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   Výročná správa  

              Obce           

    HERTNÍK 

za rok		2014 
 
                                              

 
Identifikačné údaje: 
 
 Názov:                Obec Hertník 
                             Obecný úrad,  086 42  Hertník č. 162 
Tel. a fax:            054/4791128  054/4883676 
 e-mail:                obechertnik@centrum.sk 
 web:               www.obechertnik.sk   www.saris.eu.sk/hertnik 
Okres:                  Bardejov 
IČO:                     00322024 
DIČ:                    2020623066 
Právna forma:    právnická osoba 
                               
   

               
             Ing. Jozef Semanek      ........................................                                         
                starosta obce 
 
                                             
                          
           
                

 
  Monika Ciglariková     ..............................................                                  



 2 

  vypracovala 
                                                     
Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny 
a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a Ústavou SR. 
 
 
Rozloha obce: 1.798 ha 
 
 
Poloha 
 
     Hertník sa nachádza na severovýchode Slovenska, v juhozápadnej časti Bardejovského 
okresu. Od okresného mesta Bardejov je vzdialený 12 km. Leží v západnej časti Bartošovskej 
kotliny, na úpätí Čergova, v nadmorskej výške okolo 460 m. Obec sa rozprestiera 
v nepravidelnom pozdĺžnom tvare po obidvoch stranách potoka Veska, ktorý pramení 
v Čergovskom pohorí. Chotár obce má rozlohu 1798  ha a jeho nadmorská výška sa pohybuje 
v intervale od 420 do 1050 m. Vo východnej časti je mierne zvlnený a odlesnený, no 
v západnej časti naopak výrazne členitý a prevláda tam takmer súvislý les s porastom jedle, 
smreka a buka.  
 
Počet obyvateľov k 31.12.2014:   
 
Obec mala k 31.12.2014   1.014     obyvateľov.  
 
 
Základné orgány obce 
 

1. Obecné zastupiteľstvo  
2. Starosta obce 

 
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych 
voľbách, ktoré sa konali 15.11.2014 na obdobie 4 rokov v počte 7 poslancov. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva: 
27.11.2010 -  15.11.2014                                       od 15.11.2014 - 
*   Ing. Jozef Bogdan, Hertník č. 291                   * Mgr. Jozef Biľ, Hertník č. 84 
*   MUDr. Štefan Harčarufka, Hertník č. 203       * Ing. Jozef Bogdan, Hertník č. 291 
*   Marián Kozma, Hertník č. 170                         * Slavomír Geralský, Hertník č. 115 
*   Ing. Václav Kunec, Hertník č. 229                   * MUDr. Štefan Harčarufka, Hertník č. 203 
*   Ing. Rudolf Palša, Hertník č. 232                     * Tomáš Harčarufka, Hertník č. 202 
*   Ing. Jozef Semanek, Hertník č. 140                 * Mgr. Ľubomír Kapec, Hertník č. 219 
*   Ing. Stanislav Štefančin, Hertník č. 209          * Marián Kozma, Hertník č. 170 
 
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života 
obce. Zasadnutia sa konali v  zasadačke obecného úradu a v sále KD. Pozvánka na zasadnutie 
bola zverejnená na úradnej tabuli a internetovej stránke obce najneskôr 3 dni pred konaním 
zasadnutia. Každé zasadnutie bolo verejné. 
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Prvá písomná zmienka o obci: z roku 1351 
    
  Počiatky histórie obce Hertník, zaznamenané v písomných prameňoch, siahajú do prvej 
polovice 14. storočia. Na vtedy už existujúcom panstve Kobyly, ktoré získali šľachtici 
z Perína donáciou od uhorského kráľa Karola Róberta v roku 1319, bol na nemeckom práve, 
podobne ako susedné dediny Kľušov a Richvald založený aj Hertník. Z poverenia zemepána 
šoltýs údajne pochádzajúci z Bardejova obec založil alebo na mieste už existujúcej slovenskej 
osady dosídlil s kolonistami.  
      
     Najstaršia písomná zmienka o Hertníku sa nachádza v  listine z roku 1351 pod názvom 
Herkenecht, čo v preklade znamená „Pánsluha“. Pod týmto nemeckým názvom, ale 
v rozličných hláskových obmenách /Herknecht, Kerknecht/, sa vyskytuje aj v písomnostiach 
z 15. a 16. storočia. Názov vznikol pravdepodobne prevzatím prezývky muža, ktorý mohol 
byť prvým miestnym šoltýsom. 
 
 
Najväčšie pamätihodnosti v obci:   
 
 
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej r. 1612 
     

 Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej je popri kaštieli druhou 
dominantou obce. Je zasvätený svätej Kataríne Alexandrijskej, panne 
a mučenici, ktorá bola pravdepodobne osobnou patrónkou Kataríny 
Forgáčovej, rodenej Pálfiovej, manželky zakladateľa kostola 
Žigmunda Forgáča.  
     Jeho fundátorom bol syn Šimona Forgáča, Žigmund /1557-1621/, 
hornouhorský hlavný kapitán a palatín Uhorska. Nový kostol začal 

stavať v roku 1607 neďaleko staršieho, múrom ohradeného dreveného objektu, ktorý dali 
zbúrať v roku 1610. Starší kostol v obci je doložený aj písomne, v listine z roku 1355 a 
traduje sa, že bol postavený zo vzácneho tisového dreva. Nový murovaný kostol posvätil dňa 
29. januára 1612, na štvrtú nedeľu po Zjavení Pána, kardinál František Forgáč /1560-1615/, 
ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas. Kostol bol zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej, 
panne a mučenici a sv. Františkovi. Všetky tieto skutočnosti dodnes pripomína latinský nápis 
na mramorovej tabuli v predsieni kostola. Samotnú posviacku potvrdzuje aj 11 konsekračných 
krížov.  
 
