Individuálna výročná správa
Obce Vyšná Polianka
za rok 2019

Ľuboš Špik
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Zmyslom výročnej správy obce je poskytnúť ucelený prehľad o činnostiach obce za posledný
kalendárny rok, naplnených cieľoch a výsledkov hospodárenia obce. Zároveň sa stanovili nové
plány pre ďalšie roky. Počas roka 2019 sa obec zamerala hlavne na plnenie zákonom daných
povinností s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám obyvateľom a pomáhať im pri riešení
ich problémov.
Hospodárenie obce prebiehalo v súlade so schváleným rozpočtom, skončila s kladným
výsledkom hospodárenia.
V roku 2019 sa podarilo z poskytnutých dotácií od Ministerstva financií SR zrekonštruovať
a zmodernizovať kanceláriu a zasadaciu miestnosť v budove obecného úradu. Pre DHZ obce sa
zakúpili potrebné veci zo získaných dotácií z Ministerstva vnútra SR. Naďalej prebieha proces
v rámci projektu Plán obnovy verejného vodovodu, ktorý je zdĺhavý.
Počas roka pravidelne prebieha letná a zimná údržba verejných priestranstiev ako kosenie,
hrabanie, čistenie priekop či odpratávanie snehu.
V rámci kultúrneho života sa v septembri odohralo v sále kultúrneho domu divadelné
predstavenie spojené so sprievodnou akciou varenie gulášu.
Touto cestou chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obce, ale
hlavne občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na dobrom chode obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Vyšná Polianka

Sídlo:

Vyšná Polianka č. 21, 086 36 Nižná Polianka

IČO:

00322709

Štatutárny orgán obce: Ľuboš Špik, starosta obce
Telefón:

054/479 9130

E-mail:

spiklubos@azet.sk

Webová stránka:

www.vysnapolianka.ocu.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Ľuboš Špik

Zástupca starostu obce:

Peter Želinský

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Anna Kosárová

Obecné zastupiteľstvo:

Ľuboš Roman
Bc. Patrik Bilas
Peter Špik
Jana Kavuľová

Komisie: Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
Členovia: Bc. Patrik Bilas, Jana Kavuľová, Ľuboš Roman, Peter Špik, Peter Želinský
Obecný úrad:

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Základnou úlohou obce je zabezpečiť základné potreby obyvateľov, postarať sa
o všestranný rozvoj jej územia. Nie sú to iba administratívne a organizačné práce súvisiace
s plnením úloh samosprávy, ale hlavne ochotná pomoc obyvateľom či poradenstvo.
Prácu obecného úradu organizuje a vedie starosta obce, ktorý zodpovedne nakladá so
schváleným rozpočtom, svoje potreby financuje najmä z vlastných príjmov, tiež z dotácií zo
štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. V neposlednom rade sa snaží vytvárať
podmienky pre rozvoj kultúry, športu a oddychu.
Vízie obce:
- úspešne dokončiť proces v rámci realizácie projektu rekonštrukcia verejného vodovodu
v obci,
- získať financie na uskutočnenie projektu „Rekonštrukcia kultúrno-spoločenskej budovy“,
zabezpečenie vykurovania spoločenskej miestnosti; prostredníctvom MAS Dukla, o.z.,
- vybudovanie prístupovej cesty k obecnému cintorínu,
- osadenie nového obecného rozhlasu zo získaných dotácií,
- vytvoriť podmienky pre rozvoj hospodárskeho života,
- zvýšiť množstvo separovaného odpadu v obci z dôvodu udržania stabilnej sumy poplatku za
TKO.
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Ciele obce:
Zásadným cieľom obce je neustále zvyšovať kvalitu života občanov, modernizácia a rozvoj vo
viacerých oblastiach. Je stále potrebné zachovávať čistotu a poriadok, dbať na kvalitu
a ochranu životného prostredia, neznečisťovať si svoje okolie. Ďalej udržať dobrú vzájomnú
spoluprácu, informovanosť, poskytovanie služieb občanom a transparentnosť pri riadení obce.

