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1 Základné charakteristiky obce Smilno
Obec Smilno je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatné hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.
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 Identifikácia obce Smilno
Názov:

Obec Smilno

Sídlo:

Smilno 194, 086 33 Zborov

Právna forma:

právnická osoba – obec

IČO:

00322571

DIČ:

2020624661

Kontakt:

tel. a fax - 054/479 82 02 , e-mail: ou@smilno.sk

Web stránka:

www.smilno.sk

1.2 Organizačná štruktúra obce Smilno
V roku 2021 sa oproti roku 2020 organizačná štruktúra obce nezmenila, jej stav bol
nasledovný:
Štatutárny zástupca:

Bc. Vladimír Baran - starosta obce

Zástupca starostu:

Emil Tomik

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Marek Horbaj

Obecné zastupiteľstvo obce Smilno:
Obecné zastupiteľstvo obce Smilno je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov a ku dňu
31.12.2021 bol v takomto zložení:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Barna Marek
Mgr. Dujčáková Henrieta
Kravčík Marek
Lukáč Jozef
Nižník Patrik
Tomik Emil
Velička Bedřich

Obecné zastupiteľstvo v Smilne rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných
otázkach života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch: 12.3.2021; 23.5.2021; 30.6.2021;
30.9.2021; 4.12.2021.
V roku 2021 pokračoval v svojej činnosti hlavný kontrolór obce Ing. Marek Horbaj.

1.3 Komisie obecného zastupiteľstva v Smilne
Obecné zastupiteľstvo obce Smilno zriadilo dňa 8.12.2018 na ustanovujúcom zasadnutie
OZ Komisiu pre ochranu verejného záujmu uzneseniami č. E-1.4/2018, E-1.5/2018, E1.6/2018. K 31.12.2021 bolo zloženie komisie nasledovné:
1. Komisia pre ochranu verejného záujmu
Zloženie komisie
Emil Tomik - predseda
Bedřich Velička - člen
Kravčík Marek - člen
V komisii bol predsedom komisie zástupca starostu obce. Členmi boli poslanci. Počas roka
2020 komisia nemusela zasadať a riešiť problémy v obci. Úlohu bývalej kultúrno-športovej
komisie prebralo obecné zastupiteľstvo a spoločne organizovalo tradičné športové a kultúrne
podujatia v obci.
2. Krízový štáb obce Smilno
Z dôvodu vzniku pandémie ochorenia COVID19 a vyhlásenia núdzového stavu v
Slovenskej republike bol v obci Smilno v roku 2020 zriadený Krízový štáb obce, ktorý
pracoval v zložení:
Členovia: Bc. Vladimír Baran - predseda, Emil Tomik - podpredseda, Marek Lacek, Jozef
Lukáč, Ing. Marek Barna, Mgr. Silvia Gujdanová, Ing. Marek Horbaj.
Počas roku 2021 stále trvala mimoriadna situácia v Slovenskej republike z dôvodu COVID19.

1.4 Obecná rada
Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Obecného zastupiteľstva.
Plní úlohy podľa rozhodnutia OZ. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Dňa
27.2.2019 bola OR zrušená uznesením č. A-2.3/2019 a to vypustením §19 Obecná rada zo
Štatútu obce Smilno.
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1.5 Obecný úrad
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta.
Obecný úrad:
- zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je
podateľňou a výpravňou písomností obce,
- zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
obecnej rady a komisií,
- vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
- vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce (podľa Zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.).
Zamestnanci Obecného úradu
1. Ing. Silvia Paľová - pracovníčka obecného úradu
2. Ing. Marek Horbaj – hlavný kontrolór obce
3. Marián Krafčík - traktorista, pomocný pracovník