     Kostol stojí na vyvýšenom mieste v blízkosti kaštieľa.  
 
 
 
Murovaná božia muka r. 1831 

      
V záznamoch kanonickej vizitácie z roku 1831 sa uvádza, že pri ceste 
vedúcej do Fričkoviec stála Kalvária, ktorú tvorili tri drevené kríže 
s maľovanými plechovými korpusmi. Od roku 1863 tu bol už iba jeden 
drevený kríž, no dnes na tomto mieste stojí murovaná božia muka, ktorá 
je vzadu ukončená oblúkom a zvrchu krytá plechom. Vo výklenku za 
sklom je železný prenosný kríž.  
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Kamenné kríže  
     
 Pri ceste do Bartošoviec je kamenný kríž z roku 1921 a ďalšie štyri sú priamo 
v obci. Pri cintorínskej kaplnke stojí kamenný kríž z roku 1913 a pri dome 
nádeje z roku 1900. Priamo pred kostolom je jeden kamenný kríž z roku 1979 
a jeden drevený, pripomínajúci misie v obci z roku 1940.  
 
 

Socha sv. Antona Paduánskeho r. 1760 
     

 V parku, ktorý susedí s kaštieľom i kostolom, sa nachádza socha sv. Antona 
Paduánskeho. Toto rozmerné rokokové dielo z pieskovca, vytvorené 
neznámym sochárskym majstrom v druhej polovici 18. storočia, si údajne 
objednal jeden z miestnych zamepánov Forgáčovcov ako pamiatku na svojho 
syna Antona. Socha aj s podstavcom dosahuje výšku takmer 4 metre. Kedysi 
stála obrátená smerom ku kaštieľu a obklopovali ju štyri lipy. V roku 1906 bol 
priestor okolo sochy vysadený jedličkami. V roku 1934 sochu renovovali 

a v roku 1993 bol jej originál nahradený rekonštrukčnou kópiou, ktorú vytvoril akad. Sochár 
Martin Kutný, rodák z Bartošoviec.  
 
Renesančný kaštieľ r. 1563 
    
  História tohto objektu sa začala písať približne v polovici 16. storočia, kedy sa hertnícke 
panstvo stalo majetkom šľachtického rodu Forgáčovcov z Jelenca /Gýmeša/. Jeden z jeho 

príslušníkov, barón Šimon Forgáč /1526-1598/, získal v roku 1553 od 
cisára Ferdinanda I. za vojenské zásluhy v boji proti Turkom 
a sedmohradským kniežatám, okrem viacerých iných majetkov, aj 
donáciu na Hertník. Forgáčovský kaštieľ bol vybudovaný ako 
štvorvežová dvojpodlažná bloková stavba obdĺžnikového pôdorysu. 
Veľké nádvorie ohraničoval múr so vstupnou bránou, ktorý bol ešte 
na viacerých miestach spevnený baštami a po celom obvode ho 

zvonku chránila široká vodná priekopa. Súčasťou areálu kaštieľa sa stala aj veľká, tzv. Pánska 
záhrada s ovocnými a okrasnými stromami a rybníkom. Medzi záhradou a dvorom boli 
vybudované ešte hospodárske budovy a majer, kde bývalo služobníctvo. Od roku 1993 je 
v kaštieli umiestnené Integračné zariadenie KOR-GYM. Je to nezisková organizácia, ktorá 
bola zriadená na dobu neurčitú a funguje ako ústav pre ľudí s mentálnym a kombinovaným 
postihnutím bez rozdielu pohlavia a veku. Poskytuje komplexné sociálne služby v oblasti 
ústavnej sociálnej starostlivosti s celoročným, týždenným a denným pobytom.   
 
 
 

Charakteristika Hertníčana 

 V obecnej kronike z roku 1933 je stručne popísaná povaha typického Hertníčana. 
Podľa nej je to „v podstate dobromyseľný, veselý ba až veľmi zábavný človek, ktorý nerád 
rozmýšľa, zato je dovedný a obratný. Je nábožný vo vonkajších úkonoch náboženských. Je 
čistotný a veľmi si potrpí na svojom zovňajšku, zvlášť vo sviatok ba i vo všedný deň po práci. 
Nemá zmyslu pre spoločný kolektívny život a nemá vyvinutý zmysel pre využitie vhodných 
udalostí, ktoré by zaručovali šťastnejšiu budúcnosť jeho i jeho potomkov. Hertníčan neverí 
ničomu o čom sa sám nepresvedčí. V obci je na druhej strane veľa ľudí pohybového, 
sluchového a zrakového typu. Hertníčania majú zmysel pre hudbu, spev, rytmus, tanec. 
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Zaujímavosti z histórie : 

Povesti 
 
      Kostol sv. Kataríny v Hertníku sa však do cirkevných dejín Slovenska nezapísal primárne 
svojou výzdobou, ale predovšetkým tým, že v rokoch 1620-1635 boli v jeho krypte uložené 

pozostatky svätých Troch košických mučeníkov. Marek Krížin, Štefan 
Pongrác a Melichar Grodecký boli katolícki kňazi, ktorí v septembri 1619 
podstúpili v Košiciach mučenícku smrť za svoju vieru. Ich zohavené 
a zmučené telá hodili protestantskí hajdúsi najprv do kloaky a neskôr 
narýchlo pochovali na neznámom mieste. Mnohí katolícki magnáti sa dlho 
neúspešne pokúšali získať pozostatky týchto mučeníkov, aby ich mohli 
dôstojne a s pietou pochovať. Podarilo sa to až po polroku Kataríne 
Pálfiovej, tretej manželke Žigmunda Forgáča, a to údajne za jeden tanec 

s Gabrielom Bethlenom na slávnosti v Košiciach. Telá mučeníkov vykopané z tajného hrobu, 
ktorý prezradil mestský kat, Katarína najskôr odviezla na svoj statok v Nižnej Šebastovej, no 
kvôli väčšej bezpečnosti ich v lete roku 1620 dopravila do Hertníka a uložila do krypty 
kostola. Po pätnástich rokoch nechala vtedy už vdova po palatínovi Žigmundovi zozbierať 
kosti mučeníkov a v umelecky zhotovenej cínovej rakve ich previezla do Trnavy, vtedajšieho 
centra uhorského katolicizmu. Keďže novopostavený univerzitný Kostol sv. Jána Krstiteľa 
ešte nebol dokončený, grófka uložila ostatky v kláštore klarisiek, kde bola v tom čase 
predstavenou jej dcéra Mária. Časť relikvií sa neskôr dostala do uršulínskeho a časť do 
jezuitského kostola. 

