
 

 

 

 

 

 

 



ROK 2003 
I. Samospráva obce 

 V roku 2003 nedošlo k žiadnym zmenám, čo sa týka funkcie starostu 

obce a poslancov Obecného zastupiteľstva. Všetci ostali na svojich miestach 

a zodpovedne plnia úlohy vyplývajúce z volebného programu. Starostom obce 

je Miroslav Petruš.  

 

Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2003 

 Ročné príjmy Obecného úradu 

 Ročné výdaje Obecného úradu 

 Príjmy za dane od obyvateľov 

 Daň z pozemkov 

 Daň zo stavieb 

 Poplatok za psa 

 Nájom za sálu 

 Poplatok za vývoz TDO 

 

II. Obyvateľstvo 

 

 K 1.1.2003 bolo evidovaných celkom 736 obyvateľov. Z tohto počtu 

bolo 363 mužov a 373 žien. Počas roka nastali tieto zmeny: 

Narodilo sa 5 deti, z tohto počtu 4 chlapci a 1 dievča, menovite: 

1) Vojtech Velička 

2) Emil Tomik 

3) Matúš Kravec 

4) Lukáš Paňko 

5) Kristína Hrozeková 



Zomrelo 7 ľudí, z toho 5 mužov a 2 ženy: 

1) Ján Baran 

2) Paulína Kravcová 

3) Pavol Špak 

4) Margita Petrušová, rod. Andereková 

5) Ján Tomečko 

6) Jozef Majcher 

7) Jozef Baran 

 

Uzavreté sobáše: 4                          

 17.5.2003 – Lucia Blažeková a Peter Margita 

 7.6.2003 – Lenka Batlová a Daniel Mézeš 

 30.8.2003 – Ján Marcin a Eva Marcinová 

 4.10.2003 – Radovan Kurtý a Jana Zbrehová 

 

Rozvody: 1 

Prirodzený úbytok obyvateľov – 3, z toho mužov 3 

Prisťahovali celkom – 10, M – 4, Ž – 6 (M-muži, Ž – ženy) 

Vysťahovali celkom – 14, M – 9, Ž – 5 

Predproduktívny vek od 0-14 rokov: celkom 119 

Produktívny vek od 15-54 rokov – 430 obyvateľov, z toho M – 232 a Ž – 198 

Poproduktívny vek od: Ž – 55 rokov M-60 rokov, celkom – 180, z toho M – 65 

a Ž – 115; 

 

Počet obyvateľov k 1.7. celkom 727,  M – 356 a Ž – 371 

Počet obyvateľov 31.12. celkom 729, M – 355 a Ž – 374 

Počet nezamestnaných celkom 89 

 

 Naďalej veľkým problémom u ľudí ostáva problém zamestnať sa 

v blízkom okolí alebo okresnom meste Bardejov, nakoľko niet pracovných 

príležitostí.  

 

 



III. Hospodársky život 

Biodružstvo 

 Družstvo prežilo ďalší rok z predvstupových rokov do Európskej únie 

(EÚ) a o jeden krok bližšie k možnosti spracovávať EUROPROJEKTY. V roku 

2003 družstvo hospodárilo na výmere 1 613 ha p/h pôdy. Ornej pôdy bolo 422 

ha a TTP (trvalo-trávnych porastov) 1 190 ha. V rastlinnej výrobe sa zamerali 

na pestovanie obilnín, strukovín, repky ozimnej a výrobu objemových 

krmovín.  

 Na oziminy nebol dobrý rok – ozimná pšenica a repka. Veľmi nízke úrody 

boli spôsobené aj katastrofálnym suchom. Na zimné ustajňovacie obdobie 

vyrobili 280 ton sena viac než 1000 ton senáže a siláže. Na tých plochách, 

ktoré sú zaradené do ekologického poľnohospodárstva namiesto používaných 

priemyselných hnojív používajú organické hnojivá – maštaľný hnoj 

a močovku.  

 V jesennom období sa snažili rozorávkami zvýšiť výmeru ornej pôdy pre 

očakávané zmeny v poskytovaní podpôr na pôdu v roku 2004. Týkalo sa to 

takmer 170 ha výmery. Celková výmera ornej pôdy tak stúpla z 422 ha na viac 

než 800 ha. Za výrobky v RV v roku 2003 nedosiahli tržbu ani 1 milión SK. 

 Na úseku ŽV živočíšnej výroby pokračovali naďalej v nastúpenom 

trende. Veľká pozornosť sa venuje hlavne chovu HD (hovädzieho dobytka). Po 

veľkom prepade ceny bravčového mäsa, po odpredaji posledných kusov 

ošípaných v júli už nekupovali ďalšie odstavčatá. Prioritou pre družstvo 

ostávajú mliečne dojnice. Bol zaznamenaný nárast na jednu dojnicu zo 4 900 

l o viac než 200 l. Priemerná dojivosť dosiahla 5105 l. Tržby za ŽV, hlavne za 

predané mlieko, ale aj brakovaním dojníc a predajom väčšieho množstva 

mladého dobytka prekročili 11,5 milióna SK, čo znamená pre družstvo veľký 

úspech. U mliečnych dojníc sa prejavuje stúpajúce percento plemena Červený 

holštyn a u mäsových plemená Limousine tiež zreteľne vidieť. V roku 2003 sa 

narodilo 225 teliat. Úprava teľatníka a zmeny odchodu teliat z väzného na 

voľné s využívaním napájacieho automatu budú hradené z predvstupových 

fondov SAPARD. 



