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1. Úvodné slovo starostu obce 

 

 

Vážení poslanci, občania našej dediny, priatelia ! 

 
Výročná správa Obce Kolbasov za rok 2020, ktorú Vám predkladám, poskytuje 

pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. 

Ku skončeniu kalendárneho a účtovného roka ku každej organizácií neodmysliteľne patrí 

dôkladne hodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však 

samozrejme môžu najlepšie iba občania. 

V posledných rokoch spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prináša každodenne veľa 

problémov, pre organizácie, firmy a v neposlednom rade aj pre ľudí. Zmierniť túto situáciu 

môžeme ak si budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety samozrejme v rámci svojich 

možností a schopností, aby sme si vytvorili pekné, pokojné a šťastné podmienky pre život 

v našej dedine Kolbasov. 

Chcem sa poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, aktivačným 

pracovníkom. Všetkým tým, ktorí sa v minulom roku aktívne zapájali do činnosti v obci. 

 

 

 

 

                                                                                                           Jana SIDOROVÁ     
                                                                                                              starostka obce                                                                                                                                
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov :                                       Obec KOLBASOV 

Sídlo :                                         Obecný úrad v Kolbasove č. 26, 067 66 p. Kolbasov 

IČO :                                           00323152 

Štatutárny orgán obce :               starostka obce 

Telefón :                                     057/7698129, 0918372871 

Mail :                                          obec@kolbasov.sk 

Webová stránka :                       www.kolbasov.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starostka obce:                                         Jana Sidorová 

Zástupca starostky:                                   Ján Batiľ 

Hlavný kontrolór obce:                             Dr. Štefan Kirňák 

Obecné zastupiteľstvo:                             Ján Batiľ 

                                                                  Ján Danko 

                                                                  Jozef Danko 

                                                                  Vasiľ Kosť 

                                                                  Viliam Vasilega 

Komisia na ochranu verejného záujmu:   Ján Batiľ 

                                                                  Vasiľ Kosť 

                                                                  Viliam Vasilega 

Obecný úrad:                                             Jana Sidorová, starostka obce 

                                                                   Monika Šebáková, účtovníčka obce 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Zabezpečovať základné oblasti života občanov a chod obce samotnej. 

Vízie obce: 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 štát. správy na obce. 

Ciele obce: Zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potrieb jej obyvateľov. 

 

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.  

 

5.1 Geografické údaje 

Geografická poloha obce : Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Snina, súčasť NP 

                                            Poloniny, v blízkosti Bukovské vrchy a Beskydské predhorie 

Susedné mestá a obce : obce Ruský Potok, Ulič, Topoľa, Stakčínska Roztoka a Kalná Roztoka 

Celková rozloha obce : 15,98 km²  

Nadmorská výška : stred obce 312 m n m 

mailto:obec@kolbasov.sk
http://www.kolbasov.sk/
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5.2 Demografické údaje  

 

Hustota  a počet obyvateľov : hustota 4,1 obyv./1 km²,  počet obyvateľov 66 

 

Národnostná štruktúra : rusínska a slovenská národnosť 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : gréckokatolícke 

 

Vývoj počtu obyvateľov : klesajúca tendencia 

 

 

5.3 Ekonomické údaje  

 

Nezamestnanosť v obci : 3,03 % 

 

Nezamestnanosť v okrese : 11,02 % 

 

Vývoj nezamestnanosti : mierne klesajúca tendencia 

 

 

5.4 Symboly obce 

 

Erb obce : v červenom štíte v zelenej oblej pažiti strieborný obrátený vztýčený jeleň v zlatej  

                  zbroji, opierajúci sa o zlatý prirodzený topoľ 

                   

Vlajka obce : pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, červenej, bielej,  

                      zelenej, červenej a žltej, vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi,  

                      t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu 

 

Pečať obce : na pažiti stojaci vzpriamený jeleň, ohrýzajúci vedľa neho stojaci strom 

 

 

5.5 Logo obce :  

 

obec nemá logo 

 

 

5.6 História obce :  

 

Prvá písomná zmienka je z roku 1548 ako Kolbasa, Kolbazo. V tom čase bolo v obci 

len zopár domčekov pod slamenou strechou a počet obyvateľov bol okolo 30. Po II. sv. vojne 

nastala obnova obce, výstavba rodinných domov, ktoré sú pekne usporiadané pri hlavnej ceste. 