 

Súčasnosť: 

V posledných desaťročiach došlo v obci k výraznému rozvoju individuálnej bytovej 
výstavby v obci, postupne boli vybudované miestne komunikácie, obchodná sieť, verejné 
budovy a inžinierska sieť v úplnom rozsahu. Obec má vybudovanú vlastnú čističku 
odpadových vôd, Dom nádeje, Chatovú oblasť, Rybník, Základnú školu s Materskou školou, 
pobočku Základnej umeleckej školy a Turistickú ubytovňu. V obci sa nachádza aj futbalové 
ihrisko a multifunkčné mini ihrisko. 

 Centrum obce tvorí Obecný úrad s Kultúrnym domom, pošta a nákupné stredisko, za 
ktorým sa nachádza rímskokatolícky farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej. Hneď vedľa 
kostola sa nachádza park so sochou sv. Antona Paduánskeho. Najvýznamnejšia a najcennejšia 
pamiatka obce Hertník je renesančný kaštieľ, ktorý bol dokončený v roku 1563. Pri kaštieli je 
miestna fara a pánska záhrada.  Ďalšou stavbou s osobitým využitím je Domov dôchodcov.  
     V obci pracuje Ženská a mužská spevácka skupina, Klub slovenských turistov,  Futbalový 
klub TJ Čergov, Dobrovoľný hasičský zbor a Jednota dôchodcov Slovenska ZO Hertník.  
 
 

 
Symboly obce: 
                                     
 
 Erb obce   Hertník má  túto podobu: 
 
 
 V červenom štíte na zelenej pažiti strieborný kaštieľ so zlatými  oknami a zlatou strechou, po 
oboch stranách s nárožnými baštami rovnakých tinktúr. 
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Vlajka obce Hertník 
 
Pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, žltej, bielej, zelenej, červenej, 
bielej, žltej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi 
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.  
 
 
 
 
 
 

Pečať obce Hertník 
 
 
Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HERTNÍK. Pečať má 
priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok 
s obecnými symbolmi. 
 
 
 
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, 
zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje 
starosta obce. 
 
Zamestnanci obecného úradu: 
• Eva Geralská, Hertník č. 223 – samostatný odborný referent – náplň práce je určená 

schváleným pracovným poriadkom 
• Monika Ciglariková, Hertník č. 87 - samostatný odborný referent – náplň práce je 

určená schváleným pracovným poriadkom 
• Jana Silvaššyová, Hertník č. 98 – upratovačka -  náplň práce je určená schváleným 

pracovným poriadkom 
• Miroslav Kozaček, Hertník č. 147 – pracovník ČOV – náplň práce je určená  

schváleným pracovným poriadkom 
 
 

Hlavný kontrolór 
Bc. Matúš Pataky, Hertník č. 65 zvolený do funkcie OZ v Hertníku uznesením č. 11 zo 
dňa 8.3.2012 od 15.3.2012 na obdobie 6 rokov. V roku 2014 hlavný kontrolór pracoval 
v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom. 
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Schválené právne normy obce: 
-    Štatút obce 
-    Organizačný poriadok Obecného úradu Hertník 
-    Pracovný poriadok 
-    Podpisový poriadok 
-    Registratúrny poriadok a registratúrny plán 
-    Rokovací poriadok OZ 
-    Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 
-    Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Hertník 
-    Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Hertník 
-    Zásady o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy 
-    Prevádzkový poriadok pre pohrebisko 
-    Zásady odmeňovania poslancov OZ 
-    Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce  
-    Smernica finančnej kontroly 
-    Smernica konsolidovanej uzávierky 
-    Smernica sociálneho fondu 

Komisie  
OZ má zriadené  komisie: 
      -  Komisia ochrany verejného záujmu 
      -  Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva, 
         Lesného a vodného hospodárstva 
      -  Komisia školstva, vzdelávania a sociálnej starostlivosti 
      -  Komisia financií, správy majetku a výstavby 
      -  Komisia pre šport a kultúru 

 
     Obec Hertník 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 financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového 
programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť 
štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými 
obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.  
     Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na 
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce 
možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. 
Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj 
majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej 
spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od 
vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách 
hospodárenia s majetkom obce. 
     Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
   Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú 
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí 
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výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 
Z. z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho 
rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na 
ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech 
svojho rozpočtu. 
     Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa 
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, 
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 
   Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou 
osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.  
   Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného 
účtovníctva. 
     Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom 
účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka 
tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, 
výkazu ziskov a strát, poznámok. 
     Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. 
Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, 
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. 
     Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia 
individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou 
závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov. 
     Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je 
zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej 
závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska 
charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných 
prác,  uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. 
 
Prípravné práce sa  uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy 
činností: 
- inventarizáciu,  
- kontrolu bilančnej kontinuity, 
- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, 
- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, 
- kontrolu účtu výsledku hospodárenia, 
- kontrola zaúčtovania odpisov, 
- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia, 
- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov. 
 
Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: 
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov, 
- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,  
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
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Obec zostavuje záverečný účet – je to dokument, ktorý prezentuje výsledky 
rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné 
obdobie.  
 
