KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA
OBCE SMILNO

ZA ROK 2014

Starosta obce
Bc. Vladimír Baran
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1 Základná charakteristika obce Smilno
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.
Identifikačné údaje:
Názov: Obec Smilno
Adresa pre poštový styk: Obec Smilno, Smilno 194, 086 33
IČO: 0032257100
DIČ: 2020624661
Právna forma: právnická osoba – obec
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Ústavou Slovenskej republiky.
1.1 Geografické údaje:
Geografická poloha obce:
Obec Smilno patrí do bardejovského okresu, nachádza sa 13 km severne od mesta
Bardejov. Podľa geomorfologického členenia Slovenska patrí územie do subprovincie Vonkajšie
Východné Karpaty, oblasti Nízkych Beskýd. Leží v hornej časti rieky Topľa v pohorí Ondavská
vrchovina s najvyšším vrchom Smilniansky vrch – 749 m.n.m. V blízkosti sa nachádza rozľahlá
Zborovská kotlina. Zaraďuje sa do povodia rieky Ondava. Geologickým podkladom územia je
flyš so striedajúcou sa vrstvou pieskovcov a ílovcov, s prímesou rôznych iných hornín. Patrí do
mierne teplej oblasti s priemernou ročnou teplotou vzduchu 6 -7 °C.
Susedné mestá a obce:
Kataster obce susedí s viacerými obcami, na východe s obcami Mikulášová a Nižná
Polianka, na juhu so Šarišským Čiernym, na západe so Zborovom, na severe s obcou Chmeľová
a na SV s Jedlinkou. Najbližšími okresnými mestami sú Bardejov a Svidník. Obec leží na
hlavnom ťahu do Poľskej republiky, od hranice sa nachádza približne 8 km (smerom cez Nižnú
Polianku), cez obec Becherov je to na štátnu hranicu cca. 13 km.
Celková rozloha obce:
Kataster obce Smilno má tvar nepravidelného ovalu. Celková rozloha obce je približne
1380 ha. Nachádza sa v nadmorskej výške 420 – 440 m.n.m.
1.2 Demografické údaje:






Počet obyvateľov k 31.12.2014 : 706
Z toho žien : 351
Mužov : 355
Deti a mládež do 19 rokov : 129
Hustota obyvateľstva: 51,57 obyv. / km2

Národnostné zloženie občanov:
 národnosť slovenská: 97 %
 národnosť rómska:
0 %
 národnosť česká:
0,5 %
 národnosť rusínska:
1%
 národnosť iná :
1,5 %
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
V obci sa vyše 94 % obyvateľov hlási k rímskokatolíckej viere. Ostatní obyvatelia obce
vyznávajú gréckokatolícke, pravoslávne alebo evanjelické vierovyznanie. U niektorých nebolo
zistené vierovyznanie alebo sú bez vyznania.
Vývoj počtu obyvateľov k 31.12.2014:
- zomrelí: 6
- narodení: 1
- vysťahovaní na trvalý pobyt: 9
- prisťahovaní na trvalý pobyt: 3
Iné štatistické údaje:
- sobáše: 3
- rozvody: 1
- prirodzený prírastok obyvateľstva (osoba): -5
- celkový prírastok obyvateľstva (osoba):
-11
- miesto bydliska zmenené v rámci Slovenska: 2
- miesto bydliska zmenené zo/do zahraničia: 1
1.3 Ekonomické údaje
Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Bardejov : 19,60 %
Miera evidovanej nezamestnanosti v obci Smilno:
13,30 %
1.4 Symboly obce
Erb obce:
V modrom poli Štítu na zelenej pôde zlatý býk so striebornými
kopytami, rohami a koncom chvosta a vedľa neho stojaca strieborná
postava sedliaka so zlatými topánkami, klobúkom a ohlávkou v ruke.

Vlajka obce:
Vlajka obce pozostáva z 4 zvislých pruhov farieb bielej 1/4, zelenej
1/4, žltej ¼ a modrej ¼ Ukončená je 3 cípmi, t.j. dvoma zástrihmi.