 Poľnohospodársku prácu v priebehu celého roka vykonávalo 28 ľudí. 

Z nich väčšina plnila úlohy na úseku mechanizácie. V roku 2003 aj napriek 

zlej finančnej situácií boli zakúpené stroje potrebné na prípravu pôdy a sejby 

a to traktor JOHN DEERE, rotačný kyprič BREVIGLIERI a sejačku PNEUSEJ 

ACOORD so záberom 400 cm. Znížením výmery ornej pôdy, ale aj vynechaním 

niektorých agrotechnických operácií podarilo sa im znížiť spotrebu nafty na 

100 000 l. Aj napriek mnohým problémom, s ktorými zápasili, podarilo sa im 

dosiahnuť zisk takmer 550 000 SK. Zisk bol pre nich veľmi dôležitý, pretože 

ak viac rokov po sebe družstvo hospodári so stratou, jeho zlá ekonomická 

bonita ho môže vyradiť z možnosti uchádzať sa o eurofondy, alebo o podpory 

z prostriedkov EÚ. Celkové výnosy dosiahli výšku 24 miliónov 294 tisíc korún. 

Náklady boli 23 748 000 SK. Na mzdy vyplatili takmer 3 000 000 SK. 

Priemerná mzda dosiahla necelých 9 000 SK. 

 

Podnikateľská činnosť, služby obyvateľstvu 

 V roku 2003 eviduje Obecný úrad tieto firmy, obchody, pohostinstvá, 

služby, ktoré slúžia obyvateľom našej obce, ale i obyvateľom okolitých obcí 

a ostatnej širokej verejnosti.  

  1) Firma Plastik – majiteľ Ivan Barna, spolumajiteľka Renáta Zamborská 

  2) Stolárstvo Špak – majiteľ Rudolf Špak 

  3) Potraviny Adams – združená spoločnosť na meno Marián Tomik a Daniela  

      Špaková 

  4) Rio – Bar – majiteľka Jana Opitzová 

  5) Potraviny u Jožky – majiteľka Jozefína Šepitková 

  6) Pohostinstvo Obecného úradu – Dávid Batla 

  7) Pohostinstvo u Emka – majiteľ Emil Petruš   

  8) Pneuservis – majiteľ Emil Petruš 

  9) Firma Aquatik – majiteľ František Gmitter 

10) Nákladná doprava – majiteľ Ján Uhrinek 

 

 

 



IV. Školstvo 

Materská škola  

 Riaditeľkou MŠ je Dana Chomová, učiteľkou Božena Vaľová. 2. 

septembra nastúpilo do MŠ 25 detí vo veku od 2 – 6 rokov. 

Výbor ZRPŠ:  

 Predseda: Marián Baran 

 Podpredseda: Marcel Baran 

 Pokladníci: Mária Baranová, Ľudmila Baranová a Marcela Špaková 

 

Významné podujatia: vystúpenie pre dôchodcov, bábkové divadlo v MŠ - 

„Jano“ divadielko z Bardejova, výlet do Starej Ľubovne – návšteva hradu, 

skanzenu, mesta.  

                 

Základná škola 

 Nový školský rok 2002/2003 začal 2. septembra za účasti starostu obce 

Miroslava Petruša, rodičov prváčikov, členov pedagogického zboru a detí 

navštevujúce ZŠ. Riaditeľom školy je Mgr. Jozef Baslár, učiteľkou Mgr. 

Martina Kohútová a vychovávateľkou Anna Jurková.  

 

Organizácia školy:   

1. ročník – 10 detí – 1. a 2. ročník vyučuje Mgr. Martina Kohútová 

2. ročník – 8 detí  

3. ročník – 10 detí – 3. a 4. ročník vyučuje Mgr. Jozef Baslár 

4. ročník – 7 detí 

ŠKD – 28 detí – vedie ju vychovávateľka Anna Jurková 

 

Upratovačkou v MŠ a ZŠ je Mária Marcinová.  

Významné podujatia: vystúpenie pre dôchodcov – 16.11., posedenie pri 

jedličke s rodičmi detí 19.12., účasť na bábkovom divadle pod názvom Jano, 

divadelníci zaujali deti vzájomnou komunikáciou, spoluprácou, vtipom. 

Nechýbal ani smiech a búrlivý potlesk všetkých zúčastnených. Dňa 17.6.2003 

– výlet na Krásnu Hôrku. 