Od 1.1.2009 je Slovenská republika súčasťou eurozóny a od toho dňa je slovenská mena 
nahradená menou euro. Od uvedeného dátumu vedie naša účtovná jednotka účtovníctvo 
v mene euro.  
 

Inštitúcie v obci 

 

1. Základná škola s materskou školou 
                                                                                                                   
 
Rozpočtová organizácia Obce Hertník 
 
 
Riaditeľka:   Mgr. Ľubomíra Kašpriková 
Adresa:          086 42  Hertník č. 261 
Tel. č.:           054/4791134 
e-mail:           zshertnik@zshertnik.sk 
web:               www.zshertnik.edu 
Počet žiakov:   143 
 
Jej súčasťou je materská škola (35 detí) školský klub detí (25 detí) a školská jedáleň 
(132 stravníkov). 
 
„Základná škola s materskou školou v Hertníku“, hospodári s vlastnými  finančnými 
prostriedkami a je napojená na rozpočet obce. 
 
 
Príjmy  r. 2014                  410.739,73  €               
Dotačné na prenesené kompetencie    306.692,92  €                                
Z rozpočtu obce                                            89.061,36  €      
Vlastné príjmy                                               14.985,45  €             
 
Výdavky r. 2014                                         410.739,73  €    
 
 
 
2.Farský úrad 
Adresa:     086 42  Hertník č.  88 
Tel. č.:       054/4791130                                            
Správca farnosti:  Mgr. Jaroslav Klič, farár 
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Slovenská pošta a.s. 
Adresa:   086 42  Hertník č. 102                                          
Tel. č.:     054/4791631 
Vedúca pošty: Erika Kapecová 
 
 
 
4. IZ KOR-GYM n. o. 
Adresa:     086 42  Hertník č.  85 
Tel. č.:       054/4791211                                                              
Riaditeľ:  . Mgr. Vlasta Blajsková 
 
 
 

5.  Domov Dôchodcov n. o.  
Adresa:     086 42  Hertník č.  90 
Tel. č.:       054/4881484                                                             
Riaditeľ:  . Mgr. Marta Patakyová 
 
 
 

Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce 
 
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj 
z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2014 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hertníku dňa 
16.12.2013 Uznesením č. 23. 
 
Rozpočet obce bol upravený  11  krát:  
-  Úprava vykonaná dňa   31.3.2014 – rozpočtové opatrenie č. 1 a č. 2 - uznesenie č. 25 
-  Úprava vykonaná dňa   30.6.2014 – rozpočtové opatrenie č. 3          – uznesenie č. 26 
-  Úprava vykonaná dňa   22.7.2014 – rozpočtové opatrenie č. 4          – uznesenie č. 28 
-  Úprava vykonaná dňa   31.7.2014 – rozpočtové opatrenie č. 5          – uznesenie č. 28 
-  Úprava vykonaná  dňa      30.9.2014  – rozpočtové opatrenie   č. 6              - uznesenie č. 28 
-  Úprava vykonaná dňa     14.10.2014  – rozpočtové  opatrenie č. 7               - uznesenie č. 29 
-  Úprava vykonaná dňa     22.10.2014  – rozpočtové  opatrenie č. 8               - uznesenie č..30 
-  Úprava vykonaná dňa     30.11.2014  – rozpočtové  opatrenie č. 9 a č. 10   - uznesenie č. 30 
-  Úprava vykonaná dňa     31.12.2014  – rozpočtové  opatrenie č. 11             - uznesenie  č. 1 
 
 
Príjmy obce k 31.12. 2014 v € 
 

Por.č. Názov Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť % plnenia 

1 Dotácie a granty               365.507 376.043,49 378.156 101 % 
2 Daňové 258.836 258.871,50 271.075 105 % 
3 Nedaňové 55.101 61.049,89 56.546,77 93 % 
4 Kapitálové príjmy 3.000 3.000 1.550 52 % 
5 Finančné operácie 6.000 12.169,54 6.169,54 51 % 
6 Vlastné príjmy RO 13.853 14.985,45 14.985,45 100 % 

 Príjmy spolu  702.297 726.119,87 728.482,76 100 % 
 



 11 

Komentár:  
 
K bodu 1. dotačné príjmy                                                    rok 2014 
  P. č.     Poskytovateľ Suma v €    Účel 

1.  Obvodný úrad Bardejov 4.941,53   Matričná činnosť 
2.  Obvodný úrad Bardejov 340,23   Na registráciu obyvateľstva 
3.  OÚ odbor VVS BJ 1.925,27   Na prezidentské voľby 
4. OÚ odbor VVS BJ 1.270,96   Na voľby do Európskeho parlamentu 
5. OÚ odbor VVS BJ 600,89   Na komunálne voľby 
6. OÚ Prešov 294.580   Normatív na žiaka 
7. OÚ Prešov 6.804   Dopravné 
8. OÚ Prešov 4.102   Na vzdelávacie poukazy 
9. OÚ Prešov 2.279   Na materské školy 

10.  ÚPSVR Bardejov 625,90   Na stravu, štipendium, školské potreby v HN 
11.  MPSVaR Bratislava 53.760   Domov Dôchodcov Hertník 
12.  OÚ Prešov 239   Zo sociálne znevýhodneného prostredia 
13.  ÚPSVR Bardejov 6.687,22   PPO - § 50 j 

  Spolu 378.156  
 
Poznámka: uvedené príjmy sú účelovo určené a rozčlenené  aj vo výdavkovej časti. 
Dotácie  na školstvo sú zahrnuté vo výdavkoch rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ  
 

K bodu č. 2 daňové príjmy                         rok 2014   
• Podielové dane z daňového úradu                       251.595,26 € 
• Dane z nehnuteľnosti                  18.373,74 € 
• Daň za psa             872,50 €          Spolu: 
• Daň za užívanie verejného priestranstva                     198,-    €          271.075,- € 
• Daň za nevýherné hracie stroje                                     35,50 €   