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: Obec Vyšná Polianka sa nachádza na severovýchode Slovenska
v blízkosti hraníc s Poľskou republikou v Prešovskom kraji. Prevláda pahorkatinový
a vrchovinový terén, územie spadá do geomorfologického celku Ondavská vrchovina.
Neďaleko obce v Nízkych Beskydách pod Javorinou pramení významná rieka Ondava.
Mapa č.1: Geografická poloha obce v rámci okresu Bardejov

ZDROJ: Atlas krajiny SR (http://geo.enviroportal.sk/atlassr/)
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Susedné mestá a obce: Vyšná Polianka susedí na severozápade z obcou Ondavka, na
juhovýchode s Varadkou, smerom na západ sa nachádza obec Becherov a južne je obec
Jedlinka. Najbližšími okresnými mestami sú Svidník a Bardejov, kde sa obec Vyšná Polianka
administratívne zaraďuje.
Celková rozloha obce: 5,7 km²
Nadmorská výška: 430 – 470 m.n.m
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 20 ľudí na km² a počet obyvateľov 109
Národnostná štruktúra: V obci je dominantná rusínska národnostná menšina, veľmi malé
zastúpenie má ukrajinská národnosť.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: V prevažnej miere v obci žijú ľudia
pravoslávneho vierovyznania, niekoľko gréckokatolíkov a rímskokatolíkov.
Vývoj počtu obyvateľov: Z dlhodobého pohľadu je trend klesajúci, no za posledné roky
stabilný až mierne rastúci.
Prisťahovaní z inej obce: 2
Odsťahovaní z obce:

1

Narodení:

0

Zomrelí:

1

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: 18 %
Nezamestnanosť v okrese: 10,07 %
Vývoj nezamestnanosti: Klesajúci trend
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5.4. Symboly obce
Erb obce: V červenom štíte v zelenej pažiti striebroodetý muž v zlatej veste, zlatých topánkach
a v zlatom klobúku držiaci zlaté ľavošikmo sklonené hrable.

Vlajka obce: Pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách biela 1/8, zelená 1/8, červená
1/8, žltá 1/8, ktoré sa od strednej časti vlajky znovu opakujú. Vlajka je zakončená tromi cípmi,
t.j. dvomi zástrihmi.

8

Pečať obce: Je okrúhla, uprostred je znázornený odtlačok obecného symbolu, ohraničený
kruhopisom v hornej časti s nápisom OBEC VYŠNÁ POLIANKA a v dolnej s vyobrazenými
malými tromi kvetmi.

Symboly obce Vyšná Polianka, erb a vlajka, sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej
republiky.
5.5. Logo obce
Obec Vyšná Polianka nemá svoje logo.
5.6. História obce
Najstaršia správa o dedine pochádza z roku 1572 a to v súpise dedín Šarišskej stolice. Obec
patrila k Makovickému panstvu až do zrušenia poddanstva v r. 1848.