 



Spojenie ZŠ s MŠ 

 Na základe rozhodnutia ministerstva Školstva Slovenskej republiky zo 

dňa 12. februára 2003 došlo s účinnosťou od 1. júla 2003 k spojeniu 

Základnej školy (ZŠ) a Materskej školy (MŠ) v Smilne. Týmto spojením vznikol 

nový subjekt „ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SMILNO.“ 

Spojenie uvedených škôl by malo byť okrem pedagogicko-psychologického 

aspektu prínosom aj po stránke organizačnej a ekonomickej. Zriaďovateľom 

a novým zamestnávateľom je Obecný úrad v Smilne. Riaditeľom ZŠ s MŠ 

v Smilno je Mgr. Jozef Baslár a zástupkyňou Dana Chomová.  

 

V. Výstavba obce 

Dom nádeje 

 V septembri 2003 bola započatá výstavba Domu nádeje, ktorý tak 

veľmi chýbal obyvateľom obce. Urobili sa základy na tejto stavbe.  

 Počas roka pracovníci verejno-prospešných prác udržiavali čistotu 

a poriadok na cintoríne, pri ZŠ, MŠ a na verejných priestranstvách. Kosili 

trávu, zhrabovali lístie, v zimných mesiacoch odhrňovali sneh z chodníkov 

okolo hlavnej cesty, opravili sa výtlky na ceste, traktorom odhŕňali vedľajšie 

cesty v obci.  

 

VI. Kultúra 

 Významné podujatia, ktoré boli zorganizované v roku 2003 boli tieto: 

Karneval 

 Toto podujatie pravidelne každý rok organizuje tunajšie ZŠ, MŠ 

v spolupráci s Obecným úradom pre širokú verejnosť. Obecný úrad poskytuje 

na toto podujatie zdarma spoločenskú sálu a tak isto prispieva určitou 

finančnou čiastkou na zakúpenie vecných cien pre masky. 

Deň narcisov 

 4. apríla 2003 Podomová dobrovoľná zbierka finančných prostriedkov 

pre ľudí postihnutých zákernou chorobou – rakovinou. Táto zbierka prispeje 

k zakúpeniu nových prístrojov na diagnostikovanie tejto choroby. 



Oslavy sviatku Cyrila a Metoda 

4. – 5. júla zorganizovanie športových súťaží vo volejbale o Pohár starostu obce 

 

15. septembra Púť obyvateľov obce k Stolčeku Panny Márie z príležitosti 

štátneho sviatku Sedembolestnej Panny Márie. 

Október – mesiac úcty k starším 

Pri tejto príležitosti usporiadal Obecný úrad Posedenie pre dôchodcov spojené 

s kultúrnym programom, v ktorom vystúpili aj žiaci našej školy a MŠ. 

 

Knižnica 

 Celkový počet kníh v knižnici bol 1 109 kusov. Počet stálych 

registrovaných čitateľov v danom roku 27 členov, z tohto počtu je 20 členov vo 

veku do 18 rokov. Celkom za rok navštívilo knižnicu 194 čitateľov. Zakúpilo 

sa 6 kníh v hodnote 730 SK. Do knižnice pribudla jedna kniha od darkyne.  

 

Združenie obcí „Mikroregión Makovica“ 

 Pri tejto príležitosti nedá mi nezmieniť sa o priradení obce Smilno do 

daného združenia. Združenie obcí Mikroregión Makovica vzniklo 13. novembra 

2003, kedy sa zlúčilo 14 obcí bardejovského okresu. V apríli 2004 sa do 

združenia pridali ďalšie 4 obce. Združenie mikroregiónu tvorí celkom 18 obcí: 

Andrejová, Becherov, Beloveža, Hažlín, Hutka, Chmeľová, Jedlinka, 

Mikulášová, Nižná Polianka, Ondavka, Regetovka, Smilno, Stebnícka Huta, 

Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Zborov. Účelom vzniku združenia bola 

snaha turisticky zatraktívniť a zviditeľniť mikroregión „Makovica“ a zároveň 

podporiť rozvoj cestovného ruchu v celom jeho území. V rámci Slovenska a aj 

zahraničia nadviazať spoluprácu s podobnými mikroregiónmi a tak si 

vzájomne odovzdávať skúsenosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu a aktivít 

v rôznych komunitách. Poslaním činnosti združenia je zachovávať a rozvíjať 

kultúrne dedičstvo, napomáhať pri ochrane kultúrnych pamiatok 

a prírodovedných pamiatok, podporovať rôzne kultúrne a spoločenské 

podujatia, zvyšovať životnú úroveň obyvateľov a podporovať aktivity zamerané 

na vytváranie spolupráce s domácimi aj zahraničnými partnermi. Sídlo 



združenia sa nachádza v Spoločnej úradovni v obci Zborov. Štatutárnym 

zástupcom je Mgr. Ján Cundra.  

 Názov mikroregiónu je pomenovaný podľa stredovekého panstva 

Makovica, ktoré sa nachádzalo na území dnešného mikroregiónu. Územie 

mikroregiónu s rozlohou 19 660 ha (196,60 km2), patrí do severnej časti 

regiónu Horný Šariš, leží na území Ondavskej vrchoviny a horstva Busov na 

severovýchode Slovenska. V 18 obciach žije v súčasnosti 8 691 obyvateľov, čo 

v priemere predstavuje 483 obyvateľov na obec. 