Dedinu obklopujú zo všetkých strán hory a lesy. Obec sa nachádza v centre NP Poloniny. 

V strede obce je kamenný gréckokatolícky kostol z r. 1886, chrám Troch svätiteľov. V ňom sa 

nachádzajú vzácne ikony na plátne a dreve. Na budove OcÚ je tabuľa pripomínajúca 

oslobodenie soviet. armádou. V r. 1996 bola odhalená tabuľa na uctenie pamiatky 

zavraždených židov. občanov v r. 1945. V obci sa nachádza cintorín padlých vojakov z I. sv. 

vojny,  ktorý bol v roku 2019 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a židovský cintorín, 

máme tu vlastnú budovu OcÚ, KD, PZ, Poštu a bývalú ZŠ (teraz sa jej časť využíva ako 

turistická ubytovňa a ďalšia časť sa bude ďalej rekonštruovať podľa dostupných fin. možností). 
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V strede obce je obecný park o výmere 1,10 ha, informačná tabuľa, volejbalové ihrisko 

a prírodný amfiteáter. Nachádzajú sa tu chránené územia, NPR Bzana, prírodná pamiatka 

Ulička a Oddychová zóna pri volejbalovom ihrisku. 

- prvá písomná zmienka o obci pochádza v súvislosti s činnosťou zbojníckej družiny Fedora  

   Hlavatého z neďalekej Ruskej Volovej z roku 1492 

- obec vlastnili rodiny: Drugethovcov z Humenného, paulíni z Trebišova, Thiele-Winclerovci 

- v obci stála vodná píla, vodný mlyn, valcháreň, kováčska dielňa, prevádzkovalo sa 

   krajčírstvo, kamenárstvo, cirkevné maliarstvo 

- v r. 1908 bola postavená úzkokoľajka zo Zábroďa do Kolbasova, dedinu spájala s Veľkým  

   Berezným, zanikla pred 1. sv. vojnou a na časti jej trasy bola postavená vojenská cesta  

   do Topole 

 

5.7 Pamiatky  

 

- murovaný grécko-katolícky chrám Všetkých svätých 

- drevená zvonica pri kostole  

- židovský cintorín a vojnový cintorín z 1. sv. vojny 

 

5.8 Významné osobnosti obce 

 

- Andrej Chochrun (1926, Kolbasov – 2003, Snina) kostolný maliar a ikonopisec, za obdobie 

od roku 1951 vymaľoval takmer 50 gréckokatolíckych a pravoslávnych chrámov v oblasti 

východného Slovenska, tiež písal ikony a reštauroval ikonostasy 

 

 

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 
 

6.1 Výchova a vzdelávanie  
 

v obci nie je žiadne školské zariadenie, toho času máme iba jedno dieťa v predškolskom veku, 

základnú dochádzku zabezpečuje obec Ulič 

 

6.2  Zdravotníctvo 
 

v obci nemáme žiadne zdravotnícke zariadenie, najbližší obvodný lekár je v obci Ulič 

   

6.3  Sociálne zabezpečenie 
 

v obci nie je zriadené sociálne zariadenie, takéto zariadenie je v blízkej obci Nová Sedlica 

 

6.4 Kultúra 

 

nie sú tu žiadne kultúrne inštitúcie, na usporadúvanie kultúrnych akcií má obec k dispozícii 

kultúrny dom 

 

6.5  Hospodárstvo  

 

v obci podniká súkromný podnikateľ Ján Pěček zo Sniny, ktorý tu prevádzkuje predajňu 

Potravín, nesídlia tu žiadni iní zamestnávatelia, najbližším zamestnávateľom je 

Lesopoľnohospodársky majetok š.p., Ulič 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet nebol zostavený. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce  bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.12.2019  uznesením č. 32/2019 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 29.03.2020 uznesením č.  7/2020 