 
K bodu č. 3 nedaňové príjmy                  rok 2014   

• Prenájom budov  a priestorov                                  3.270,70  € 
• Stočné                                                                         17.850,25  € 
• Poplatok od skládky odpadov                                      3.934,44  € 
• Správne a stavebné poplatky                                         1.203,-    € 
• Cintorínske poplatky                                                        220,-    € 
• Za ubytovanie                                                                1.271,-    € 
• Za miestny rozhlas                                                           228,-    € 
• Za predaj smetných nádob                                               192,-    € 
• Za predaj CD a knihy                                                        40,90  € 
• Za známky pre psa                                                             12,-    € 
• Za rozbitý riad v sále KD                                                  36,70  €              Spolu: 
• Za energie v sále KD                                                    2.681,23  €             56.546,77 € 
• Za požičanie obrusov                                                           8,70  € 
• Čitateľský poplatok                                                           11,50  € 
• Poplatok za TKO                                                          7.184,59  € 
• Úroky                                                                                 10,67  € 
• Refundácia OSTS                                                         4.067,49  € 
• Refundácia CO                                                                  26,40  €  
• Za stravné od dôchodcov  a zamestnancov                10.366,61  € 
• Dobropisy                                                                     3.830,59  € 
• Sponzorský príspevok                                                      100,-    € 



 12 

 
K bodu č. 4 kapitálové príjmy                             rok 2014   

• Za odpredaj pozemkov                                                      1.550   € 
 

K bodu č. 5  finančné operácie                             rok 2014 
• Nevyčerpané dopravné z roku 2013                                 228,51   €                 Spolu: 
• Nevyčerpaný normatív z roku 2013                               3.061,03  €                6.169,54 €  
• Nevyčerpaná dotácia – Domov Dôchodcov n. o.          2.880,-     € 

 
K bodu č.6  vlastné príjmy RO                             rok 2014 

• Vlastné príjmy RO                                                        14.985,45  € 
 

 
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v € 

 
 Bežné výdavky: 
 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % plnenia 
267.850 284.049,78 276.230,35 97 % 

 
 
V tom v € 
               Funkčná klasifikácia Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % plnenia 

 Výdavky verejnej správy – OcU 173.321 175.855,77 168.139,03 96 % 
 Finančná a rozpočtová oblasť 1.041 1.062,05 877,03 83 % 
 Matrika 3.828 4.941,53 4.964,55 100 % 
 Všeobecne verejné služby – Voľby 0 3.473,30 3.837,05 110 % 
 Transakcie verejného dlhu 7.390 7.390 5.542,76 75 % 
 Civilná obrana 26 26 26,40 100 % 
 Ochrana pred požiarmi + povodne 2.827 4.213,21 3.881,38 92 % 
 Cestná doprava 1.054 1.044,54 461,62 44 % 
 Nakladanie s odpadmi 13.419 12.731,40 14.140,14 111 % 
 Nakladanie s odpadovými vodami 12.372 12.372 12.388,15 100 % 
 Znižovanie znečisťovania  464 464 0 0 % 
 Ochrana prírody a krajiny 0 4.926,50 10.738,86 218 % 
 Verejné osvetlenie 11.754 11.754 10.305,93 88 % 
 Rekreačné a športové služby 19.931 20.813,50 19.172,50 92 % 
 Kultúrne služby 3.453 4.339,77 3.507,34 81 % 
 Knižnica 816 955,75 206,14 22 % 
 Folklórna skupina 1.700 1.808 1.818 101 % 
 Vysielacie a vydavateľské služby 331 331 289,83 88 % 
 Dom smútku 1.569 2.851,85 2.435,76 85 % 
 Ďalšie sociálne služby - staroba 12.554 12.695,61 13.497,88 106 % 
  S p o l u 267.850 284.049,78 276.230,35 97 % 
 
a/ Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Z rozpočtovaných 72.025,- € a upravených 78.873,90 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 
vo výške  78.346,50 €, čo je  99  % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu,  
pracovníkov OcÚ, matriky,   pracovníkov PPO § 50 j, dohody o vykonaní práce a odmeny 
poslancov.  
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b/ Poistné a príspevok do poisťovní 
Z rozpočtovaných 24.501,- € a upravených na 26.798,59 € bolo skutočné čerpanie 
k 31.12.2014 vo výške 26.780,84 € , čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného 
z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.  
 
c/ Tovary a služby  
Z rozpočtovaných 98.452,- € a upravených 107.639,59 € bolo  skutočné čerpanie 
k 31.12.2014 vo výške 101.267,24  €, čo je    94 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky 
všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady /29,25 €/, energie /29.428,84/, vodné /792,19  
€/, poštovné a telek. služby /1.635,36 €/, materiál /8.238,68 €/, dopravné /2.678,99 €/, rutinná 
a štandardná údržba /3.404,38 €/, všeobecné služby /55.059,55 €/. 
 
 
d/ Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 72.872,- € a upravených na 70.737,70 €  bolo skutočné čerpanie 
k 31.12.2014 vo výške 69.835,77 €, čo predstavuje  99 %   čerpanie. Domov Dôchodcov 
53.760,- €, Spoločná úradovňa 2.164,56 €,  Obciam 68,70 €, IZ KOR-GYM n. o. 200,08 €, 
Matica Slovenská 50,- €, DHZ 325,50 €, TJ 3.006,- €,  KST 1.000,- €, DFSK 1.710,- € , 
Rímsko katolícka cirkev 300,- €, Jednota dôchodcov 250,- €, odchodné 546,- €, na členské 
príspevky 436,56 €, jednotlivcom 350,-,  na nemocenské dávky 125,61 €, splátky úrokov 
z úveru 5.419,21 a provízie 123,55 €.  
 
