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1. Úvodné slovo starostu obce        
 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:                                 Obec Ruská Poruba 

Sídlo:                                   094 08  Ruská Poruba 93 

IČO:                                     00332780 

Štatutárny orgán obce:         starosta 

Telefón:                                057 4887340 

E-mail:                                 info@ruskaporuba.sk, ruskaporuba@gmail.com 

Webová stránka:                  www.ruskaporuba.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:                       Jaroslav Moroz 

Zástupca starostu obce:        Dušan Herman 

Prednosta obecného úradu:  -- 

Hlavný kontrolór obce:        Mária Jakubová 

Obecné zastupiteľstvo:        Dušan Herman, Martina Ščerbová, Martina Gogová, 

                                             Anna Gombitová, Anna Ferková 

Komisie:                              komisia krízového riadenia, poriadková komisia, majetková  

                                             komisia, finančná komisia  

 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: základným poslaním obce Ruská Poruba je výkon samosprávy a starostlivosť 

o všestranný rozvoj jej územia a potreby obyvateľov Ruská Poruba. 

 

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:        Prešovský kraj, okres Humenné 

Susedné obce:                  Závada, Prituľany, Vyšná Sitnica 

Celková rozloha obce :    1 203 ha 

Nadmorská výška :          242 m n. m. 

Súradnice:                        49°08′34″S 21°47′23″V   

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov :  19,04 obyv./km² 

Národnostná štruktúra : slovenská, rusínska národnosť 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : gréckokatolícke vyznanie 

Vývoj počtu obyvateľov : klesajúci 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 

Nezamestnanosť v okrese : 

Vývoj nezamestnanosti :  

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce :  

Vlajka obce :  

Pečať obce :  

5.5. Významné osobnosti obce 
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci zabezpečujeme prostredníctvom školských 

obvodov. 

  

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov z obce najbližšie poskytuje súkromný lekár Mudr. 

Roháč. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje  n.o. formou denného stacionára. 

 

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujeme jednotlivým kultúrnymi  

a spoločenskými akciami.  

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Ladislav Andrejco – potraviny a rozličný tovar. 

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Poľnolesy Dubina s.r.o. 

 

 

7. 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 vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový  rozpočet ako  vyrovnaný. 
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením č.9/2020. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 30.09.2021 uznesením č. 12/2021 

vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2021 zamestnancom obce dňa 30.09.2021 

- druhá zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č. 13/2021 

vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2021 zamestnancom obce dňa 15.12.2021 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021   

  
Schválený 
rozpočet  

 

 
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2021 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 73 700,00   103 724,23 104 465,98 100,72 
z toho :     
Bežné príjmy 73 700,00     91 695,39    92 437,14 100,81 
Kapitálové príjmy            2 900,00      2 900,00        
Finančné príjmy     9 128,84         9 128,84  100,00 
Výdavky celkom 73 700,00  103 724,23   103 724,23  100,00 
z toho :     
Bežné výdavky 71 300,00 80636,82 80 636,82  100,00 
Kapitálové výdavky  20 687,41 20 687,41 100,00 
Finančné výdavky 2 400,00           2 400,00        2 400,00 100,00 
Rozpočet obce      

 

Výška príjmov a výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID - 19. 

V roku 2021 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

- v bežnom rozpočte príjmy: podielové dane, daň z nehnuteľností, komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad. 

V roku 2021 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

- v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na obstaranie : 

- rúšok, oblekov, ochranných štítov, okuliarov, respirátorov, rukavíc, 

dezinfekčných prostriedkov, dezinfekčných mydiel, dezinfekčných gélov, 

teplomerov, čistiacich prostriedkov, 

- v kapitálovom rozpočte nerealizované investičné akcie. 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021   

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2021 

  
Bežné  príjmy spolu 92 437,14
z toho : bežné príjmy obce  92 437,14
             bežné príjmy RO 0,00

Bežné výdavky spolu 80 636,82 
z toho : bežné výdavky  obce  80 636,82
             bežné výdavky  RO 0,00

Bežný rozpočet                                                            prebytok 11 800,32

Kapitálové  príjmy spolu 2 900,00
z toho : kapitálové  príjmy obce  2 900,00
             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 20 687,41
z toho : kapitálové  výdavky  obce  20 687,41
             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet                                                     schodok - 17 787,41

