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Úvodné slovo starostu obce      
Cieľom a náplňou práce starostu je, aby bol občan spokojný a aby sa obec rozvíjala. Som rád, 
že som po 4 rokoch opäť dostal dôveru pri voľbách a môžem ďalej naplniť ciele, ktoré som si 
stanovil pri nástupe do funkcie. Tieto úlohy budem realizovať s pomocou poslancov a tiež 
pracovníkov obecného úradu. Všetky skutočnosti v správe odrážajú pravdivý obraz o dianí 
v obci v minulom roku. Skúsme v budúcnosti nezabúdať na tradície, ktoré nám tu zanechali 
naši otcovia a dedovia, a prepojme ich s modernými prvkami tak, aby tradície sa nestratili ani 
pre budúce generácie. Aj keď niektoré zámery sú dosť náročne ako časovo, tak aj finančne, 
verím, že pri dobrej spolupráci a ochote sa nám to podarí zrealizovať.  
 

1. Identifikačné údaje obce 
Názov:                             Obec HERTNÍK 
Sídlo:                               Hertník 162, 086 42  Hertník 
IČO:                                00322024 
Štatutárny orgán obce:    Obecné zastupiteľstvo  
Telefón:                           054/4791128, 0911 474 945 
Mail:                                obechertnik@centrum.sk 
Webová stránka:              www.obechertnik.sk 
 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 

Starosta obce:                  Ing. Jozef Semanek 

Zástupca starostu obce:   MUDr. Štefan Harčarufka 

Hlavný kontrolór obce:  
Ing. PhDr. Matúš Pataky MPH , Hertník č. 65 opätovne zvolený do funkcie OZ v Hertníku 
uznesením č. 29 zo dňa 16.3.2018 na obdobie 6 rokov. V roku 2018 hlavný kontrolór 
pracoval v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom. 
 
Obecné zastupiteľstvo:  
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych 
voľbách, ktoré sa konali 10.11.2018 na obdobie 4 rokov v počte 7 poslancov. 
 
        * Mgr. Jozef Biľ, Hertník č. 84 
        * Slavomír Geralský, Hertník č. 115 
        * MUDr. Štefan Harčarufka, Hertník č. 203 
        * Tomáš Harčarufka, Hertník č. 202 
        * Mgr. Ľubomír Kapec, Hertník č. 219 
        * Marián Kozma, Hertník č. 170 
        * Peter Majirský, Hertník č. 9 
 
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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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 
 

Obecný úrad:    
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 
 

 

Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, 
telefón, e-mail, webová stránka / :  
 
Základná škola s materskou školou Hertník, Hertník 261, 086 42  Hertník 
 
Riaditeľka:   Mgr. Zuzana Jurčišinová  
IČO:              37877461 
Tel. č.:           054/4791134                                                         
e-mail:           zshertnik@zshertnik.sk 
web:               www.zshertnik.edu 
Počet žiakov:   190 
 
 
Jej súčasťou je materská škola (32 detí) školský klub detí 
(35 detí) a školská jedáleň (198 stravníkov). 
Základná škola s materskou školou v Hertníku hospodári s vlastnými  finančnými 
prostriedkami a je napojená na rozpočet obce. 
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Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do 
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /:  
 
Domov Dôchodcov n. o. , Hertník č. 90, 086 42  Hertník  
Riaditeľ:   Mgr. Marta Patakyová 
IČO:          37886444                                                                                
Tel. č.:       054/4881484 
e-mail:       info@ddhertnik.sk 
                
                                      
3. Poslanie, vízie, ciele  
Poslanie, vízie a ciele obce: Zabezpečovať slušný život pre súčasných obyvateľov a vytvárať 
podmienky pre spokojný život pre budúce generácie, aby mali záujem žiť v tomto regióne. 
 