 

VII. Cirkevný život 

 Dňa 30.6.2003 ukončil v našej farnosti 10-ročnú pastorizáciu duchovný 

otec Ján Švec-Babov. Nezabudnuteľnými isto ostanú zážitky z pútnických 

miest Európy, po ktorých duchovný otec nielen osobne sprevádzal, ale i púte 

organizoval a sprevádzal s odborným výkladom. Novým pôsobiskom sa mu 

stala od 1.júla 2003 farnosť Sobrance. Svoje pôsobenie vo farnosti 30.6.2003 

ukončil aj kaplán Martin Raškovský. Zaslúžil sa o založenie Skautských 

zborov v našej farnosti a o vydávanie farského časopisu Perla. Novým 

pôsobiskom sa mu stala farnosť vo Vranove nad Topľou. Úprimné Pán Boh 

zaplať vyjadrujeme za ich prácu v našej farnosti. 

 Naša farnosť sa stala novým domovom pre duchovného otca Petra 

Bučka a kaplána Kamila Mižáka. Kaplán Stanislav Stronček ostáva naďalej 

pôsobiť vo farnosti. 

 V roku 2003 sa narodilo 5 detí, z tohto počtu 1 dievča, zomrelo 7 ľudí, z 

toho 5 mužov, uzavreté boli 4 sobáše. 

 

Významné podujatia: 

5.1.2003 Koncert talentov Zborovskej farnosti 

 Čaro vianočnej atmosféry bolo obohatené prózou Márie Marcinekovej              

s názvom Modlitba ku Kristovi. Po tomto nádhernom prednese sa rozozvučal 

orgán, na ktorom hral Adrián Golec a spolu s Monikou Špakovou (flauta), 

obaja zo Smilna zahrali piesne od speváčky Whitney Houston a Beniana 

Adamsa. 

 



Máj 2003 Prvé sväté prijímanie 

Prvé sväté prijímanie dostali: Jakub Barna, Dávid Česla, Marek Kravčík, 

Jaroslava Majcherová, Ondrej Pavlovský, Tomáš Tomik a Peter Vonkomer. 

 

20.5.2003 Osemdňová Púť do Talianska a na Sicíliu. Organizátormi púte boli  

                 duchovný otec Ján Švec-Babov a kaplán Stanislav Stronček.  

28.6.2003 Jubilejný 10. ročník Detského plesu 

29.6.2003 Výlet do Belianskych Tatier – kaplán Stronček 

9.8.2003   Turistický výlet na Kriváň – organizátorom kaplán S. Stronček. 

29.–30.8.2003 Turistický výlet pre odvážnejších turistov na Roháče,  

                         organizátorom bol kaplán Mgr. Stanislav Stronček. 

 

VIII. Spolky a organizácie 

  

K spolkom a organizáciám, ktoré aj v tomto roku úspešné vykonávajú svoju 

činnosť patria: 

1. Dobrovoľný hasičský zbor pod vedením Petra Porjandu 

2 . Poľovné združenie Ondava pod vedením Milana Jančoška 

3. Lesné spoločenstvá 

   1. Urbariát - lesné spoločenstvo HOPA pod vedením Pavla Opitza 

   2. Komposesorát – Pozemkové spoločenstvo Džvirník pod vedením Milana  

       Jančoška st.  

V roku 2003 lesné pozemkové spoločenstvo Džvirník prebralo na seba Plán 

hospodárskej činnosti, ako užívateľ a vlastník lesa. Bol vypracovaný lesný 

hospodársky plán na roky 2003 – 2012 Lesoprojektom Zvolen, pobočkou 

Košice a schválený terajším lesným oblastným úradom v Prešove.  

Je rozdelený do troch základných okrskov činnosti: 

1) ťažobnej 2) pestovnej 3) ochrannej  

 

 Členovia výboru sa riadia uznesením valného zhromaždenia, ktoré sa 

koná každý rok a Plánom hlavných úloh, ktoré sa prijímajú 1x ročne. 

Pozemkové spoločenstvo má celkom 98 členov, tento stav sa prakticky nemení. 



Po smrti člena, dedičským konaním prechádzajú lesy na najbližších 

príbuzných pozostalého.  

 Ročne sa prevedie ťažba na 0,60 – 0,70 ha, vysadí sa 0,30 – 0,50ha a to 

sa aj chemicky ošetrí. Hlavnou úlohou v roku 2003 bolo uskutočniť 

rekultiváciu pasienku na výmere       ha, ktoré aj vysadili. Na túto činnosť 

dostali dotáciu od štátu vo výške 230 tis. Sk. Dozor, ako aj odborné 

poradenstvo k týmto záležitostiam zabezpečuje Ing.    , lesný hospodár.  

 

 Ďalšie fungujúce spolky a organizácie viď v predchádzajúcom roku.  

