dodnes a je obdivovaný mnohými 

turistami. 

 

4. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

4.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola Bartošovce 

- Materská škola Bartošovce 

 

4.2. Zdravotníctvo 
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Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce poskytuje Zdravotné stredisko Raslavice. 

 

4.3. Kultúra a šport 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- Folklórny súbor Bartošovčan 

- Folklórny súbor Bartošovske dzivčata i paropci 

- Únia žien 

- Miestny spolok Slovenského červeného kríža 

- Klub darcov krvi SČK 

- Cirkevný zbor pri farskom spoločenstve 

- Futbalový klub TJ Čerhov Bartošovce 

       

4.4. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Stanislav Lazúr – Výroba štýlového nábytku  

- VIJOFEL – mäsovýroba  

- Marián Greif – GEMAL, stavebné a maliarske práce 

- BAUEXPORT – stavebná výroba 

- SYPANEC – Pizza & Bar – reštauračné služby 

- Bersicomp – Erik Lazur – výpočtová technika 

- Autoklampiarstvo – František Ondeček 

- Autoservis – František Hudáček 

- EKO-GAS Jozef Sabol – inštalačné práce 

- Martin Kutný – inštalačné práce 

- Jozef Beňa – predajňa potravín KOTVA 

- UNIPRES – Štefan Puchalik – tlačiareň 

- Stanislav Rohaľ – Projektová kancelária 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Agrodružstvo 

       

 

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

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

rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 1 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 26.10.2018 uznesením č. 1 

- druhá zmena schválená dňa 07.12.2018 uznesením č. 2 

- tretia zmena  schválená rozpočtovým opatrením podľa § 14 právomoci starostu dňa 

30.12.2018 

 

5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2018 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 311.134,00 579.689,00 576.444,60 99,4 

z toho :     

Bežné príjmy 310.134,00 354.305,00 354.260,53 99,9 

Kapitálové príjmy 1.000,00 27.730,00 27.730,00 100 

Finančné príjmy 0,00 197.654,00 194.454,07 98,3 

Výdavky celkom 311.134,00 573.402,00 573.538,25 100 

z toho :     

Bežné výdavky 265.611,00 340.166,00 340.302,09 100 

Kapitálové výdavky 22.123,00 218.708,00 218.707,27 100 

Finančné výdavky 13.400,00 14.528,00 14.528,89 100 

Rozpočet obce  0,00 6.287,00 2.906,35  

 

5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018   

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 354.260,53 

z toho : bežné príjmy obce  354.260,53 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 340.302,09 

z toho : bežné výdavky  obce  340.302,09 
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             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 13.958,44 

Kapitálové  príjmy spolu 27.730,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  27.730,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 218.707,27 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  218.707,27 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -190.977,27 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -177.018,83 

Úprava schodku  85,08 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -177.103,91 

Príjmové finančné operácie 194.454,07 

Výdavkové finančné operácie 14.528,89 

Rozdiel finančných operácií 179.925,18 
PRÍJMY SPOLU   576.444,60 

VÝDAVKY SPOLU 573.538,25 

Hospodárenie obce  2.906,35 
Vylúčenie z prebytku 85,08 

Upravené hospodárenie obce 2.821,27 

 

Schodok rozpočtu v sume 177.018,83 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  školskej jedálne a podľa osobitných predpisov v sume 85,08 EUR  bol 

v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný : 

- z  návratných zdrojov financovania                                           177.103,91 EUR 

 

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky 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 85,08 EUR, 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  177.103,91 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 177.103,91 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 2.821,27  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 2.215,77 EUR  

- dočerpanie úveru      605,50 EUR 
 

5.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021      

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 
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Príjmy celkom 576.444,60 363.175,00 363.175,00 363.175,00 

z toho :     

Bežné príjmy 354.260,53 362.175,00 362.175,00 362.175,00 

Kapitálové príjmy 27.730,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Finančné príjmy 194.454,07 0,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom 573.538,25 342.620,00 342.620,00 342.620,00 

z toho :     

Bežné výdavky 340.302,09 291.861,00 291.861,00 291.861,00 
Kapitálové výdavky 218.707,27 43.759,00 43.759,00 43.759,00 

Finančné výdavky 14.528,89 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

 

 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

6.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Majetok spolu 1.419.895,96 1.544.749,58 

Neobežný majetok spolu 1.390.928,37 1.505.018,93 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 5.927,49 2.553,78 