4. Základná charakteristika konsolidovaného celku  
     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov.  
 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : 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. 
Susedné mestá a obce :  okresné mesto Bardejov, krajské mesto Prešov, obce: Bartošovce, 

Fričkovce,  Šiba 

Celková rozloha obce :  1.798 ha 

Nadmorská výška :   460 m 

 

5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov :        k 31.12.2018   1.029 obyvateľov 

Národnostná štruktúra :    100 % slovenská národnosť     

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 99 % rímsko – katolícke náboženstvo  

Vývoj počtu obyvateľov : - klesajúci trend  za posledné roky sa zastavil a počet obyvateľov 

oproti roku 2017 vzrástol. Narodilo sa 15 detí a zomrelo 11 občanov.    
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.027 1.034 1.023 1.023 1.014 1.008 1.006 1.027 1.029 
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5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci :        9,51 % 

Nezamestnanosť v okrese :   10,71 % 

Nezamestnanosť v kraji:         8,61 % 

 

5.4. Symboly obce 

 

Erb obce :  
 V červenom štíte na zelenej pažiti strieborný kaštieľ so zlatými  oknami a zlatou 
strechou, po oboch stranách s nárožnými baštami rovnakých tinktúr. 
 

Vlajka obce :  
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 :  
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. 
 

5.5. Logo obce 

Obec nepoužíva žiadne logo.  

 

5.6. História obce  

  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. 
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5.7. Pamiatky  

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.   
 
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.  

 
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.  
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5.8. Významné osobnosti obce 

Pán Cyril KAPEC – dlhoročný člen umeleckého 
súboru. Rady umelcov DJZ obohatil v roku 1958. Najprv 
ako člen speváckeho zboru operetného súboru, od roku 
1977 už ako operetný sólista. Na prešovskej scéne 
účinkoval takmer 40 rokov. Vďaka svojmu výraznému 
javiskovému zjavu bol často obsadzovaný do úloh 
grófov, dôstojníkov, milovníkov. Ani po odchode do 
dôchodku (1994) jeho umelecká spolupráca s DJZ 
neustala. Z tohto obdobia pochádza aj jedna z jeho posledných významnejších úloh, postava 
Gašpara Chytila v operete Gejzu Dusíka Hrnčiarsky bál z roku 1995. Zomrel 5.2.2016 
v Prešove. 
 

ThDr. Emil Stach – * 11. júna 1913, Hertník, okr. Bardejov – † 25. 
októbra 1968, Obišovce, okr. Košice-okolie. Po skončení teologických 
štúdií bol 20. júna 1937 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Brestove, v 
r. 1938 v Trhovišti a v Terni, v r. 1939 v Bardejove, v r. 1940 v Širokom a 
vo Vranove nad Topľou. V r. 1940 získal doktorát teológie na 
Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v 
Bratislave obhajobou dizertačnej práce z odboru cirkevných dejín. Od r. 
1942 spravoval miestnu kapelániu Obišovce, v rokoch 1945 – 1950 bol aj 
profesorom dogmatiky, od r. 1958 tribunálnym sudcom, obhajcom 
manželského zväzku a prosynodálnym examinátorom. Od r. 1963 

spravoval excurrendo aj farnosť Veľká Lodina. V Obišovciach začal písať Historia domus. Tu 
aj zomrel a je aj pochovaný v areáli obišovského pútnického miesta. 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  
6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 
- Základná škola  190 žiakov 
- Materská škola    32 žiakov 

 

6.2 .Zdravotníctvo 
 Zdravotná starostlivosť sa v obci neposkytuje. Najbližším poskytovateľom je Nemocnica 
s poliklinikou v Bardejove.  

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 
 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 
- Domov dôchodcov n. o. Hertník 90 
- Integračné zariadenie KOR-GYM n. o. Hertník 85  

 

6.4. Kultúra 
 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 
- Folklórna skupina 
- Žiaci zo ZŠ s MŠ  
- Základná umelecká škola Raslavice – elokované pracovisko Hertník  

 
6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 
- Slovenská pošta 
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- Minimarket KOTVA 
- Pohostinstvo SYPANEC – P. Lenárt Bartošovce  
- IZ KOR-GYM – pekáreň, práčovňa, krajčírstvo, výroba keramiky  