 

IX. Telovýchova a šport 

 

Futbalový klub 

 Z telovýchovy a športu prvenstvo patrí jednoznačne futbalu, čo sa týka 

najväčšej sledovanosti a účastí divákov na jednotlivých zápasoch. Futbalový 

klub opäť hral v II. triede Okresných futbalových majstrovstvách a umiestnil 

sa na 7. mieste zo 14 zúčastnených družstiev. Dorastenci opäť nehrali. 

 

Konečné výsledky Okresných futbalových majstrovstiev: 

 Počet odohratých zápasov     26 

 Počet víťazstiev                     13 

 Počet remíz                            3 

 Počet prehratých zápasov     10 

 Skóre                                85:56 

 Počet získaných bodov         42 

  (viď prílohu ,,Bardejovské novosti“) 

 

4. – 5. júla Volejbalový turnaj na sviatok Cyrila a Metoda  

 

 



ROK 2004 
I. Samospráva obce 

 Príjmy a výdaje Obecného úradu v roku 2004 boli nasledovné: 

 Celkové ročné príjmy OÚ 

 Celkové ročné výdaje OÚ 

 Príjmy za dane od obyvateľov 

 Daň z pozemkov 

 Daň zo stavieb 

 Poplatok za psa 

 Nájomné za sálu 

 Poplatok za vývoz TDO 

 

Účasť občanov na voľbe prezidenta SR 

 Dňa 17.4.2004 v čase od 7:00 hod – 22:00 hod sa obyvatelia obce 

zúčastnili hlasovania o voľbe prezidenta SR. Túto možnosť využilo 272 voličov. 

 

Počet oprávnených voličov zapísaných                                 567 

do zoznamu oprávnených voličov  

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky         272 

Počet odovzdaných obálok                                                   272 

Počet platných hlasov odovzdaných pre oboch kandidátov   269 

 

Volebná komisia: 

 Predseda – Eduard Kmeť 

 Podpredseda – Ing. Mária Bukovská 

 Členovia – Mária Michalčinová, Roman Chovan, Emil Petruš, Ing. Miloslav  

                Chramec a Andrea Kučmínová 

 



Voľby do Európskeho parlamentu „13. júna 2004“ 

 Právo voliť a právo byť volený do Európskeho parlamentu majú všetci 

občania Slovenskej republiky, ale aj občania iných členských štátov Európskej 

únie.  

 

Volebná komisia: 

 Predseda – Ing. Mária Bukovská 

 Podpredseda – Anna Tomiková 

 Členovia – Anna Paľová, Mária Slosarčíková, Ing. Milan Dušenka, Emil     

                 Petruš, Eduard Kmeť. 

 Zapisovateľka – Mária Paľová, pracovníčka Obecného úradu 

 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku                             567 

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky        395 

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov                               389 

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov                               6 

 

II. Obyvateľstvo 

 Počet obyvateľov k 1.1.2004 je 729. Z tohto počtu je 355 mužov a 374 

žien. Narodili sa 4 deti, dvaja chlapci a dve dievčatá.  

Narodené deti: 

1) Matej Čupa 

2) Terézia Mačušová 

3) Sebastián Kurtý 

4) Frederika Špaková 

 

Zomrelo 10 ľudí z toho 4 muži a 6 žien a to: 

  1) Pavol Jančošek 

  2) Anna Amrogovičová rod. Kvarteková 

  3) Karol Čisárik 

  4) Ján Anderek 

  5) Margita Greškovičová 

  6) Zuzana Jurkovičová rod. Kravcová 



  7) Jozef Fecek 

  8) Mária Mačušová 

  9) Anna Šepitková rod. Jančošková 

10) Margita Feceková rod. Mačušová 

 

Uzavreté sobáše: 3 

 29.5.2004 Rastislav Belej a Lýdia Matiseková 

 5.6.2004 Peter Kimák a Ivana Špaková 

 28.6.2004 Jana Lukáčová a Roland Maier 

 

Počet rozvodov: 0 

 Počet prisťahovaných: 0 

 Počet vysťahovaných: 10, z toho 1 muž a 9 žien 

 Stav obyvateľov k 1.7.2004 je 713 obyvateľov, z toho 352 mužov a 361 žien 

 Počet obyvateľov v predproduktívnom veku: 112, z toho 56 mužov a 56 žien 

 Počet obyvateľov v produktívnom veku: 421, z toho 233 mužov a 188 žien 

 Počet obyvateľov v poproduktívnom veku: 180, z toho 63 mužov a 117 žien 

 Počet nezamestnaných: 66 

 

III. Hospodársky život 

 

Biodružstvo 

 Od svojho vzniku v roku 1993 družstvo počas celého obdobia hospodári 

na troch katastrálnych územiach – Jedlinka, Mikulášová a Smilno. Družstvo 

sa zameriava na chov hovädzieho dobytka a pestovanie krmovín pre dobytok.  