 
Kapitálové výdavky: 
 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % plnenia 
14.104 14.104 5.103,73 36 % 

 
 
v tom:                                                                                                                               v € 

Funkčná klasifikácia Kód 
Zdr. 

Rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % plnenia 

  Výdavky verejnej správy 41 5.104 5.104 5.103,73 100  % 
  Výdavky verejnej správy 52 6.000 6.000 0 0 
  Rekreačné a športové slu 41 3.000 3.000 0 0 
            S p o l u  14.104 14.104 5.103,73 36 % 
 
 
a/ Výdavky verejnej správy – samosprávy 
Ide o nasledovné investičné výdavky: 
- 3. Splátka Citroén Berlingo    - 5.103,73 € 
                                  -      
 
 
Výdavkové finančné operácie: 
 
    Schválený rozpočet       Upravený rozpočet Skutočnosť    % plnenia 

12.000 12.000 12.000 100 % 
 
Z rozpočtovaných  12.000,- €  a upravených na 12.000,- € bolo skutočné čerpanie 
k 31.12.2014 vo výške  12.000,-  €, čo predstavuje    100 %  plnenia -  splácanie istiny úverov 
vo výške 12.000,- €. 
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Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné výdavky: 
 
    Schválený rozpočet       Upravený rozpočet Skutočnosť    % plnenia 

403.843 413.406,15 408.201,73 99 % 
 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 
Základná škola s materskou školou      408.201,73 €  + nevyčerpané prostriedky  4.914,87 € 
normatív + 289,55 € dopravné. 
 
 
Kapitálové výdavky: 
 
   Schválený rozpočet         Upravený rozpočet Skutočnosť     % plnenia 

4.500 2.538 2.538 100 % 
 
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 
Základná škola s materskou školou      2.538,- € - elektrický kotol do školskej jedálne       
 
 
Prebytok rozpočtu obce za rok 2014: 
 
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
zmien a doplnkov s účinnosťou od 1. Septembra 2007 definuje prebytok rozpočtu obce ako 
kladný rozdiel bežných  príjmov a výdavkov obce. Rozdiel bežných  príjmov a výdavkov 
predstavuje 36.331,14  €, čiže táto suma je prebytkom  rozpočtu obce za rok 2014. Táto suma 
obsahuje nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2014 zo štátneho rozpočtu 
v sume  5.204,42 € ( dopravné žiakov 289,55 € a normatív žiakov 4.914,87 € ).  Podľa § 8 
ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. možno nevyčerpané bežné výdavky použiť do 31.3. 
nasledujúceho roka  a kapitálové výdavky použiť aj v nasledujúcich rokoch až do ich úplného 
vyčerpania na určený účel. Tieto nevyčerpané finančné prostriedky sa na účel tvorby 
rezervného fondu z tohto prebytku vylučujú a v nasledujúcom rozpočtovom roku obec ich 
zaradí do rozpočtu ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie týchto prostriedkov na určený 
účel bude výdavkom školy v roku 2015. Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške  – 
6.091,73 €. Rozpočet - finančné operácie bol schodkový vo výške – 5.830,46 €. Celkové 
hospodárenie obce – prebytok 24.408,95  €. 
 
Obec k 31.12.2014 disponuje s finančnými prostriedkami celkom v sume 41.341,38 €.  
 

Názov účtu Číslo účtu Suma k 31.12.2014 
Pokladňa 211 770,- 
Ceniny 213 54,04 

VÚB bežný účet                            2123-522/0200 221   100 19.764,97 
Prima bežný účet                      3604464002/5600 221   200 16.324,08 
VÚB dotačný – matrika           35-2123-522/0200 221   130 16,20 
Prima dotačný – škola              3604468003/5600 221  240 6,79 
Prima DEPOZITzervný            3604465005/5600 221   280 4.118,51 
VÚB sociálny fond              1038-2123-522/0200  221   170 286,79 
Spolu  41.341,38 
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Finančné usporiadanie vzťahov voči   
 
    a/ zriadeným a založeným právnickým osobám 
    b/ štátnemu rozpočtu 
    c/ štátnym fondom 
    d/ voči obciam 
    e/ ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 
 
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, 
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.  
 
  Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám: 
Obec v roku 2014 poskytla dotácie zriadeným a založeným právnickým osobám na podporu 
všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  
 
Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 

finančných 
prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 
(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 
 

- 4 - 
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Hertník 300,- 300,- 0 

Dobrovoľný hasičský zbor Hertník 325,50 325,50 0 

Klub Slovenských Turistov Hertník 1.000,- 1.000,- 0 

Miestny odbor Matice Slovenskej Hertník 50,- 50,- 0 

Ženská a mužská spevácka skupina Hertník 1.710,- 1.710,- 0 

Telovýchovná jednota Čergov Hertník 3.006,- 3.006,- 0 

Jednota dôchodcov Slovenska ZO Hertník 250,- 250,- 0 

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté. 
 
5.2. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:  
  Poskytovateľ Účelové určenie grantu,  

transferu uviesť:    školstvo, matrika,  
-    bežné výdavky  
-    kapitálové výdavky 