Dlhodobý hmotný majetok 1.238.666,17 1.356.130,44 

Dlhodobý finančný majetok 146.334,71 146.334,71 

Obežný majetok spolu 27.254,88 38.019,33 

z toho :   

Zásoby 221,39 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  632,49 7.353,59 

Finančné účty  26.401,00 30.665,74 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1.712,71 1.711,32 

 

6.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1.419.895,96 1.544.749,58 
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Vlastné imanie  1.084.900,85 1.041.526,45 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  1.084.900,85 1.041.526,45 

Záväzky 46.946,11 225.789,81 

z toho :   

Rezervy  1.050,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 1.166,95 1.062,84 

Krátkodobé záväzky 17.777,69 15.906,44 

Bankové úvery a výpomoci 26.951,47 208.320,53 

Časové rozlíšenie 288.049,00 277.433,32 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- predaja/kúpy/zámeny dlhodobého majetku – obec predala dom č. 103 v sume 18.500,00 

EUR  

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov  - v roku 2018 bol prijatý úver 

v sume 66.301,11 EUR , úver je krátkodobý na predfinancovanie projektov z EÚ na 

úpravu verejného priestranstva v obci Bartošovce. V roku 2018 bol tiež prijatý úver 

v sume 95.940,29 EUR , úver je krátkodobý na predfinancovanie projektov z EÚ na 

chodník pri št. ceste a prijatý dlhodobý úver v sume 31.159,66 EUR na úpravu 

verejného priestranstva v obci Bartošovce. 

 

6.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti    155,33 

Pohľadávky po lehote splatnosti   632,49 7.198,26 

 

6.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   18.944,64 16.969,28 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
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- významný nárast pohľadávok – pohľadávky z nezaplatených daní z nehnuteľností 

- významný pokles záväzkov – obec zlepšila svoju platobnú disciplínu voči dodávateľom 

 

7. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Náklady 428.252,28 443.784,49 

50 – Spotrebované nákupy 58.990,26 62.744,13 

51 – Služby 79.638,17 58.570,93 

52 – Osobné náklady 197.630,81 204.107,42 

53 – Dane a  poplatky 180,50 0,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
2.976,56 12.623,21 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

79.836,37 95.886,71 

56 – Finančné náklady 3.947,55 4.658,64 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
5.047,75 5.190,97 

59 – Dane z príjmov 4,31 2,48 

Výnosy 362.151,91 400.410,09 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 15.541,66 14.800,71 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
243.943,77 260.252,87 

64 – Ostatné výnosy 9.647,33 37.222,31 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1.000,00 1.050,00 

66 – Finančné výnosy 22,90 1.776,94 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

91.996,25 85.307,26 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-66.100,37 -43.374,40 
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Hospodársky výsledok /záporný/ v sume 43.374,40 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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8. Ostatné  dôležité informácie  

8.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 

transferov 

Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

UPSVaR refundácia miezd §50j 10.767,40 

MV SR na vzdelávacie poukazy 730,00 

MV SR príspevok na výchovu 

a vzdelávanie Materská škola 

1.158,00 

MV SR na učebnice 7,00 

MV SR bežné výdavky ZŠ vzdelávanie 58.978,00 

MV SR Komunálne voľby 2018 523,75 

MF SR decentralizačná dotácia 257,81 

DPO SR dotácia DHZ 1.400,00 

Herstek Milan dar 200,00 

Zlievareň SEZ Krompachy dar 200,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- normatívne finančné prostriedky pre Základnú školu suma 58.978,00 EUR 

- nenávratný finančný príspevok na refundáciu miezd - §50j 

 

8.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.3/2016 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

Nezisková organizácia podpora činnosti 100,00 

TJ Čerhov Bartošovce podpora činnosti 2.250,89 

FS Bartošovske dzivčata 

i paropci 

podpora činnosti 300,00 

FS Bartošovčan podpora činnosti 300,00 

CVČ  Bardejov na podporu mimoškolskej činnosti 

detí obce navštevujúcich CVČ 

272,00 

 

8.3. Významné investičné akcie v roku 2018 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018: 

-  úprava verejného priestranstva v obci Bartošovce 

- chodník pri štátnej ceste 

- dvojhojdačky 
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- amfiteáter 

 

8.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

8.5. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nie je vystavená žiadnym rizikám a neistotám. 

 

         Schválil: 

 

 

V .................................. dňa ....................... 

 