V roku 2004 družstvo hospodárilo na výmere 1446,40 ha poľnohospodárskej 

pôde z toho: 

 orná pôda: 810,60 ha 

 lúky: 282,33 ha 

 pasienky: 330,19 ha 

 iné – záhumienky: 23,24 ha 

 



 Výmera p/h pôdy sa znížila oproti minulému roku o 172,0909 ha 

dôsledkom verifikácie pôdy podľa leteckých snímok z diaľkového prieskumu 

Zeme. Orná pôda oproti roku 2003 sa zvýšila z dôvodu rozorávok o cca 200 

ha. S výmerou 605 ha na hospodárstve Jedlinka a Mikulášová družstvo 

hospodárilo podľa pravidiel ekologického hospodárstva, ktoré by bolo 

zaujímavejšie, ak bude väčší záujem o biopotraviny. V rámci pestovania plodín 

väčšie zmeny nenastali, okrem pokusnej skúšky pestovať slnečnicu v našich 

podmienkach, pre ktorú vlhké a studené minuloročné počasie nevytvorilo 

potrebné podmienky.  

 V živočíšnej výrobe (ŽV) sa venovali predovšetkým chovu hovädzieho 

dobytka (HD), čo v danom roku predstavovalo 459 kusov, čo je v porovnaní 

s rokom 2003 menej o 95 kusov. Výroba mlieka na jednu dojnicu 

predstavovala 5250 l, čo je o 145 l viac oproti minulému roku, ale bola nižšia 

celková výroba a dodávka mlieka o 93,8 respektíve o 95,2 %, čo bolo 

spôsobené nižším stavom dojníc o cca 20 ks. Realizačná cena za 1 l mlieka 

bola 9,23 Sk oproti 8,93 Sk v roku 2003. Tržba za mlieko bola celkove nižšia 

o 119 tisíc Sk. 

 Družstvo sa v roku 2004 zaradilo medzi najlepšie družstvá v mliečnej 

úžitkovosti dojníc v okrese. Predaj hovädzieho mäsa stúpol na 124 % oproti 

roku 2003. Najviac vzrástol predaj teliat o 45 ks a to z 87 na 132 ks. Celkom 

tržba za hovädzie mäso je rekordných 2 329 tis. Sk. 

V rastlinnej výrobe uspokojivé výsledky dosiahli pre pestovaní ozimnej 

pšenice, kde dosiahli výnos 2,33 t/ha. Časť úrody – 128 ton bola použitá na 

skladiskový záložný list. V pestovaní repky došlo k zlepšeniu, ale aj tak plán 

nebol splnený. Chladné a vlhké počasie nevyhovovalo ani kukurici. Jej kvalita 

pre veľmi malý podiel šúľkov a zrná nebola vysoká. Bolo vyrobených 471 ton 

sena, 2260 ton senáže, ale len 800 ton kukuričnej siláže. V jesennom období 

sa začína osev niektorých plodín pre úrodu budúceho roka. Bol urobený osev 

repky olejnej na 79,67 ha, pšenice ozimnej na 117,28 ha. Na jar teda zostalo 

založiť úrodu na 308,15 ha ornej pôdy. 

 Do p/h prác sa zapojilo 6 nákladných automobilov, z ktorých dve sú už 

na hrane životnosti, GAS a LIAZ sú už vyradené a 12 traktorov, ktoré by 

postačili počtom, ale nie výkonom. Značné uľahčenie práce priniesli nové 

zakúpené stroje – traktor JOHN DERRE 6920 S a sejačka PNEUSEJ. 



Uvažovali o nákupe ďalších strojov, ktoré by im uľahčili práce ako sú sejačky 

na presný výsev silážnej kukurice, obracača, miagača, stroje do linky na letné 

kŕmenie, kŕmny vozík. V roku 2004 bol zisk vo výške 1 439 467,14 Sk. Za 

hodnotené obdobie dosiahnuté výkony boli 26 214 Sk a náklady použité na 

ich dosiahnutie 24 775 Sk. Na výsledkoch družstva sa podieľalo 28 ľudí, 

z toho 13 žien. Za ich práce bolo vyplatených 2 885 tis Sk. Priemerná mesačná 

mzda na jedného pracovníka činila 8 586 Sk. 

 Vstupom so Európskej únie bolo financovanie družstva o niečo 

zložitejšie, pretože platby z EÚ neprichádzali počas roka, ale až v závere roka. 

 

IV. Školstvo 

Materská škola 

 2. septembra 2004 sa začal nový školský rok 2004/2005. MŠ v tomto 

roku navštevuje 20 detí. Riaditeľom právneho subjektu Základná škola 

s materskou školou Smilno je Mgr. Jozef Baslár a zástupkyňou Dana 

Chomová, učiteľkou MŠ Božena Vaľová, vedúcou jedálne Františka Kavuľová, 

kuchárkou Mária Pechová a upratovačkou Mária Masicová.  

 

Významné podujatia: 

Účasť na divadelnom predstavení 7 kozliatok a vlk v Divadle Jonáša 

Záborského v Prešove. Oslava MDD, výlet do Spišskej Novej Vsi, návšteva 

ZOO, posedenie pri Jedličke.   