Suma 
poskytnutých 
prostriedkov 
v roku 2014 

Suma 
použitých 

prostriedkov 
v roku 2014 

Rozdiel 
Stl 3 – stl. 4 

 Obvodný úrad  BJ    Matričná činnosť 4.941,53 4.941,53 0 
 Obvodný úrad  BJ   Na registráciu obyvateľstva 340,23 340,23 0 
 OÚ odbor VVS BJ   Na prezidentské voľby 1.925,27 1925,27 0 
OÚ odbor VVS BJ   Na voľby do Európskeho parlamentu 1.270,96 1.270,96 0 
OÚ odbor VVS BJ   Na komunálne voľby 600,89 600,89 0 
OÚ Prešov   Normatív na žiaka 294.580 289.665,13 -4.914,87 
OÚ Prešov   Dopravné 6.804 6.514,45 -289,55 
OÚ Prešov   Na vzdelávacie poukazy 4.102 4.102 0 
OÚ Prešov   Na materské školy 2.279 2.279 0 
 ÚPSVR Bardejov   Na stravu,  školské potreby v HN 625,90 625,90 0 
 MPSVaR Bratislava   Domov Dôchodcov Hertník 53.760 53.760 0 
 OÚ Prešov   Zo sociálne znevýhodneného prostred. 239 239 0 
 ÚPSVR Bardejov   PPO - § 50 j 6.687,22 6.687,22 0 
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Rozdiel:       289,55  € / dopravné žiakov /   a 4.914,87 €  nevyčerpaný normatív 
Dopravné žiakov ZŠ – nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2014 v sume 289,55 € 
a 4.914,87 € ZŠ s MŠ Hertník poukázala na účet obce v zmysle zákona o rozpočtových 
pravidlách č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov tieto finančné prostriedky budú 
v roku 2015 finančnou operáciou zapojené do príjmov obce a poukázané na účet ZŠ s MŠ 
Hertník na použitie. 
 
 Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  
 
 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

Obec  Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

- 0 0 0 
 
 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 
           Obec neposkytla dotáciu žiadnym iným právnickým a fyzickým osobám, ani 
podnikateľom.  
 
Informácia o nákladoch a výnosoch 

 
Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 496,20 
 604 – Tržby za tovar 40,90 
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob    
Aktivácia  622 – Aktivácia vnútroorganizačných  
   
Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov 

632 – Daňové výnosy samosprávy 266.884,88 

 633 – Výnosy z poplatkov  44.952,91 
Ostatné výnosy 641 – Tržby z predaja DNM a DHM 1.550,- 
 642 – Tržby z predaja materiálu 192,- 
 645 – Ostatné pokuty, penále  
 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti 
4.713,80 

Zúčtovanie rezerv  a opravných položiek  653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 
z prevádzkovej činnosti 

7.496,60 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie  

658 – Zúčtovanie ostatných 
opravných položiek z prev. činnosti 

17,25 

Finančné výnosy 662 - Úroky 10,67 
Mimoriadne výnosy  672 -  Náhrady škôd 36,70 
 678 – Ostatné mimoriadne výnosy  
Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov  

691 – Výnosy z bežných transferov 
z rozpočtu obce 

 

v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 
obcou  

693 -  Výnosy z bežných transferov ŠR 16.990,82 

alebo VÚC 694 -  Výnosy z kapitál. transferov  ŠR 70.672,29 
 697 – Výnosy z bežných transferov 100,- 
 699 -  Výnosy z odvodu rozpočtových 

príjmov 
14.985,45 

Spolu  429.140,47 



 17 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  
Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  7.769,52 
 502 – Spotreba energie 24.805,45 
Služby  511 – Opravy a udržiavanie 10.502,01 
 512 – Cestovné 593,85 
 513 – Náklady na reprezentáciu  843,96 
 518 – Ostatné služby  28.331,95 
Osobné náklady 521 – Mzdové náklady  76.730,97 
 524 -  Zákonné sociálne poistenie 26.827,61 
 525 -  Ostatné sociálne poistenie 199,20 
 527 -  Zákonné sociálne náklady 11.984,63 
 528 – Ostatné sociálne náklady 300,- 
Dane a poplatky  538 -  Ostatné dane a poplatky 178,68 
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 541 -  Zostatková cena predaného 

DHM 
11,09 

 542 – Predaný materiál 146,16 
 544 -  Zmluvné pokuty, penále 

a úroky 
0 

 545 -  Ostatné pokuty, penále a úroky 0 
 548 -  Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
435,- 

 549 – Manká a škody  
Odpisy, rezervy a opravné položky  551 -  Odpisy DHM 80.212,26 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie  

553 -  Tvorba ostatných rezerv 800,- 

časového rozlíšenia   558 – Tvorba ostatných opravných  0 
Finančné náklady  562 -  Úroky 5.419,21 
 563 – Kurzové straty 0 
 568 -  Ostatné finančné náklady 3.121,42 
Mimoriadne náklady  579 – Tvorba opravných položiek 0 
Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov  

584 -  Náklady na transfery 
z rozpočtu obce do RO a PO 
zriadených obcou 

143.750,36 

 585 – Náklady na transfery 
z rozpočtu obce ostatným subjektom  

68,70 

 586 – Náklady na transfery 
z rozpočtu obce  

7.365,88 

 587 – Náklady na ostatné transfery 0,10 
Dane z príjmov 591 -  Splatná daň z príjmov 1,80 
Spolu  430.399,81 

 
Výsledok hospodárenia za rok 2014 zistí sa ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch 

účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5. Za rok 2014 predstavuje  
Stratu - 1.259,34 €. 

 
O nákladoch a výnosoch sa účtuje oddelene /nezávisle od príjmov a výdavkov/. Porovnaním 
nákladov a výnosov vzniknutých v účtovnom období sa zistí výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie. Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v účtovnom období sa zistí 
zmena stavu peňažných prostriedkov, t. j. /prebytok alebo schodok rozpočtu/. Výsledok 
hospodárenia sa preto nemôže rovnať prebytku alebo schodku rozpočtu.  
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Návrh rozdelenia zisku alebo vyrovnanie straty 

 
Účtovný výsledok hospodárenia obce – 1.259,34 € = rozdiel medzi nákladmi a výnosmi obce 
po odpočítaní splatnej dane z príjmov. Strata vo výške – 1259,34 €. sa   preúčtuje  na  účet 
428 90  – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia – výsledok hospodárenia 2014.  