 
Najvýznamnejší priemysel v obci : 
- Bioplynová stanica – E – Biogroup, a.s.  Bratislava  
 
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 
- Agro Čergov s. r. o. Raslavice  

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 
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 15.12.2017 uznesením č. 26. 
Rozpočet bol zmenený 12 krát: 

- prvá  zmena  schválená dňa       02.02.2018    uznesením č. 28   k 31.01.2018 
- druhá zmena schválená dňa       20.04.2018    uznesením č. 30   k 28.02.2018 
- tretia zmena  schválená dňa       20.04.2018    uznesením č. 30   k 31.03.2018 
- štvrtá zmena  schválená dňa      06.07.2018    uznesením č. 31   k 30.06.2018 
- piata zmena schválená   dňa      06.07.2018    uznesením č. 31   k 30.06.2018 
- šiesta zmena schválená  dňa      06.07.2018    uznesením č. 31   k 30.06.2018 
- siedma zmena schválená dňa     14.09.2018   uznesením č. 32   k 31.08.2018 
- ôsma zmena schválená   dňa      14.09.2018   uznesením č. 32   k 31.08.2018 
- deviata zmena schválená dňa     14.09.2018   uznesením č. 32   k 30.09.2018 
- desiata zmena schválená dňa     11.12.2018   uznesením č.   2   k 30.11.2018 
- jedenásta zmena schválená dňa 11.12.2018   uznesením č.   2   k 15.12.2018 
- dvanásta zmena schválená dňa 11.12.2018   uznesením č.   2   k 31.12.2018 

 
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

  
Rozpočet  

 
Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2018 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 898.017 1.041.011,70 1.063.946,78 102 % 
z toho :     
Bežné príjmy 865.673 923.646,14 921.378,85 100 % 
Kapitálové príjmy 2.000 8.000 33.202,37 415 % 
Finančné príjmy 0 72.500,33 72.500,33 100 % 
Príjmy RO s právnou  30.344 36.865,23 36.865,23 100 % 
Výdavky celkom 898.017 1.041.008,37 1.006.719,93 97 % 
z toho :     
Bežné výdavky 274.167 320.408,07 308.283,25 96 % 
Kapitálové výdavky 95.000 157.767,41 143.087,80 91 % 
Finančné výdavky 12.000 12.000 12.000 100 % 
Výdavky RO s právnou 516.850 550.832,89 543.348,88 99 % 
Rozpočet obce  0 + 3,33 + 57.226,85  
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018  

  

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2018 

 
 
Bežné  príjmy spolu 958.244,08
z toho : bežné príjmy obce  921.378,85
             bežné príjmy RO 36.865,23
Bežné výdavky spolu 851.632,13
z toho : bežné výdavky  obce  308.283,25
             bežné výdavky  RO 543.348,88
Bežný rozpočet + 106.611,95
Kapitálové  príjmy spolu 33.202,37
z toho : kapitálové  príjmy obce  33.202,37
             kapitálové  príjmy RO 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 143.087,80
z toho : kapitálové  výdavky  obce  143.087,80
             kapitálové  výdavky  RO 0,00
Kapitálový rozpočet                               -109.885,43 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 3.273,48
Vylúčenie z prebytku  -34.686,38
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                               -37.959,86 
Príjmy z finančných operácií 72.500,33
Výdavky z finančných operácií 12.000,.00
Rozdiel finančných operácií                              + 60.500,33 
PRÍJMY SPOLU   1.063.946,78
VÝDAVKY SPOLU 1.006.719,93
Hospodárenie obce  + 57.226,85
Vylúčenie z prebytku 34.686,38
Upravené hospodárenie obce + 22.540,47

 
Schodok rozpočtu v sume 3.273,48 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 
a podľa osobitných predpisov v sume 34.686,38 EUR  bol v rozpočtovom roku 2018 
vysporiadaný : 

- z finančných operácií  37.959,86 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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  6.984,01 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  6.596,14 EUR (normatív) 
- nenormatívne finančné prostriedky v sume     387,87 EUR (dopravné) 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 27.202,37  EUR, a to na : 

- rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume 27.202,37 EUR 
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c) nevyčerpané prostriedky z darov od PPD Services, s. r. o. Bratislava (rekonštrukcia 
sektora pre skok do diaľky)  podľa ustanovenia  § 22 ods. 1 zákona č.523/2004 Z.z. 
o verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v sume 500,- EUR  (RO) 

 
 

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 22.540,47  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 22.540,47 EUR  
 

7.3  Rozpočet na roky 2019 - 2021      

 Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Rozpočet 
 na rok 2019 

Rozpočet 
 na rok 2020 

Rozpočet 
 na rok 2021 

Príjmy celkom 1.063.946,78 1.002.400 975.200 975.200 
z toho :     
Bežné príjmy 921.378,85 942.297,63 942.300 942.300 
Kapitálové príjmy 33.202,37 29.202,37 2.000 2.000 
Finančné príjmy 72.500,33 0 0 0 
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 

36.865,23 30.900 30.900 30.900 

 
 Skutočnosť 

k 31.12.2018 
Rozpočet 

 na rok 2019 
Rozpočet 

 na rok 2019 
Rozpočet 

 na rok 2020 
Výdavky celkom 1.006.719,93 1.002.400 975.200 975.200 
z toho :     
Bežné výdavky 308.283,25 305.881,63 302.012 309.200 
Kapitálové výdavky 143.087,80 83.518,37 60.188 53.000 
Finančné výdavky 12.000 12.000 12.000 12.000 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

543.348,88 601.000 601.000 601.000 

 
 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok 
 
8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Predpoklad 
na rok 2019 

Majetok spolu 1.543.116,03 1.583.832,29 1.616.421,69 

Neobežný majetok spolu 1.379.372,58 1.427.788,86 1.528.425,05 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 12.274,91 15.214,91 9.552,91 

Dlhodobý hmotný majetok 1.350.500,71 1.395.976,99 1.502.275,18 

Dlhodobý finančný majetok 16.596,96 16.596,96 16.596,96 

Obežný majetok spolu 161.953,15 153.241,93 86.137,33 

z toho :    

Zásoby 860,51 805,31 735,93 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS    

Dlhodobé pohľadávky    

Krátkodobé pohľadávky  12.474,05 16.513,91 11.851,73 

Finančné účty  148.618,59 135.922,71 73.549,67 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.    

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.    

Časové rozlíšenie  1.790,30 2.801,50 1.859,31 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k  31.12.2017 

Skutočnosť 
K 31.12.2018 

Predpoklad 
na rok 2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1.543.116,03 1.583.832,29 1.616.421,69 

Vlastné imanie  587.500,88 665.773,68 684.603,49 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely     

Fondy    

Výsledok hospodárenia  587.500,88 665.773,68 684.603,49 

Záväzky 169.940,78 192.043,75 139.747,97 

z toho :    

Rezervy  1.800 1.800 1.800 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 4.823,21 34.186,38 2.000 