 

Základná škola 

Organizácia školy: 

1. ročník   - 14 žiakov   - vyučuje Mgr. Martina Kohútová 

2. ročník   - 10 žiakov   - vyučuje Mgr. Martina Kohútová 

3. ročník   - 9 žiakov     - vyučuje Mgr. Jozef Baslár 

4. ročník  - 10 žiakov    - vyučuje Mgr. Jozef Baslár 

   ŠKD      - 25 detí       - ŠKD vedie vychovávateľka Anna Jurková 

 

O čistotu a poriadok sa stará upratovačka Mária Marcinová.  



Významné podujatia: 18.12. posedenie pre jedličke spojené s kultúrnym 

programom, Karneval, 19.5. návšteva Šarišského múzea v Bardejove, 16. máj 

výlet na Zemplínsku Šíravu – Morské oko a obhliadka mesta Michalovce, 

návšteva ZOO v Stropkove. 

 

V. Výstavba obce 

 V obci sa nachádzajú domy, ktoré boli postavené v povojnovom období. 

Pre tieto domy je charakteristické osídlenie týchto domov tvorené zväčša 

obytnou budovou s priľahlými s poľnohospodárskymi prístavbami 

a záhradou. Terajšia moderná výstavba už vychádza z požiadaviek doby 

a odráža už iné aktivity obyvateľstva nie orientáciu na prídomové 

hospodárstvo. Meranie znečistenia pôdy sa vykonáva pomocou sondy 

v tunajšej obci. v obci sa nachádza – 1 kultúrny dom, 1 knižnica, 1 kostol 

rímskokatolícky, 1 kaplnka, 1 požiarna zbrojnica, 1 Základná škola pre 1. – 4. 

ročník, 1 materská škola (viď brožúru Mikroregión Makovica).  

 Obec Smilno leží v mierne teplej oblasti s nad. výškou 400 – 600 m. Pôda 

má charakter stredne ťažkej až ťažkej hlinito-piesočnatej až ílovitej pôdy. 

Z lesných porastov je typický zmiešaný bukovo - hrabový a borovicový les, 

pričom lesy pokrývajú 50,5 % územia MR. Poľnohospodári využívajú pôdu na 

pestovanie obilnín, repky olejnej, krmovín. Vhodné podmienky sú tu na 

pestovanie ovocných stromov ako jabloní, sliviek, hrušiek, ale bohužiaľ na 

celom území MR nie je žiaden ovocný sad. Eróziami je ohrozená aj cesta medzi 

Zborovom a Smilnom (Jednotlivé údaje získané k 31.7.2004). 

 V obci pokračujú práce na výstavbe Domu nádeje.    

 

VI. Kultúra 

 K významným podujatiam, ktoré boli zorganizované v tomto roku 

neodmysliteľne patria tieto spoločenské akcie: Karneval, Deň narcisov, Oslavy 

sviatku Cyrila a Metoda, Požiarnická súťaž, Púť obyvateľov obce k Stolčeku 

Panny Márie z príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie a vystúpenie 

pre dôchodcov, z príležitosti Mesiaca úcty k starším. 



Knižnica 

 V knižnici je evidovaných celkom 1 129 kníh. Vyradené neboli žiadne 

knihy. Do obecnej knižnice bolo zakúpených 17 kníh v celkovej hodnote 3 284 

Sk. Do daru dostali 3 kusy kníh. V roku 2004 bolo registrovaných 19 

používateľov knižnice, z toho počtu bolo 14 čitateľov vo veku do 18 rokov a 5 

dospelých. Celkový počet návštevníkov v danom roku bol 317 čitateľov. 

 

VII. Cirkevný život 

 Správcom farnosti je Peter Bučko, duchovný otec a kaplánmi Mgr. 

Stanislav Stronček a Kamil Mižák. Obaja pôsobili do 30. júna 2004. Pán 

kaplán Stanislav Stronček počas svojho pôsobenia vo farnosti bol 

organizátorom viacerých podujatí, hlavne výletov pre mladšie deti, ale 

i náročnejších výstupov pre mládež do Tatier. Mgr. Stanislav Stronček takto 

ukončil u nás svoju štvorročnú pastoráciu. Od 1. júla novým pôsobiskom sa 

mu stal Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Do našej farnosti prišli dvaja noví kapláni 

a to Martin Čelovský a Martin Gnip.  

 V roku 2004 sa narodili štyri deti, z toho 2 chlapci a 2 dievčatá. Zomrelo 

10 ľudí – 4 muži a 6 žien. Počas roku boli uzavreté 3 sobáše.  

 

Významné podujatia: 

 máj 2004 Prvé sväté prijímanie 

      K prvému sv. prijímaniu pristúpili: Jana Greškovičová, Marek Majcher,  

      Viktória Rondzíková, Martin Tomik, Dominika Tomiková, Viktória Vargová  

      a Simona Opicová. 