Pečať obce:
Pečať, pochádzaj z 2. polovice 18. storočia. Na pečati je kruhopis
SIGIĽ. SMILNO. 1787 a vyobrazený na pôde býk vedľa neho sedliak
s ohlávkou v pravej ruke. Má okrúhly tvar.
1.5 História obce
Prvá písomná zmienka o obci Smilno pochádza z roku 1250. Dá sa predpokladať, že
stredoveké Smilno sa vyvinulo zo staršej občiny. Názov obce sa od 13. storočia vyvíjal a mal
viaceré podoby, ktoré vychádzajú zo súdobých písomných prameňov.
Od roku 1427 sedliacke domácnosti v Smilne platili dane kráľovi od 45 port, čo
dokumentuje, že to bola veľká dedina. V 16. storočí sa sem prisťahovalo niekoľko nových
poddanských domácností. V roku 1600 tu bolo obývaných 24 usadlostí (port), kým v roku 1618
už 48. Okrem kostola tu boli aj 2 - 3 obydlia šoltýsov, fara a škola. Maďarské panstvo dalo v r.
1750 postaviť dvojposchodový kaštieľ, v okolí ktorého sa nachádzali maštale, stodoly a 2
rybníky. V roku 1927 sa však rozhodli obyvatelia kaštieľ zo strachu pred panstvom zbúrať.
V období 1. sv. vojny sa Smilno stalo lokalitou priamych bojov. Pred 2. svetovou vojnou
sa v obci nachádzalo 7 židovských rodín. V roku 1944 nemecké vojská ustupovali do Svidníka,
keď prišli do Smilna ubytovali sa v rodinách. Politický a ekonomický život začína v plnej miere
až po oslobodení sovietskou armádou a to dňa 18. 1. 1945.
Po ukončení vojny sa v obci pomaly začína jej rozvoj, modernizácia, výstavba, tiež ožíva
kultúrny a spoločenský život.
1.6 Pamiatky
V obci Smilno sa nenachádzajú žiadne zachované historické pamiatky. Svoj význam má
symbolický cintorín padlých vojakov v 1. svetovej vojne. Veľkú kultúrnu až duchovnú hodnotu
majú cirkevné stavby – kostol sv. Štefana, kaplnka Panny Márie či Stolček Panny Márie, ktorý
sa nachádza v lese Smilnianskeho vrchu. Známou stavbou v blízkom okolí je ruina Zborovského
hradu.
1.7 Významné osobnosti obce
Medzi významné osobnosti, ktoré by Smilno zviditeľnili či preslávili aj za hranicami
Slovenskej republiky, nemožno zaradiť žiadne osoby. Medzi osoby ktoré v Smilne pôsobili
môžeme zaradiť Alojza Tkáča (r. 1961-1962), v súčasnosti je rímskokatolíckym arcibiskupom
v Košiciach. Druhou osobou je Bernard Bober pôsobiaci v obci v roku 1977, dnes je pomocným
biskupom Alojza Tkáča.
1.8 Výchova a vzdelávanie:
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola
- Materská škola