Dlhodobé záväzky 1.231,25 1.750,98 2.176,46 

Krátkodobé záväzky 43.734,88 47.954,95 39.420,07 

Bankové úvery a výpomoci 118.351,44 106.351,44 94.351,44 

Časové rozlíšenie 785.674,37 726.014,86 792.070,23 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
OBEC V tabuľke je vykázaný presun na účte 021 v sume 72.192,41 €, ktorý vznikol zaradením 
majetku – Rekonštrukcia WC + chodba Sála KD (14.614,35 €), Chodník okolo hlavnej cesty 
smer Fričkovce  (37.785,- € ) a Rozšírenie ciest od č. d. 36 – č. d. 84 ( 19.793,06 €). Presun je 
aj na účte 022 vo výške 8.642,79 € – varovný systém Florián (2.242,79 €), príslušenstvo 
k traktoru (6.400,- €). Na účet 023 bol zaradený traktor (26.400,- €).  Prírastok je aj na účte 041 
v sume 2.940,- €, ktorý vznikol obstaraním projektu na Stavebné úpravy objektov ZŠ s MŠ 
(dielne na technické vyučovanie).  V roku 2018 na účte 042 - Obstaranie DHM vykazuje 
účtovná jednotka prírastok v sume 140.147,80 €. Uvedený prírastok predstavuje obstaranie 
traktora (26.400,- €), príslušenstvo k traktoru – vlečka, radlica, štiepkovač  (6.400,- €), varovný 
systém Florián (2.242,79 €), rekonštrukcia WC + chodba Sála KD (14.614,35 €), rozšírenie 
ciest od č. d. 36 – č. d. 84 (19.793,06 €), rekonštrukcia chodníka oproti škole smer Bartošovce 
(52.480,12 €) a revitalizácia verejných priestranstiev pred OcU (18.217,48 €). Presun (-
107.236,20) na účte 042 predstavuje presun (+ 72.192,41 €) na účet 021, (+8.642,79 €) na účet 
022,  (+26.400,- €) na účet 023 a  (+1,- €) na účet 031. 
Na účte 031 je vykázaný presun (1,- €) z dôvodu nákupu pozemku a úbytok pozemkov v sume 
5,86 €, ktorý vznikol z dôvodu predaja pozemku. 
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RO – Dlhodobý nehmotný majetok organizácia nevlastní. Dlhodobý hmotný majetok pozostáva zo 
Stavieb (budova ZŠ s MŠ) a Samostatných hnuteľných vecí (stroje a zariadenia, inventár). Pri Stavbách  
a Prístroje a zariadenia organizácia nemala prírastky ani úbytky a presuny. 
 

8.3 Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok  
k 31.12 2017 

Zostatok  
k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   12.474,05 16.513,91 
Pohľadávky po lehote splatnosti   9.550,93 9.509,27 

8.4 Záväzky 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2017 

Zostatok  
k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   
- z toho krátkodobé 
- zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 
- dlhodobé – úver splatný v roku 2028 

169.940,78 
44.966,13 

4.823,21 
106.351,44 

192.043,75 
49.705,93 
34.186,38 

118.351,44 
Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast pohľadávok – nezaplatenie dane z nehnuteľnosti od daňovníkov a preplatky za 
energie  

- nárast záväzkov – nečerpaná dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 27.202,37 €, 
záväzky voči zamestnancom, org. soc. a zdrav. poisťovniam a daňovému úradu 
z dôvodu zvýšenia miezd  

 
9. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Predpoklad 
rok 2019 

Náklady 1.060.376,68 864.989,46 853.830 

50 – Spotrebované nákupy 91.022,88 116.982,97 123.807,83 

51 – Služby 121.573,20 98.105,57 103.480,95 

52 – Osobné náklady 504.169,77 532.638,84 506.344,78 

53 – Dane a  poplatky 420,40 386,88 108,76 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

43.930,86 12.579,17 10.987,43 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej ... 

91.199,79 95.552,98 97.305,02 

56 – Finančné náklady 201.083,41 5.574,90 5.301,61 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

6.967,46 3.159,71 6.485,58 

59 – Dane z príjmov 8,91 8,44 8,04 

Výnosy 897.938,10 943.262,26 896.994 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

30.116,17 35.086,88 29.610,12 

61 – Zmena stavu 0 0 78,96 
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vnútroorganizačných služieb 
62 – Aktivácia 0 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

375.881,26 418.346,58 381.270,04 

64 – Ostatné výnosy 12.299,02 8.530,86 18.481,75 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej  

1.016,06 928,98 843,71 

66 – Finančné výnosy 19.563 44,84 48,43 

67 – Mimoriadne výnosy 45,90 49,32 25,28 

68 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v štátnych RO a PO  

0 0 0 

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

459.016,69 480.274,80 466.635,71 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-162.438,58 78.272,80 43.164 

 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 78.272,80 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:  

- Zvýšenie nákladov v skupine 50  z dôvodu nákupu zariadenia kuchyne sály KD ( 2 ks 

chladnička, nerezové stoly), návleky na stoličky, dvere a zariadenie WC v sále KD 

a zníženie v skupine 51 z dôvodu zníženia opráv 

Zvýšenie nákladov v skupine 52 z dôvodu navýšenia platov v školstve a verejnej správe 

- Zníženie nákladov v skupine 54 z dôvodu zníženia predaja -vyradenia pozemkov  

- Zníženie nákladov v skupine 56 z dôvodu predaja cenných papierov VVS, a s. 