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu    schodok - 5 987,09

Vylúčenie z prebytku , úprava schodku 
Upravený prebytok/schodok bežného a kap. Rozpočtu   schodok - 5 987,09

Príjmy z finančných operácií 9 128,84
Výdavky z finančných operácií 2 400,00
Rozdiel finančných operácií – prebytok                                    6 728,84 
PRÍJMY SPOLU                                                                        104 465,98
VÝDAVKY SPOLU  103 724,23
Hospodárenie obce                                       prebytok 741,75
Vylúčenie z prebytku- SF, úprava schodku 428,37
Upravené hospodárenie obce                      prebytok     313,38

 
Z účtovnej závierky obce za rok 2021 a záverečného účtu vyplýva, že k 31.12.2021 obec 
vykázala  výsledok bežného rozpočtu prebytok                         11 800,32 €, 
                                kapitálového rozpočtu - schodok                17 787,41  € 
                                rozpočtu      schodok                                       5 987,09  € 
Prebytok  rozpočtu definuje ustanovenie § 2 písm. b zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy ako kladný  rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu 
obce zistený podľa § 10 ods. 3 písm.a) a b)  
zapojením finančných operácií – prebytok                                    6 728,84 € 
je výsledok hospodárenia  - prebytok                                                   741,75 €         
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 :  
 
Finančné prostriedky SF                                                                   428,37  € 
Po vylúčení je výsledok hospodárenia                                              313,38  € 
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Na základe uvedených skutočností navrhujem tvoriť rezervný fond za rok 2021 
 vo výške 313,38  €. 
 
 Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID - 19. 
  
7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024      

 Skutočnosť 
k 31.12.2021 

Rozpočet 
 na rok 2024 

Rozpočet 
 na rok 2022 

Rozpočet   
na rok 2023 

Príjmy celkom    
104 465,98  

73 700,00 77 301,00 74 755,00 

z toho :     
Bežné príjmy   92 437,14    74 785,00 77 301,00 74 755,00 
Kapitálové príjmy     2 900,00     
Finančné príjmy     9 128,84      

 
 Skutočnosť 

k 31.12.2021 
Rozpočet 

 na rok 2024 
Rozpočet 

 na rok 2022 
Rozpočet   

na rok 2023 
Výdavky celkom 103 724,23  74 785,00  77 301,00  74 755,00 
z toho :     
Bežné výdavky 80 636,82  73 785,00  74 901,00  72 355,00 
Kapitálové výdavky  20 687,41     
Finančné výdavky 2 400,00  1 000,00 2 400,00 2 400,00 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2021 

Majetok spolu 316 948,64  324 694,55 

Neobežný majetok spolu 301 290,60  312 233,54 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 301 290,60  312 233,54 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 15 658,04  12 461,01 

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 2  273,33 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  14 058,79  9 874,30 

Finančné účty  1 599,25  313,38 
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

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

Časové rozlíšenie  0,00 0,00 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k  31.12.2020 

Skutočnosť 
k 31.12.2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 316 948,64  324 694,55 

Vlastné imanie  89 959,22  95 035,29 

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  89 959,22  95 035,29 

Záväzky 10 936,38  18 985,62 

Rezervy  700,00 700,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 341,77  428,37 

Krátkodobé záväzky 1 694,61  5 057,25 

Bankové úvery a výpomoci 8 200,00  12 800,00 

Časové rozlíšenie 216 053,04  210 673,64 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku – ocenenie pozemkov 
- predaja dlhodobého majetku – vyradenie majetku z dôvodu nefunkčnosti 
- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov  

 
8.3. Pohľadávky  

 

Pohľadávky  Zostatok 
 k 31.12 2021 

Zostatok  
k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00 0,00 

Pohľadávky po lehote splatnosti   9 874,30 14 058,79 

 
8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2021 

Zostatok  
k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   18 985,62 10 936,38 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
- nárast/pokles pohľadávok 
- nárast/pokles záväzkov 

     Obec počas výstavby domu smútku zobrala termínovaný úver dňa 10.05.2019 na 
dofinancovanie vonkajších úprav vo výške 12 000,00 € s dobou splatnosti 09.05.2024. 
     Dňa 30.11.2019 bola podpísaná zmluva o municipálnom úvere vo výške 10 000,00 € na 
preklenutie finančných ťažkosti a pre potreby investičných projektov. Úver je čerpaný 
priebežne a priebežne je aj vyrovnaný. 
  