- druhá zmena schválená dňa 28.06.2020 uznesením č. 17/2020 

- tretia zmena  schválená dňa 27.09.2020 uznesením č. 24/2020 

- štvrtá zmena  schválená dňa 13.12.2020 uznesením č. 34/2020 

 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020 
 

 

  

Schválený 

rozpočet v EUR 

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

v EUR 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020  

 v EUR 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 25 945,00 94 468,16 93 384,46 98,85 

z toho :     

Bežné príjmy 25 945,00 35 517,16 34 433,46 96,95 

Kapitálové príjmy 0,00 451,00 451,00 100,00 

Finančné príjmy 0,00 58 500,00 58 500,00 100,00 

Výdavky celkom 24 945,00 91 305,36 89 123,38 97,61 

z toho :     

Bežné výdavky 24 945,00 32 805,36 30 623,38 93,35 

Kapitálové výdavky 0,00 58 500,00 58 500,00 100,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozpočtové 

hospodárenie obce 

1 000,00 3 162,80  4 261,08 134,72 
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020  

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 34 433,46 

z toho : bežné príjmy obce  34 433,46 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 30 623,38 

z toho : bežné výdavky  obce  30 623,38 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 3 810,08 

Kapitálové  príjmy spolu 451,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  451,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 58 500,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  58 500,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -58 049,00 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -54 238,92 

Úprava schodku HČ 812,64 
Úprava schodku PČ  

(zdroj financovania PČ) 
529,81 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -55 581,37 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 58 500,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 

Rozdiel finančných operácií 58 500,00 
PRÍJMY SPOLU   93 384,46 

VÝDAVKY SPOLU 89 123,38 

 Hospodárenie obce  4 261,08 

Vylúčenie z prebytku HČ 812,64 

Vylúčenie z prebytku PČ 

(zdroj financovania PČ) 
529,81 

Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver  0,00 

Upravené hospodárenie obce 2 918,63 

  

Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID - 19. 

 

Prebytok rozpočtu v sume 4 261,08 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 1 342,45 EUR  navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu 2 918,63 EUR 
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     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 :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 812,64 EUR, a to na :  

            - prenesený výkon v oblasti SODB 2021 v sume 812,64 EUR 

 

b) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako zdroj financovania 

podnikateľskej činnosti podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v sume 529,81 EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 

2 918,63 EUR.  
 

 

7.3 Rozpočet na roky 2021 - 2023      

 Skutočnosť 

k 31.12.2020  

v EUR 

Rozpočet   

na rok 2021 v EUR 

Rozpočet 

 na rok 2022  

v EUR 

Rozpočet 

 na rok 2023  

v EUR 

Príjmy celkom 93 384,46 84 505,00 26 005,00 26 005,00 

z toho :     

Bežné príjmy 34 433,46 26 005,00 26 005,00 26 005,00 

Kapitálové príjmy 451,00 58 500,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 58 500,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020  

v EUR 

Rozpočet   

na rok 2021  

v EUR 

Rozpočet 

 na rok 2022  

v EUR 

Rozpočet 

 na rok 2023  

v EUR 

Výdavky celkom 89 123,38 84 505,00 26 005,00 26 005,00 

z toho :     

Bežné výdavky 30 623,38 26 005,00 26 005,00 26 005,00 
Kapitálové výdavky 58 500,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 58 500,00 0,00 0,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1 Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 v EUR 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 102 215,83 156 558,77 

Neobežný majetok spolu 95 561,78 145 300,84 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 71 167,13 120 906,19 

Dlhodobý finančný majetok 24 394,65 24 394,65 

Obežný majetok spolu 6 482,29 10 978,99 

z toho :   

Zásoby 0,00 0,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  0,00 235,62 

Finančné účty  6 482,29 10 743,37 

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

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

Časové rozlíšenie  171,76 278,94 

 

8.2 Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 v EUR 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 102 215,83 156 558,77 

Vlastné imanie  36 202,69 32 366,77 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  36 202,69 32 366,77 

Záväzky 2 715,64 62 145,56 

z toho :   

Rezervy  220,00 180,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 812,64 
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Dlhodobé záväzky 144,62 123,29 

Krátkodobé záväzky 2 351,02 2 529,63 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 58 500,00 

Časové rozlíšenie 63 297,50 62 046,44 

 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastok hodnoty majetku : DHM (pracovný stroj) 