 
 

Pohľadávky k 31.12.2014 
• daňové                                                            3.945,26 € 
• nedaňové                                                      11.591,59 € 
• preddavky                                                                39 € 
• refundácia od UPSVR                                    1.198,32 € 
• ostatné pohľadávky                                        9.006,92 € 

Spolu:                                                                      25.781,09 €                                           
 
Záväzky k 31.12.2014: 

• voči bankám                         153.351,44 € 
• voči dodávateľom                                        3.729,09 € 
• voči zamestnancom                                         9.270,21 € 
• voči SP a ZP                                                    4.194,48 €  
• Daň z príjmu zamestnancov                            1.837,54 €  
• sociálny fond                                                      214,25 €         
• iné záväzky   - ZŠ                                            5.204,42 € 
• rezervy na audit a súdne spory                       1.800,-     € 
• iné záväzky /379/                                                   5,-     € 

Spolu:                                                                     179.606,43 € 
 
 
 

  Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v € 
 
 
A K T Í V A 
       Názov   KS k 1.1.2014 KS k 31.12.2014 
  Neobežný majetok spolu  1.165.193,95 1.083.570,14 
  Z toho:   
  Dlhodobý nehmotný majetok 21.840,91 18.768,91 
  Dlhodobý hmotný majetok 931.665,26 853.113,45 
  Dlhodobý finančný majetok 211.687,78 211.687,78 

  Obežný majetok spolu  
566.941,91 559.053,68 

  Z toho:   
  Zásoby 718,19 572,03 
  Pohľadávky: 
       Pohľadávky na rozpočtové príjmy nedaňové 
      Ostatné pohľadávky 
      Pohľadávky na daniach 

6.845,35 
4.384,37 

0 
2.041,64 

15.575,85 
11.591,59 

0 
3.945,26 
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      Iné pohľadávky 
     Preddavky 

0 
419,34 

0 
39 

  Finančný majetok 2.440,14 
 

824,04 

  Základný bežný účet 14.224,68 36.112,04 
  BÚ peňažných fondov obcí 
  BÚ finančných fondov 

463,48 
2.381,30 

286,79 
4.118,51 

  Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 539.875,85 501.572,51 
  Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 0  
  Náklady budúcich období 916,26 1.023,72 

  SPOLU 
1.733.052,12 1.643.647,54 

 
P A S Í V A 
        Názov    KS k 1.1.2014 KS k 31.12.2014 

  Vlastné imanie 
671.305,79 670.046,45 

  Z toho:   
  Fondy účtovnej jednotky 0  
  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 690.121,57 671.305,79 
  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - 18.815,78 - 1.256,34 

  Záväzky 
196.214,85 178.408,11 

  Z toho:   
  Dlhodobé záväzky 5.189,33 214,25 
  Krátkodobé záväzky 
  Z toho:     -    zamestnanci 

- Zdravotné a sociálne poistenie 
- ostatné priame dane 
- dodávatelia 
- ostatné záväzky 
- iné záväzky 

13.887,94 
4.506,64 
2.884,80 
449,77 

5.996,93 
0 

49,80 

19.036,32 
9.270,21 
4.194,48 
1.837,54 
3.729,09 

0 
5 

  Bankové úvery: 
  Z toho – bankové úvery a ostatné prij. Výp. 
             -  krátkodobé bankové úvery 
             - fin. výpomoci od subjektov verej.spr 

165.351,44 
165.351,44 

0 
0 

153.351,44 
153.351,44 

0 
0 

  Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 3.289,54 4.006,10 
  Rezervy zákonné krátkodobé 8.496,60 1.800 
 Časové rozlíšenie  865.531,48 795.192,98 

  SPOLU 
1.733.052,12 1.643.647,54 

 
 
Od roku 2008 má obec vo vlastníctve CP na účte 069 od spoločnosti VVS, a. s. Košice vo 
výške 195.090,82 € a Ekočergov a. s. Bartošovce vo výške 16.596,96 €.  K 31.12.2014 je ich 
výška v celkovej hodnote  211.687,78  €. 
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 Z hľadiska budúcich cieľov Obec Hertník aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov 
plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, 
tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti 
realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce 
a potreby jej obyvateľov. 
 
 
Obec Hertník má v pláne v budúcich obdobiach: 
 
- zvýšiť starostlivosť o verejné priestranstva – výsadba zelene a udržiavanie čistoty miestneho 
potoka 
- vybudovanie parkovacích plôch pri cintoríne a škole 
- realizovať opatrenia na ochranu pred povodňami  
- vybudovanie chodníkov ku sále Kultúrneho domu a Obecnému úradu 
- parkovisko pri Obecnom úrade 
- príprava terénu na cintoríne pre pochovávanie mŕtvych bez náhrobných kameňov  
- výstavba chodníkov od Základnej školy smerom na Bartošovce 
- rekonštrukcia verejného osvetlenia 
- dokončiť druhu etapu ciest /pošta, Maja/ 
- oprava chodníkov na cintoríne 
- rekonštrukcia Domu služieb 
- oprava kúrenia v sále Kultúrneho domu 
 
 
V kultúrnej oblasti pre svojich obyvateľov chce aj naďalej organizovať : 
 
 - Fašiangový ples                            Deň Matiek                                               Kultúrne leto 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
Posedenie s dôchodcami                     Vianočná akadémia                                              
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Podporovať činnosť týchto organizácií:   
 
Ženská a mužská spevácka skupina  
Telovýchovná jednota Čergov Hertník, 
Klub Slovenských Turistov Hertník      
Dobrovoľný hasičský zbor Hertník 
Jednota Dôchodcov Hertník 
         
 
            
  
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014. Účtovná 
závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade vo Svidníku v  
elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Účtovná závierka bola overená v zmysle 
Zákona č. 431/2002 o účtovníctve § 19 v znení neskorších úprav.   
 
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo 
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.  
 
 
V Hertníku  dňa  3.3.2015 