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky: 

- voči bankám                    12 800,00 EUR 
- voči dodávateľom      185,33 EUR 
- voči zamestnancom                    2 902,01EUR 
- voči poisťovniam a daňovému úradu 1 969,91 EUR 
- ostatné SF, rezervy 1 128,37 EUR 

Spolu                                                                                    18 985,62 EUR        

 

9. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2021 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Náklady    94 052,94    90 002,71 

50 – Spotrebované nákupy   12 190,09    12 572,21 

51 – Služby   19 971,82    17 307,75 

52 – Osobné náklady   51 200,42    33 776,6 

53 – Dane a  poplatky         41,76           46,40 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

       517,15         612,39 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

   9 686,00    24 870,80 

56 – Finančné náklady        444,80         816,50 

57 – Mimoriadne náklady         0,00         0,00 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

        0,00           0,00    

59 – Dane z príjmov   

Výnosy       99 193,01      96 710,56 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

       1 350,00        676,00 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

  

62 – Aktivácia   

63 – Daňové a colné výnosy     67 293,73    64 041,08 
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a výnosy z poplatkov 
64 – Ostatné výnosy       3 592,20      3 662,90 

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

         700,00 

  

        700,00 

66 – Finančné výnosy            0,00             0,00 

67 – Mimoriadne výnosy   

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

    26 257,08     27 630,58 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

        5 140,07      6 707,85 

 

Hospodársky výsledok  - kladný v sume 5 140,07 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 – významný rozdielom boli znížené výnosy.  

 

10.Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1.Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

 PSK  Rekonštrukcia steny amfiteátra        2 900,00  

   

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

V rámci prijatých grantov a transferov bola realizovaná rekonštrukcia steny budovy amfiteátra. 

Prijatý grant z environmentálneho fondu bola poskytnutá na revitalizáciu verejného 

priestranstva parku v obci Ruská Poruba 
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Prijaté granty a transfery 
  

Rozpočet na rok 2021 Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 
 1 000,00                    15 855,58   
Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel  

Ministerstvo ŽP SR 5 000,00 €  Revitalizácia verej.priestranstva  

Ministerstvo vnútra SR 2 690,32 €  ÚPSVaR - dohoda  

Ministerstvo vnútra SR 2 260,77 € SODB 2021 
Ministerstvo vnútra SR 785,00 € MOM  

Ministerstvo vnútra SR 2 474,20 € Matrika  

Ministerstvo vnútra SR               93,24 € Regob, RA  

Ministerstvo vnútra SR 128,88 € Odmena skladníka CO  

Okresný úrad Prešov 286,40 € Vojnové hroby  

Ministerstvo ŹP SR 64,17 € Príspevok z environ.fondu  

Ministerstvo vnútra SR 1 400,00 € DPO  

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 
Prijaté granty a transfery 
 
 Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 000,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 15 855,58    
EUR. 
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 
 

10.2.Poskytnuté dotácie  

 

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č...... o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

 

Prijímateľ 
dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v EUR 

  0,00 

Obec v roku 2021 neposkytla žiadnu dotáciu právnickým alebo fyzickým osobám. 
 

10.3.Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

-  Celková výmena verejného osvetlenia, 

-  Rekonštrukcia steny amfiteátra, 

-  Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ruská Poruba, 

- Výmena okien na budove obecného úradu, 

- Rekonštrukcia kancelárskych priestorov 
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10.4.Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia amfiteátra- pokračovanie, 

- Výmena okien a dverí na budove obecného úradu v časti kultúrneho domu, 

- Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu 

- Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Ruská Poruba. 

 

10.5.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

 Po 31. decembri 2021 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo 
vykázanie v účtovnej závierke za rok 2021. 
 

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

Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia 

obce: Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 

(Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne 

ovplyvnil mnoho krajín to však pokračovalo aj v roku 2021. Situácia sa neustále mení, zdá 

sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, 

ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú v roku 2021 za následok 

zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe ktorých bol zostavený 

rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným obmedzením určitých 

plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie ukazovateľov zadlženosti. Pretože 

sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť 

kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku 

 

 

Vypracoval:     Alena Andrejčáková                       Schválil: Jaroslav Moroz 

 

V Ruskej Porube dňa 24.03.2022  

 

 

 

Prílohy: 

 
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 