- úbytok DHM : predaj obecných pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

- zníženie zdrojov krytia : nižší Výsledok hospodárenia (vyššie náklady ako výnosy)  

- nárast záväzkov : prijatý krátkodobý bankový úver (na zabezpečenie predfinancovania 

spoločných programov SR a EÚ) 

- pokles Časového rozlíšenia (Výnosy budúcich období - odpisy)  

 

8.3 Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2019 v EUR 

Zostatok  

k 31.12 2020 v EUR 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0,00 235,62 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

8.4 Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 v EUR 

Zostatok  

k 31.12 2020 v EUR 

Záväzky do lehoty splatnosti   2 715,64 62 145,56 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- K 31.12.2020 obec zaznamenala mierny nárast pohľadávok 

- pri záväzkoch bol zaznamenaný značný nárast z dôvodu prijatia bankového úveru 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 v EUR 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 v EUR 

Náklady 79 626,58 39 692,09 

50 – Spotrebované nákupy 8 354,25 7 302,26 

51 – Služby 16 138,94 4 959,67 

52 – Osobné náklady 16 839,18 16 434,26 
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53 – Dane a  poplatky 74,24 0,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

237,53 974,13 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

37 675,99 8 579,62 

56 – Finančné náklady 306,45 1 442,15 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

0,00 0,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 77 632,97 35 958,59 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 1 452,00 2 400,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

26 789,80 25 806,17 

64 – Ostatné výnosy 1 037,50 1 966,09 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

200,00 220,00 

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

1VÚC a v RO a PO zriadených 

obcou alebo VÚC 

48 153,67 5 566,33 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-1 993,61 -3 733,50 

Hospodársky výsledok /záporný/ v sume 3 733,50 EUR bol zúčtovaný na účet 428 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Pokles nákladov bol spôsobený najmä podstatne nižšími nákladmi na účtoch 501, 511 a 551, 

keďže obec nezískala žiadne dotácie zo ŠR SR na opravy a udržiavanie obecného majetku. 

Zároveň k 31.12.2019 bol plne odpísaný DHM – širokopásmový internet, t. z. pokles nákladov 

súvisiacich s účtom odpisov.  Na rozdiel od uvedeného treba poukázať na zvýšené náklady pri 

účtoch 541, 562 a 568, čo súvisí s predajom obecných pozemkov a s platením úrokov 

z poskytnutého úveru. 

Značný pokles výnosov bol zaznamenaný na účtoch 632, 693, 694 a 696 najmä tým, že 

k 31.12.2019 bol plne odpísaný DHM – širokopásmový internet, ktorého pôvodná obstarávacia 

cena bola 180.000,00 EUR. Oproti tomu došlo k zvýšeniu hodnoty na účtoch 602, 633, 641, 

648 a 697 – prispela k tomu podnikateľská činnosť obce (turistická ubytovňa), ďalej predaj 

obecných pozemkov, výnosy z poplatkov a dotácia z DPO SR na bežné výdavky pre DHZO. 

Na základe uvedeného obec zaznamenala výrazný záporný výsledok hospodárenia. 
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10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ 

 

Účelové určenie grantov a transferov 

 

Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

OÚ – OO starostlivosť o vojnové hroby – bežné výdavky 599,94 

OÚ ŽP životné prostredie – bežné výdavky  6,64 

MDV SR doprava – bežné výdavky 3,02 

OÚ - OO REGOB – bežné výdavky 23,10 

OÚ - OO register adries – bežné výdavky 18,00 

OÚ - OO voľby v roku 2020 – bežné výdavky 1 037,80 

DPO SR dotácia pre DHZ obce – bežné výdavky 1 400,00 

ŠÚ SR sčítanie obyv., domov a bytov – bežné výdavky 1 012,00 

VÚC dotácia z vlastných prostriedkov-bežné výdavky 700,00 

EF príspevok za uloženie odpadov - bežné výdavky 50,05 

ÚPSVaR dotácia na aktivačnú činnosť – bežné výdavky 345,24 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- príspevok na starostlivosť o vojnové hroby z 1. sv. vojny vo výške 599,94 EUR 