Na mimoškolské aktivity je zriadený:
- Školský klub detí ako súčasť Základnej školy
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
vyvíjať podľa počtu žiakov. Oblasť vzdelávania je v obci na vysokej úrovni vďaka odbornému
a zodpovednému prístupu pedagógov. Školský klub detí poskytuje priestor na kvalitné využitie
voľného času žiakov.
1.9 Zdravotníctvo
Obec nedisponuje žiadnym zdravotným zariadením, nenachádza sa tu ani lekáreň či
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby.
1.10 Sociálne zabezpečenie
V obci sa nenachádza žiadne sociálne zariadenie, hospic, ani zariadenie pre seniorov.
Najbližšie zariadenia tohto charakteru zabezpečujú v susednej obci Zborov: „Zariadenie
opatrovateľskej služby“ a „Zariadenie pre seniorov“, ktoré prevádzkuje firma ADM n.o.
Bardejov. V Nižnej Polianke je to „Zariadenie pre seniorov“, ktoré prevádzkuje nezisková
organizácia Sv. Kozma n.o. Nižná Polianka.
1.11 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
- Obecný úrad
- Obecná knižnica
- Inštitúcie pôsobiace v obci – Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Smilne
Na základe analýzy doterajšieho vývoja sa dá predpokladať, že sa kultúrny a spoločenský
život v obci bude čoraz viac sústreďovať na uspokojovanie potrieb občanov v tejto oblasti.
Predpokladá sa, že podujatia a akcie kultúrneho a športového zamerania budú v obci naďalej
organizované. K tomu bude potrebné naďalej zabezpečovať prevádzku kultúrneho domu pre
kultúrne a spoločenské aktivity organizované pre obyvateľov, tiež futbalové ihrisko v obci.
V rámci športových aktivít sa v obci hrajú počas sezóny futbalové zápasy na futbalovom
ihrisku organizované OŠK Smilno. Tradíciu má aj volejbalový turnaj na sviatok sv. Cyrila
a Metoda a iné príležitostné športové podujatia, ako Smilnianska biela stopa, turnaj v stolnom
tenise a šípkach.
1.12 Hospodárstvo
Služby v obci poskytujú:
Slovenská pošta – pobočka Smilno č. 245
Stravovanie: ŠJ pri ZŠ a MŠ Smilno – žiaci, učitelia; Alnus, s.r.o. – Café & restaurant
Potraviny: ADAMS potraviny – Marián Tomik
Ubytovanie: Penzión Alnus
Zdravotníctvo: obec nedisponuje žiadnym zdravotným zariadením
Podniky, podnikatelia v obci: stolárstvo – Milan Špak, stolárstvo – Marek Baran, kamenárstvo Patrik Nižnik, krajčírstvo – Viera Petríková, živnostníci v oblasti stavebníctva, maliarstva,
zemných a výkopových prác, ďalej rozličné poradenské, ekonomické a iné služby.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
- Družstvo podielnikov - Biodružstvo Smilno; EKO-BIO s.r.o. Smilno
1.13 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Bc. Vladimír Baran
Zástupca starostu obce : Peter Kimák
Hlavný kontrolór obce: Ing. Marek Horbaj
Obecné zastupiteľstvo :
Obecné zastupiteľstvo obce Smilno je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov, ktorí
boli zvolení v priamych voľbách na nové volebné obdobie, ktoré sa konali dňa 15.11.2014 na
obdobie 4 rokov. Ku dňu 31.12.2014 bolo OZ v takomto zložení:
1. Mgr. Dujčáková Henrieta
2. p. Kimák Peter
3. p. Kravčík Marek
4. p. Lukáč Jozef
5. p. Randár Jozef
6. p. Špak Vladimír
7. p. Velička Bedřich
Obecné zastupiteľstvo v Smilne rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných
otázkach života obce na zasadnutiach konaných v dňoch: 17.01.2014; 14.06.2014; 21.06.2014;
27.06.2014; 11.07.2014; 15.08.2014; 17.10.2014; 31.10.2014; 11.12.2014; 13.12.2014
a 30.12.2014.
Hlavný kontrolór obce, Ing. Marek Horbaj, zvolený do funkcie obecným zastupiteľstvom dňa
22.2.2013 na obdobie 6 rokov, t.j. od 1.3.2013.
Komisie v Smilne:
Obecné zastupiteľstvo obce Smilno zriadilo dňa 13.12.2014 na 10. zasadnutí OZ dve
komisie, uznesením č. M 10.2/2014 a M 10.3/2014. Sú to:
1. Komisia pre ochranu verejného záujmu
- p. Kimák Peter - predseda
- p. Randár Jozef - člen
- p. Kravčík Marek - člen
2. Kultúrno-športová komisia
- Mgr. Dujčáková Henrieta - predseda
- p. Velička Bedřich - člen
- p. Lukáč Jozef - člen
- Mgr. Rondziková Zuzana - člen
- Mgr. Šepitková Dana - člen
V každej komisii je predsedom komisie poslanec OZ, členovia sú aj z radov obyvateľov obce.