 30. máj 2004 Sviatosť birmovania 

      K sviatosti birmovania pristúpili: Vladimír Špak, Patrik Stavar, Martin  

      Petruš, Juliana Uhrinková, Miriama Gmitterová, Peter Sivanič, Pavol  

      Hajmacher, Miroslava Kušnírová, Matej Greškovič, Lucia Miková, Peter  

      Sokol, Miroslava Pechová, Mário Jančošek, Tomáš Michalčin, Jozef  

      Randár, Marek Barna, Mária Kravcová, Viera Petríková, Mária  

      Štefančíková a Daniel Kravec. 



 máj 2004 – Návšteva pútnického mesta Levoča spojená so svätou omšou 

s prvoprijímajúcimi deťmi. 

 júl 2004 – Odpustová slávnosť v Gaboltove.       

 

VIII. Spolky a organizácie 

  

Obecný úrad v Smilne v roku 2004 eviduje tieto firmy, obchody, pohostinstvá 

a služby obyvateľom: 

  1) Dobrovoľný hasičský zbor pod vedením Petra Porjandu 

  2) Poľovné združenie Ondava pod vedením Milana Jančoška 

   

3) Lesné spoločenstvá:  

      1. Urbariát – lesné spoločenstvo HOPA pod vedením Pavla Opitza 

      2. Komposesorát – pozemkové spoločenstvo Džvirník pod vedením Milana  

          Jančoška staršieho 

  

  4) Firma Plastik – majiteľom je Ivan Barna 

  5) Stolárstvo Špak – majiteľom je Milan Špak 

  6) Potraviny Adams – majiteľom je Daniela Špaková a Marián Tomik 

  7) Potraviny u Jožky – majiteľkou je Jozefína Šepitková 

  8) Rio – Bar  - majiteľkou Jana Opitzová 

  9) Pohostinstvo u Emka – majiteľom Emil Petruš 

10) Pneuservis – majiteľom Emil Petruš 

 

11) Nákladná doprava – majiteľom Ján Uhrinek 

      Ján Uhrinek narodený 4.2.1963, trvale bytom č. 25, ženatý, manželka        

      Jana, otec dvoch dcér Jany a Juliany začal podnikať 15. júla 1997  

      v nákladnej automobilovej doprave. Najprv začínal podnikať s jednou  

      Tatrou 148 – S3. V roku 2004 kúpil ďalšiu Tatru 815 S s vlekom. Na túto  

      Tatru zamestnal svojho zaťa Jozefa Jurča. 

 

 



12) Stavebné práce od A po Z – majiteľom Marek Kravčík. 

      Marek Kravčík narodený 24.10.1970 v Bardejove, trvale bytom č. 51,  

      ženatý, manželka Renáta je predavačka v potravinách, otec troch synov  

      Mareka, Matúša a Tomáša začal podnikať v apríli 2004. Vo svojom  

      podnikaní sa venuje prerábke bytových jadier, výstavbe kozubov v interiéri  

     a exteriéri, zhotovenie kúpeľní, pokládka obkladov a dlažieb, rekonštrukcie  

     stavieb. 

 

13) Krajčírstvo – majiteľkou Viera Petríková 

      Pani Petríková začala podnikať 15.8.2004. Narodila sa 18.5.1966,  

      v Bardejove, trvale bytom Smilno č. 77, je vydatá, manžel Ján pracuje  

      v zahraničí, je matkou dvoch detí syna Matúša a mladšej dcéry Vierky.  

     Svoje služby v ponúka v šití pánskych odevov, dámskych kostýmov, sukní,  

     nohavíc, obšívanie dierok, prišívanie gombíkov, prišívanie zipsov a iných  

     vecí. 

 

14) Firma Aquatik – majiteľom František Gmitter 

      Vo svojej práci sa venuje prestavbe a úprave interiérov bytov, domov,  

     rekonštrukcií izieb, kancelárií, bytových jadier, polyfunkčných domov,  

     štátnych budov, zdravotných ambulancií a výstavbou drobných stavieb,  

     krbov a kozubov, zatepľovanie a úprava fasád budov v rámci živnosti na  

     základe Zmluvy o dielo v blízkom okolí v rámci okresu, kraja, ale aj  rámci  

     celého Slovenska. Podniká aj so svojom bratom Štefanom, ktorý sa venuje  

     vodoinštalačným a kúrenárskym prácam v rámci voľnej živnosti. 

 

15) Telovýchovná jednota Verchovina Smilno 

16) Obecná knižnica 

  

IX. Telovýchova a šport 

Futbalový klub 

 V súťažnom ročníku 2003/2004 dospelí hráči hrali opäť v II. triede 

OFM. Umiestnili sa na peknom 4. mieste. 



Konečné tabuľky OFM: 

Počet odohraných zápasov       26 

Počet víťazstiev                        15 

Počet remíz                               5 

Počet prehraných zápasov         6 

Skóre                                    75:26 

Počet získaných bodov             17    (viď prílohu Bardejovské novosti) 

Dorastenci v danom ročníku nehrali. 

 

4. – 5. júla  Tradičný volejbalový turnaj o Pohár starostu obce z príležitosti sviatku  

                      Cyrila a Metoda.      

      

                  

 