2. Geografia obce Smilno
Obec Smilno leží v hornej časti rieky Topľa v pohorí Ondavská vrchovina. Najvyššie
položené miesto je Smilniansky vrch – 749 m.n.m. V blízkosti sa nachádza rozľahlá
Zborovská kotlina. 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. Zaraďuje sa do povodia rieky Ondava.
Kataster obce Smilno 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 severovýchode 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 k štátnej hranici cca. 13 km.
Kataster obce Smilno má tvar nepravidelného ovalu. Celková rozloha obce je približne
1 380 ha. Nachádza sa v nadmorskej výške 420 – 450 m.n.m.
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3 Štatistické údaje
3.1 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2021: 685
Z toho žien: 340
Mužov: 345
Deti a mládež do 19 rokov: 120
Hustota obyvateľstva: 49,64 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 31.12.2021:
- zomrelí: 9
- narodení: 6
- vysťahovaní z trvalého pobytu: 4
- prisťahovaní na trvalý pobyt: 14
Ostatné štatistické údaje
- sobáše: 6
- prirodzený prírastok obyvateľstva (osoba): -3
- celkový prírastok obyvateľstva (osoba): 7
- miesto bydliska zmenené v rámci Slovenska: 14
- miesto bydliska zmenené zo/do zahraničia: 1

3.2 Ekonomické údaje
Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Bardejov: 12,72%
Miera evidovanej nezamestnanosti v obci Smilno: 7-8%
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4 Symboly obce Smilno
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.

Symboly obce Smilno sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

5 História obce Smilno
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,
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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 odo dňa 18. 1. 1945. Po ukončení vojny
sa v obci pomaly začína jej rozvoj, modernizácia, výstavba, tiež ožíva kultúrny a spoločenský
život.

5.1 Historické a kultúrne pamiatky
Najstaršou budovou v obci Smilno je pôvodne ranogotický kostol z konca 13. storočia. Je
zasvätený sv. Štefanovi Uhorskému Kráľovi. Kostol prešiel niekoľkými prestavbami. Po
požiari v roku 1768 bol barokovo upravený. V roku 1982 bola zrealizovaná rekonštrukcia
hlavnej lode chrámu. Podmienkou bolo zachovať historické črty stavby ako pôvodnú okennú
kamennú obrubu z pieskovcových kameňov, torzo biskupa s vyrytým rokom 1444, najmenší
zvon, bočný oltár sv. Kríža a vežu. V roku 2019 bola ukončená prístavba novej sakristie
a kompletná rekonštrukcia interiéru. Svoj význam má aj symbolický cintorín padlých vojakov
v 1. svetovej vojne. V roku 15.8.2017 bola ukončená stavba kamennej jaskynky zasvätenej
Panne Márie v areáli cintorína pri kostole.
Ďalšou zaujímavou sakrálnou stavbou je kaplnka Panny Márie. Nachádza sa na odľahlom
mieste za dedinou, na historickej križovatke - Smilno, Zborov, Šarišské Čierne. Je to
neoklasicistická, rustikálna stavba z roku 1885. V trojhrannom štíte sa nachádza malý
výklenok so sochou Božského srdca. Svätá omša pri kaplnke je konaná raz ročne 29. júna.
V lese v blízkosti Smilnianskeho vrchu je pútnické miesto tzv. „Stolček Panny Márie“,
okrem súkromných púti sa realizuje spoločná púť veriacich spojená s pobožnosťou vždy 15.
septembra.
Významnými historickými stavbami v blízkom okolí je Zborovský hrad a drevené
kostolíky v obciach Jedlinka a Mikulášová.

5.2 Významné osobnosti obce
Medzi významné osobnosti, ktoré by Smilno zviditeľnili či preslávili aj za hranicami
Slovenskej republiky možno zaradiť Jána Aloisa Kravca, ktorý sa narodil v roku 1923 a ako
14-ročný odcestoval do USA, kde žil až do smrti. Jeho prínos pre spoločnosť spočíva v jeho
statočnej práci letca počas druhej svetovej vojny. Už vo veku 17 rokov nastúpil do
kanadského letectva a koncom roku 1942 sa pripojil k letke Spitfire 310 v RAF v Anglicku,
označenej ako československá jednotka. Získal mnoho vyznamenaní za statočnosť a služby
z Británie i Československa, vrátane zvláštneho uznania za pristátie dvoch Spitfirov
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s poškodenými motormi. Dostal zvláštnu poctu a bol povýšený na podplukovníka. Po vojne
pracoval ako pilot pre Československé aerolínie. Doštudoval strednú i vysokú školu, ktorú
ukončil ako bakalár strojárstva. Až do odchodu do dôchodku pracoval pre General Electric na
vývoji motorov pre lietadlá a motorové vozidlá.
Medzi osoby, ktoré v Smilne v minulosti pôsobili a v súčasnosti majú významné
postavenie v spoločnosti môžeme zaradiť Mons. Alojza Tkáča (r. 1961-1962), emeritného
arcibiskupa Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy. Druhou osobou je Mons. Bernard Bober,
arcibiskup – metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy.