(195..090,82 €) v roku 2017 

- Zníženie nákladov v skupine 58 z dôvodu zníženia príspevku pre Futbalový klub 

(ukončenie súťaže) a nečerpanie príspevku DFSK 

- Zvýšenie výnosov v skupine 63 z dôvodu zvýšenia výnosu z podielových daní   

- Zníženie výnosov s skupine 64 z dôvodu nižších preplatkov na zdravotnom poistení 

- Zníženie výnosov v skupine 66 z dôvodu, predaja cenných papierov 19.514,96 € v roku 

2017 

- Zvýšenie  výnosov v skupine 69 z dôvodu zúčtovania dotácie pre DHZ na materiálové 

vybavenie, dotácie z fondu na podporu umenia na nákup kníh, dotácie na Kultúrne leto, 
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vyššieho normatívu na žiaka, navýšenie platov pedagogických zamestnancov a vyšších 

vlastných príjmov RO   

 

10. Ostatné  dôležité informácie  
 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2018 obec, rozpočtová a nezisková organizácia prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 
transferov 

Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

Dobrovoľná požiarna ochrana SR Materiálové vybavenie DHZ 3.000,- 
Prešovský samosprávny kraj Kultúrne leto 1.000,- 
Komunálna poisťovňa  Anna Bál  80,- 
ÚPSVaR Na školské potreby pre deti v HN 49,80 
ÚPSVaR Strava pre deti v HN 313,55 
Ministerstvo vnútra SR  Komunálne voľby 534,61 
Ministerstvo vnútra SR REGOB – register obyvateľstva 335,94 
Ministerstvo vnútra SR Register adries 29,20 
Ministerstvo životného prostredia  Životné prostredie  95,30 
MPSVaR SR  Pre NO poskytujúce sociálne služ 67.599,- 
ÚPSVaR § 50 j 459,62 
Ministerstvo vnútra SR  Na matriku 5.689,72 
Fond na Podporu umenia  Nákup knižničného fondu 1.000,- 
Ministerstvo vnútra SR Normatív na žiaka 383.456,- 
Ministerstvo vnútra SR MŠ – 5. ročné deti 1.542,- 
Ministerstvo vnútra SR Na lyžiarske kurzy 4.119,- 
Ministerstvo vnútra SR Na učebnice 37,- 
Ministerstvo vnútra SR Na dopravné žiakov 9.214,- 
Ministerstvo vnútra SR Na vzdelávacie poukazy 4.864,- 
Ministerstvo vnútra SR Zo sociálne znevýhodneného pros 400,- 
Ministerstvo financií SR Revitalizácia verejných priestranstiev 6.000,- 
Ministerstvo vnútra SR Rekonštrukcia pož. zbrojnice 27.202,37 
PPD Services, s.r. o. Bratislava Dokončenie doskočiska ZŠ 500,- 
 SPOLU 517.531,11 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

a) obec 
- Dotácia na prevádzku Domova Dôchodcov n. o. Hertník od MPSVR  67.599,- €. 
- Dotácia na materiálové vybavenie pre DHZ Hertník od DPO SR           3.000,- € 
- Dotácia na nákup kníh pre knižnicu od Fondu na podporu umenia         1.000,- € 
- Dotácia na Kultúrne leto od PSK                                                             1.000,- € 
- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Ministerstvo vnútra SR                27.202,37 € 
- Revitalizácia verejných priestranstiev (okolie OcU) z rezervy vlády      6.000,- € 

 
b) rozpočtová organizácia 

- Normatív na žiaka 383.456,- € 
- Dokončenie doskočiska pri ZŠ s MŠ (dar) 500,- € 
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10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2012 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:  