Obecná rada
V obci Smilno bola zriadená Obecná rada dňa 13.12.2014 na 10. zasadnutí obecného
zastupiteľstva uznesením číslo M – 10.1/2014. Za jej 3 členov boli zvolení títo poslanci:
- p. Kimák Peter, p. Špak Vladimír a p. Randár Jozef.
Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci úradu – administratíva a údržba
1. Mgr. Mária Paľová - pracovníčka obecného úradu
2. Mgr. Martina Bukovská – referentka, asistentka
3. Ing. Marek Horbaj – hlavný kontrolór obce
4. p. Mária Marcinová – upratovačka
5. p. Marián Krafčík – šofér, údržbár

Základná škola: Mgr. Silvia Gujdanová – riaditeľka ZŠ a MŠ v Smilne
Mgr. Martina Kohútová - učiteľka
Školský klub detí: p. Anna Jurková - vychovávateľka
Materská škola: Mgr. Viera Lukáčová - učiteľka
Mgr. Slavomíra Kavuľová – učiteľka
p. Marianna Klimovičová - upratovačka
Školská jedáleň: p. Františka Kavuľová – vedúca ŠJ
p. Mária Pechová – kuchárka

2. Rozpočet obce na rok 2014 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom
roku. Je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce obsahuje príjmy a
výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2014. Obec v roku
2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odseku 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 sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálový výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie.
Rozpočet obce Smilno na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo
podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom na 8. zasadnutí dňa: 28. 12. 2013
uznesením č. A 8.2/2013.
Rozpočet bol zmenený štyrikrát:
- prvá zmena schválená dňa 11.7.2014 uznesením č. A-5.1/2014
- druhá zmena schválená dňa 11.7.2014 uznesením č. A-5.2./2014
- tretia zmena schválená dňa 11.12.2014 uznesením č. A-9.2/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 13.12.2014 uznesením č. A-10.2/2014

Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých eurách:

Príjmy celkom
z toho
Bežné príjmy
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

Rozpočet

Rozpočet po
zmenách

223 818,-

247 081,-

222 166,0,00
0,00

237 029,0,00
8 239,-

1 652,-

1 813,-

196 577,-

239 852,-

80 856,0,00
0,00

91 325,21 172,0,00

115 721,-

127 353,-

24 241,-

7 229,-

3. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v celých €
3.1 Aktíva
Názov
A. Majetok spolu
B. Neobežný majetok:
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
C. Obežný majetok spolu:
Z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návr. fin. výpomoci
krátkodobé
D. Časové rozlíšenie
E. Vzťahy k účt. klient. št. pokladnice

ZS k 1.1.2014
447 278,86
417 532,75

KZ k 31.12.2014
562 041,05
531 623,42

10 951,98
260 246,06
146 334,71

8 155,74
377 132,97
146 334,71

29 173,58

30 231,73

127,26
5 685,09
0,00
527,68
22 833,55
0,00

0,00
0,00
21,59
870,06
29 340,08
0,00

0,00

0,00

572,53
0,00

185,90
0,00

3.2. Pasíva
Názov
A. Vlastné imanie a záväzky spolu
B. Vlastné imanie
Z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
C. Záväzky
Z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
D. Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2014
447 278,86
394 636,42

KZ k 31.12.2014
562 041,05
523 989,89

0,00
0,00
8 122,53

0,00
0,00
129 353,47

29 831,70

17 382,63

12 893,68
2 839,11
1 584,19
12 514,72
0,00
22 810,74

600,00
1 905,59
1 533,71
13 343,33
0,00
20 668,53

4. Hospodárenie obce
Náklady a výnosy v hlavnej činnosti obce k 31. 12. 2014 v €.
Informácie z výkazu ziskov a strát Úč. ROPO SFOV 2-01
Číslo
účtu
501
502
511
512
513
518
521
524
527
538
542
544
548
551
568
586

Číslo
účtu
602
632
633
653
648
662
665
672
693
694
698

Náklady
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Oprava a udržiavanie
Cestovné
Náklady na prezentáciu
Ostatne služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatne dane a poplatky
Predaný materiál
Zmluvné pokuty, penále
Ostatné náklady
Odpisy DHM
Ostatne finančné náklady
BT subjekt mimo VS
Celkom