Prví obyvatelia

pochádzali z Poľska. V roku 1787 mala obec 25 domov a 166 obyvateľov, kým v roku 1828 už
42 domov a 335 občanov. V 19. storočí mali v obci majetky Erdödyovci. V prvej tretine 19.
storočia žilo v obci okolo 320 obyvateľov. Venovali sa hlavne roľníctvu a chovu dobytka.
Demografiu obce poznačili nepriaznivé ekonomické pomery koncom 19. a začiatkom 20.
storočia, čo spôsobilo hromadné vysťahovalectvo za prácou predovšetkým do USA. Negatívny
vplyv na obec mali aj vojnové udalosti, kde sa v 1. svetovej vojne obec stala priamym dejiskom
bojov.
Postupne začal rozvoj obce, od roku 1914 sa začali stavať prvé murované domy z tehál.
Netrvalo to však dlho, pretože o niekoľko mesiacov neskôr v rok 1915 bola celá obec
vyhorená, zostali len domy, cirkev a škola bola značne poškodená. Za ten čas boli občania
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emigrovaní do obce Malcov a keď sa po štyroch mesiacoch vrátili do Vyšnej Polianky, našli
obec zničenú na nepoznanie. Prežívali len v drevených šopách, čo bol tiež vážny dôvod začať
stavať domy z kameňa, pričom im pomáhali vojaci. Škola bola opravená až v roku 1924.
Významnou udalosťou pre obec bolo založenie Mliekárskeho družstva Makovica v roku 1928,
išlo o prvé družstvo tohto druhu na východe Slovenska.
Do života obce zasiahlo obdobie 2. svetovej vojny. V období národnooslobodzovacieho boja
aktívne bojovali v čsl. armádnom zbore, v červenej armáde ako dobrovoľníci, u partizánov,
ktorým poskytovali pomoc. Obec bola oslobodená 19. januára 1945 o 13:00 hod., kedy vstúpili
do dediny príslušníci čsl. armádneho zboru.
Postupne sa dianie v obci dostávalo do normálu, začal pomalý rozvoj, budovanie domov
a hospodárskych budov. V roku 1949 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo – JRD, tiež
začal prvý raz premávať autobus na linke Bardejov – Ondavka. Elektrifikácia obce bola
vykonaná dňa 10.1.1951, verejné osvetlenie v roku 1955, rozhlas bol zavedený v roku 1956
a verejný vodovod bol vybudovaný v r. 1970, čím sa zlepšili podmienky bývania.
5.7. Pamiatky
V obci sa nachádza Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskievy postavený v roku 1919
na mieste pôvodného chrámu z roku 1810. Ten bol zničený počas 1. svetovej vojny. Ide
o národnú kultúrnu pamiatku.
Nachádza sa tu tiež vojnový cintorín vojakov padlých v 1. svetovej vojne, ktorý bol založený
v roku 1918 a renovovaný v 2007. V strede je postavený mohutný kríž, na jeho ploche je
osadených 12 granitových krížov.
5.8. Významné osobnosti obce
V obci nepôsobili žiadne významné osobnosti.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou
školou v Nižnej Polianke, poskytujúca vzdelanie pre žiakov 1. – 4. ročníka. Ďalšou
možnosťou je Základná škola s materskou školou v Smilne, ktorú navštevujú taktiež len
žiaci 1. – 4. ročníka. Vzdelanie 2. stupňa poskytujú už základné školy v meste Bardejov,
resp. v obciach Zborov a Dlhá Lúka.
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6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú všeobecní lekári v Zborove a v Bardejove.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečujú pre široké okolie Zariadenie pre seniorov v Nižnej
Polianke, Zariadenie pre seniorov Sv. Kozma, n.o. a Dom ošetrovateľskej starostlivosti
v Zborove.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život sa zabezpečuje príležitostne a to organizovaním festivalov
a divadelných vystúpení.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
-

PD Magura Zborov

-

SHR Vasil Čonka

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec
v roku 2019 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č. 06/2018
Rozpočet bol jedenkrát upravený:
-

zmena bola schválená dňa 14.12.2019 uznesením č. 19/2019

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

34 960,-

76 733,-

76 890,19

100

34 960,-

50 933,-

51 090,19

100
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Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

0
0
0

25 800,0
0

25 800,0
0

100
0
x

34 960,-

68 608,-

68 880,83

100

34 960,0
0
0

50 908,17 700,0
0

51 180,83
17 700,0
0

99
100
0
x

0

0

+8 009,36

0

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho: kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019

51 090,19
51 090,19
0

51 180,83
51 180,83
0

25 800,25 800,0

17 700,17 700,0

+8 009,36
8 100,0
0

76 890,19
68 880,83
+8 009,36
8 100,- 90,64
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Varianty riešenia hospodárenia obcí napr.:
Schodok rozpočtu v sume -90,64 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, navrhujeme dorovnať z finančných operácií
v roku 2020.
7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2019
76 890,19