- fin. prostriedky na voľby v roku 2020 vo výške 1 037,80 EUR 

- dotácia pre DHZ obce vo výške 1 400,00 EUR 

- dotácia na sčítanie pre r. 2020 v sume 1 012,00 EUR 

- dotácia z vlastných prostriedkov PSK v sume 700,00 EUR 

- dotácia na AČ vo výške 345,24 EUR 

 

10.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadnu dotáciu. 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

V roku 2020 boli do rozpočtu obce prijaté fin. prostriedky z PSK na nákup kuchynského drezu 

do kultúrneho domu. Zároveň obec prijala bankový úver na zabezpečenie predfinancovania 

spoločných programov SR a EÚ podľa § 17 ods.8 zákona č. 583/2004 Z.z., ktorý má byť 

splatený do 31.03.2021 - na nákup samohybného pracovného stroja. Od 01.07.2020 začala 

obec vykonávať podnikateľskú činnosť, t.j. prevádzkovanie turistickej ubytovne v priestoroch 

budovy Obecného domu, ktoré boli na tento účel zrekonštruované v roku 2019. 
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10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Z dôvodu veľkosti obce a súvisiacich nízkych príjmov v rozpočte nemá obec dostatok 

prostriedkov na financovanie investičných akcií v obci z vlastných zdrojov. Obec hľadá zdroje 

a možnosti na výstavbu domu smútku, rekonštrukciu miestnych komunikácií, potrebnú ďalšiu 

nutnú opravu a údržbu budovy obecného domu a nákup kompostérov na bio-odpad. Na základe 

uvedeného sa obec zapojila do príslušných výziev v rámci európskych fondov a ŠR SR.   

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

Plánované akcie v obci Kolbasov – návrh 

 

1./ Obecný vodovod a kanalizácia: 

- Prípravu projektovej dokumentácia a získanie finančných prostriedkov riešiť spoločne 

   prostredníctvom SOMUD-u, a to konkrétne obce Kolbasov, Topoľa, Príslop (vodovod  

   spoločne, odkanalizovanie a ČOV každá obec samostatne). 

 

2./ Budova Obecného domu (predtým bývalá základná škola): 

- Pokračovať v rekonštrukcii ďalších priestorov budovy na turistickú ubytovňu a iné.  

    (potrebné fin. prostriedky získať z európskych fondov, príp. zo ŠR SR) 

 

3./ Údržba miestnych komunikácií: 

- Zabezpečenie údržby miestnych komunikácií v dĺžke 1 300 m (penetrácia, príp. nový  

   koberec – obaľovačka).  

- Údržba odvodňovacích priekop pri miest. komunikáciách v dĺžke 800 m. 

 

4./ Kultúrne stredisko v prírode a športový areál: 

- Zabezpečiť údržbu volejbalového ihriska (antuka, spevnenie, valcovanie) a nové lavičky  

   pri ohnisku. 

- Získanie financií na materiál cestou VÚC Prešov, prostredníctvom poslancov VÚC –  

   – grantová schéma. 

 

5./ Obecný park: 

- Výsadba okrasných drevín. 

 

6./ Dom smútku: 

- Výstavba domu smútku v súlade s Územným plánom obce Kolbasov. 

- Zapojiť sa do výzvy z európskych fondov s možnosťou 100 % refinancovania výdavkov. 

- Výmena časti oplotenia na obecnom cintoríne. 

 

7./ Kultúrny dom: 

- Nákup nových stolov. 

 

Z hľadiska budúcich cieľov bude obec Kolbasov aj naďalej, 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 bude obec v budúcnosti realizovať, budú mať jediný cieľ, a to 

zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potrieb jej obyvateľov. Zároveň bude 

obec zabezpečovať základné oblasti života občanov a chod obce samotnej. 
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10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia,  

za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

 

a) Obec nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám hroziacim napr. zo súdnych 

    sporov. 

b) 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. 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 2020 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 

zadĺženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné 

poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.  

 

 

 

Vypracovala:                                                                                     Schválila: 

Monika Šebáková                                                                              Jana Sidorová 

účtovníčka obce                                                                                 starostka obce 

 

V Kolbasove dňa 31.03.2021 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