Výnosy
Tržby z predaja služieb
Daňové výnosy samosprávy
Výnosy z poplatkov
Zaúčtovanie ostatných rezerv
Ostatné výnosy z prev. činnosti
Úroky
Výnosy/akcie VVS
Náhrady škôd
Výnosy z BT
Výnosy z KT
Výnosy samosprávy z kap. tran.
celkom

Konsolidovaný Konsolidovaný
účet
účet
k 31.12.2013
k 31.12.2014
24 577,95
29 240,78
17 806,23
16 923,72
8 375,51
3 162,69
13,80
855,64
324,81
266,62
14 844,80
19 518,51
100 553,53
104 410,76
35 038,55
35 708,54
1 187,97
1 504,80
456,00
278,66
275,19
127,26
0,00
18,00
1 515,46
1 159,90
23 653,59
27 223,12
2 330,50
2 647,44
2 475,00
3 025,00
233 428,89
246 071,44
Konsolidovaný Konsolidovaný
účet
účet
k 31.12.2013
k 31.12.2014
7 421,36
8 240,93
156 050,92
159 331,08
7 374,54
6 366,72
14 838,59
12 893,68
2 296,30
123 012,86
5,29
8,09
0,00
0,00
718,80
839,65
62 018,77
62 752,07
3 876,07
1 417,08
564,00
564,00
255 164,64
375 426,16

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roku 2014
Výsledok
hospodárenia

Hlavná činnosť
obec
7 343,85

Hlavná činnosť
škola
779,42

Spolu
8 123,27

5. Výsledok rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2014

223 818

247 081,87

253 671,20

Bežné príjmy

222 166

237 029,87

237 024,78

Kapitálové príjmy

0

0

0

Finančné príjmy

0

8 239

12 341,39

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

1 652

1 813

4 305,03

Výdavky celkom

196 577

239 852,32

233 948,75

Bežné výdavky

80 856

91 325,86

88 023,71

Kapitálové výdavky

0

21 172,65

21 172,65

Finančné výdavky

0

0

0

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

115 721

127 353,81

124 752,39

Rozpočet obce

27 241

7 229,55

19 722,45

Príjmy celkom
z toho :

z toho :

6. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014

Bežné príjmy spolu

241 329,81

z toho : bežné príjmy obce

237 024,78

bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

4 305,03
212 776,10
88 023,71
124 752,39

Bežný rozpočet

28 553,71

Kapitálové príjmy spolu

0,-

z toho : kapitálové príjmy obce

0,-

kapitálové príjmy RO

0,-

Kapitálové výdavky spolu

21 172,65

z toho : kapitálové výdavky obce

21 172,65

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet

0,-21 172,65

Prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu

7 381,06

Vylúčenie z prebytku /nevyčerpateľný normatív na
ZŠ/

1 905,59

Upravený prebytok/schodok bežného
a kapitálového rozpočtu

5 475,47

Príjmy z finančných operácií

8 239,00

Výdavky z finančných operácií

12 341,39

Rozdiel finančných operácií

- 4 102,39

Príjmy spolu

241 329,81

Výdavky spolu

212 776,10

Hospodárenie obce

5 475,47

Vylúčenie z prebytku

- 4 102,39

Upravené hospodárenie obce

1 373,08

Prebytok rozpočtu v sume 7 381,06 EUR zistený podľa ustanovenia §10ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014, upravený o nevyčerpané prostriedky
zo ŠR v sume 1 905,59 Eur.
Zostatok finančných operácií v sume – 4 102,39 Eur bol v roku 2014 krytý prebytkom
bežného rozpočtu.
Zdrojom tvorby rezervného fondu je upravené hospodárenie obce v sume 1 373,08 Eur.
Zostatok peňažných prostriedkov vo výške 16 687,58 Eur predstavuje zostatok
peňažných prostriedkov po realizácii všetkých príjmov a výdavkov.

Obec Smilno je vlastníkom akcii vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo
výške 4409 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33 €.
Obec Smilno má jednu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou Základnú školu s
materskou školou v Smilne.
V budúcom období bude obec i naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Bardejove
v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by
bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

V Smilne dňa 13.08.2015

Bc. Vladimír Baran v.r.
Starosta obce

Schválené OZ dňa 16.10.2015

uznesením č. B-6.4/2015