Rozpočet
na rok 2020
51 110,-

Rozpočet
na rok 2021
36 370,-

Rozpočet
na rok 2022
37 670,-

51 090,19
25 800,0
0

43 010,0
8 100,0

36 370,0
0
0

37 670,0
0
0

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2019
68 880,83

Rozpočet
na rok 2020
51 110,-

Rozpočet
na rok 2021
36 370,-

Rozpočet
na rok 2022
37 670,-

51 180,83

43 010,-

36 370,0

37 670,0

17 700,0
0

8 100,0
0

0
0

0
0

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2018 k 31.12.2019
56 616,78 688,-

Predpoklad
Predpoklad
na rok 2020 na rok 2021
80 000,85 000,-

54 267,-

68 828,-

70 000,-

72 000,-

0

10 477,-

12 000,-

12 000,-

54 267,-,-

58 351,-

58 000,-

60 000,-

0

0,-

0,-

0,-

2 220,-

9 860,-

10 000,-

13 000,-

0

0

0

0

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

0

297,-

9,-

0

0

1 941,-

9 851,-

1 000,-

1 000,-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

0

129,-

0

0

0

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2018 k 31.12.2019
56 616,78 688,-

Predpoklad
na rok 2020
52 000,-

Predpoklad
na rok 2021
52 000,-

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

4 897,-

4 559,-

3 000,-

3 000,-

Oceňovacie rozdiely

0

0

0

0

Fondy

0

0

0

0

Výsledok hospodárenia

4 897,-

4 559,-

3 000,-

3 000,-

Záväzky

3 432,-

2 807,-

2 000,-

2 000,-

400,-

450,-

1 000,-

1 000,-

0

8 100,-

0

0

226,-

337,-

0

0

3 206,-

2 470,-

2 000,-

2 000,-

0,-

0,-

0,-

0,-

47 887,-

62 772,-

46 000,-

46 000,-

z toho:

z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

279,-

9,-

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

3 432,-

2 807,-

Záväzky po lehote splatnosti

0,-

0,-
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9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Predpoklad
rok 2020

Predpoklad
rok 2021

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

4 404,03

3 565,32

5 000,-

5 000,-

51 – Služby

9 142,74

13 596,63

10 000,-

10 000,-

52 – Osobné náklady

20 878,95

32 977,58

16 000,-

16 000,-

53 – Dane a poplatky

109,80

116,64

50,-

50,-

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

4,87

199,37

200,-

200,-

3 151,-

3 589,-

3 000,-

3 000,-

225,75

328,33

300,-

300,-

57 – Mimoriadne náklady

0,-

0

0,-

0,-

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

100,-

0

0,-

0

2 216,13

2 133,65

2 000,-

2 000,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

29 528,22

31 384,42

25 000,-

25 000,-

40,-

58,15

300,-

300,-

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

400,-

400,-

0

0

0

3,26

0

0

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

0

0

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

7 063,55

20 055,96

8 000,-

8 000,-

1 230,76

-338,03

+750,-

+750,-

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:

OÚ Bardejov

REGOB

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
55,29

OÚ Bardejov

Voľby

2 005,79

OÚ Prešov

Vojnové hroby

2 032,52

ESF EU

Miestna a regionálna zamestnanosť

7 219,51

ŠR – ESF splf

Miestna a regionálna zamestnanosť

1 274,07

Min. kultúry

Divadelné vystúpenie

500,-

Z refundácie

VPP – § 54 a 52

2 753,78

DHZO SR

Grant na DHZO

1 400,-

Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2019
V roku 2019 prebehla kompletná rekonštrukcia kancelárie a zasadacej miestnosti v budove
obecného úradu. Dotácie na to obec získala z Ministerstva financií SR.
Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia vodovodu Vyšná Polianka“,
pričom financie získala na základe Akčného plánu – Podpora najmenej rozvinutých okresov
a regionálny rozvoj.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

výkup pozemkov k majetkovo právnemu vysporiadaniu obecného vodovodu
a prístupovej cesty k cintorínu,

-

rekonštrukcia obecného rozhlasu,

-

rekonštrukcia vodovodu,

-

oplotenie obecného cintorína.

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
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10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor.

Vypracoval: Ľuboš Špik

Schválil: Ľuboš Špik

Vo Vyšnej Polianke dňa 30.06.2020
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