6 Výchova a vzdelávanie v obci Smilno
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou
školou, ktorej zriaďovateľom je obec Smilno, ale škola je samostatným právnym subjektom.
K dispozícii majú dve samostatné budovy. Na mimoškolské aktivity je zriadený Školský klub
detí a záujmové krúžky zabezpečované školou. Teplé jedlo pre školopovinných žiakov je
zabezpečené v Školskej jedálni zriadenej v priestoroch Materskej školy. Základná škola
organizuje v priebehu školského roka množstvo pravidelných i jednorazových aktivít, ktorými
dopĺňa základné vzdelávanie svojich žiakov a vychováva ich do ďalšieho života.
Oblasť vzdelávania je v obci na vysokej úrovni vďaka úplnému odbornému vzdelaniu
všetkých pedagogických zamestnancov a ich zodpovednému prístupu.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že zachovanie školského
zariadenia v obci bude závisieť od demografického vývoja v obci Smilno ako aj priľahlých
obciach. Zatiaľ je trend klesajúci.
Zamestnanci Základnej školy s materskou školou v Smilne
Základná škola:

Školský klub detí:
Materská škola:
Školská jedáleň:

Mgr. Silvia Gujdanová – riaditeľka ZŠ a MŠ
Mgr. Martina Kohútová - učiteľka
Erika Greškovičová - asistentka učiteľa / vychovávateľka
Mgr. Martina Kravčíková - asistentka učiteľa
Anna Jurková - vychovávateľka
Mgr. Slavomíra Kavuľová – zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ
Mgr. Viera Lukáčová - učiteľka
Marianna Klimovičová - upratovačka
Dominika Randárová – vedúca ŠJ
Renáta Kravčíková – kuchárka
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7 Hospodárstvo v obci Smilno
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ – stravovanie žiakov ZŠ a MŠ, ich zamestnancov a dôchodcov
obce
Alnus, s.r.o. – Café & restaurant – ubytovanie, kaviareň
Adams potraviny – Marián Tomik – predaj potravín
Podniky, podnikatelia v obci: DP - Biodružstvo Smilno, EKO-BIO s.r.o. Smilno, stolárstvo –
Marek Baran, kamenárstvo - Patrik Nižnik, kovoobrábacie, zámočnícke práce – Ján Petrík,
autodoprava – Ján Uhrinek, tesárstvo, pokrývačstvo - Raspol - RB s. r. o. , živnostníci v
oblasti stavebníctva, maliarstva, zemných a výkopových prác, ďalej rozličné poradenské,
ekonomické a iné služby.

8 Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Zdravotníctvo: obec nedisponuje žiadnym zdravotným zariadením, najbližšie zdravotnícke
zariadenie je v spádovej obci Zborov, kde je k dispozícii obvodný lekár pre dospelých,
obvodný lekár pre deti a dorast, stomatológ, internista, zubná technika a lekáreň. Najbližšia
záchranná služba je v Nižnej Polianke.
Sociálne zabezpečenie: V obci sa nenachádza žiadne sociálne zariadenie, hospic, ani
zariadenie pre seniorov. Najbližšie zariadenia tohto charakteru poskytujú svoje služby
v Zborove. Ide o Sociálne a ošetrovateľské centrum In vita, ktoré poskytuje komplex služieb
v Dome ošetrovateľskej starostlivosti, Zariadení opatrovateľskej služby ako aj v Zariadení pre
seniorov a od roku 2016 aj v Dennom stacionári. Druhou spoločnosťou je nezisková
organizácia Sv. Kozmu a Damiána, ktorá má pracovisko v Zborove. Ďalšie zariadenia pre
seniorov boli otvorené v blízkych obciach Nižná Polianka a Chmeľová.