 
Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 
Dobrovoľný hasičský zbor Hertník Príspevok na činnosť 700,- 
Klub Slovenských Turistov Hertník Príspevok na činnosť 600,- 
Telovýchovná jednota Čergov Hertník Príspevok na činnosť 1.360,- 
Dedinská folklórna skupina Hertník Príspevok na činnosť  0,- 
Jednota dôchodcov Slovensko ZO Hertník Príspevok na činnosť 150,- 
Jednota dôchodcov Slovensko OO Bardejov Príspevok na šport. hry  50,- 
Základná škola s materskou školou Hertník Príspevok na Deň detí 100,- 
Integračné zariadenie KOR-GYM Hertník Balíčky na Mikuláša 199,71 

 

 

10. 3. Významné investičné akcie v roku 2018 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018: 
 
a) obec 

- Drvič konárov          1.860,- € 
- Traktorová vlečka    2.500,- € 
- Traktor s radlicou   28.440,- € 
- Projektová dokumentácia – Stavebné úpravy objektov ZŠ  2.940,- € (nové učebne) 
- Revitalizácia verejných priestranstiev – Areál pred OcU     18.217,48 € 
- Rekonštrukcia chodníka smer Bartošovce     52.480,12 € 
- Rozšírenie ciest od č. 36 – č. 84        19.793,06 € 
- Rekonštrukcia sály KD (WC + chodba)  14.614,35 € 
- WM Florián varovný systém   2.242,79 € 
- Materiálové vybavenie pre DHZ 3.000,- € 
- Nákup 128 kníh pre knižnicu vo výške 1.166,27 € 
-    Oprava strechy nad požiarnou zbrojnicou 2.446,48 € 
-    Oprava oplotenia Chata Rybník   + opravy exteriéru  2.000,- € 
-    Výmena okien a kuchynskej linky v dome služieb 2.500,- € 
-     Zakúpenie nerezových stolov, chladničiek a prietokového ohrievača – kuchyňa sála 
KD 3.160,- € 
-     Injektáž základov sála KD 4.350,- € 
-     Výstavba pamätníka padlým v prvej svetovej vojne (cintorín) 1.500,- € 
 

b) rozpočtová organizácia 
       -     Maľovanie tried v Materskej škole – 2. časť 
       -     Údržba učebne pre techniku + nová kuchynská linka ( kuchynka ) 
       -     Maliarske práce + výmena podlahovej krytiny -   Kabinet pre výtvarnú výchovu 
       -     Oprava amfiteátra - podlahy 
        
c) neziskové organizácie 
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10. 4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec 
- Výmena okien na dome smútku  
- Úprava areálu obecného úradu (2. časť) 
- Oprava sály KD (Podlaha) 
- Postaviť požiarnu zbrojnicu a následne rekonštruovať priestor za javiskom 
- Oprava strechy na kaplnke sv. Kríža 
- Výmena rozhlasov a stĺpov na MR 
-  Rozšírenie cesty (stred obce) 
- Oprava areálu rybníka (oplotenie, chodník) 
- Projektová dokumentácia IBV 
- Rekonštrukcia Dom služieb 

 
b) rozpočtová organizácia 
       -     Maľovanie hlavnej chodby ZŠ, zborovne a kancelárie ZŠ (+ stierky) 
       -     Údržba prírodného sedenia v areáli ZŠ (amfiteáter) 
       -     Výmena interiérových dverí v učebniach MŠ  
       -     Výstavba učební technického vyučovania pri škole  
        
c) neziskové organizácie 

 

10. 5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

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

Obec prehrala v roku 2018  súdny spor s p. Albertom Sobekom a Annou Sobekovou, Hertník č. 
10 – oprava oplotenia.  
 

 

 

Vypracoval:  Monika Ciglariková                                Schválil: Ing. Jozef Semanek  

 

 

V Hertníku dňa 4.6.2019 

 

Prílohy: 
 

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov 
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke  
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