9 Kultúra v obci Smilno
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
- Obecný úrad
- Obecná knižnica
- Inštitúcie pôsobiace v obci – OZ JDS Smilno, PATRIA Smilno
- Obecný športový klub - futbal, stolný tenis
Pravidelné kultúrne podujatia v obci: Najdlhší zakrucaník, Výstava plodov zeme
a starožitností, Spoločné posedenie seniorov s kultúrnym programom v októbri, Veľkonočné
kreácie, Vianočné zdobenie.
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
11

tejto oblasti. K tomu bude potrebné naďalej zabezpečovať prevádzku kultúrneho domu pre
kultúrne a spoločenské aktivity a podujatia organizované pre obyvateľov.
V rámci športových aktivít sa v obci hrá počas sezónny futbal na futbalovom ihrisku
organizovaný OŠK Smilno, tradíciu má Volejbalový turnaj na sviatok sv. Cyrila a Metoda,
Biela stopa – bežkárska akcia, Cyklistický okruh, Silvestrovský turnaj v stolnom tenise a
šípkach a iné príležitostné športové podujatia. Súčasťou OŠK je aj stolno-tenisové družstvo.
Aktívne sú aj ženy a dievčatá každého veku, ktoré sa dlhodobo venujú fitnes
tréningom a zdravotnému cvičeniu.

10 Rozpočet obce na rok 2021 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 2021. Obec v roku
2021 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 2021 bol zostavený vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo
podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet obce Smilno bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 17.12.2020 uznesením č. A-12.10/2020.
Zmien rozpočtu bolo deväť:
-

prvá zmena schválená dňa 30.6.2021 uznesením č. B-15.2/2021
druhá zmena schválená dňa 30.6.2021 uznesením č. B-15.5/2021
tretia zmena schválená dňa 30.6.2021 uznesením č. A-15.6/2021
štvrtá zmena schválená dňa 30.6.2021 uznesením č. A-15.7/2021
piata zmena schválená dňa 4.12.2021 uznesením č. B-17.1/2021
šiesta zmena schválená dňa 4.12.2021 uznesením č. A-17.2/2021
siedma zmena schválená dňa 4.12.2021 uznesením č. A-17.3/2021
ôsma zmena schválená dňa 4.12.2021 uznesením č. A-17.4/2021
deviata zmena schválená dňa 4.12.2021 uznesením č. A-17.5/2021
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Rozpočet obce k 31.12.2021 v EUR
Položka

Rozpočet

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s práv. subjektivitou
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s práv. subjektivitou
Rozpočet obce

352 943,00

Rozpočet po
zmenách
448 128,00

346 943,00
0,00
0,00
6 000,00
452 943,00

380 395,00
4 710,00
53 199,00
9 824,00
444 663,00

141 383,00
24 000,00
0,00
187 560,00

167 363,00
63 710,00
15 000,00
198 590,00

10.1 Plnenie príjmov za rok 2021
Celkové príjmy obce Smilno v roku 2021 boli dosiahnuté vo výške 439 112,07 EUR.
Oproti plánovaným príjmom vo výške 448 128,00 EUR boli plnené na 97,99 %.
Bežné príjmy

Rozpočet
schválený

Daňové príjmy spolu
Nedaňové príjmy spolu
Administratívne a iné poplatky spolu
Bežné a všeobecné granty a transfery
Bežné príjmy celkom
Vlastné príjmy ZŠ
Príjmy celkom
Kapitálové príjmy

259 530,00
1 000,00
9 263,00
83 150,00
346 943,00
6 000,00
352 943,00
Rozpočet
schválený

Z predaja pozemkov
Z rozpočtu PSK

0,00
0,00
0,00
Rozpočet
schválený

Kapitálové príjmy spolu
Príjmové finančné operácie
Prostriedky z predch. rokov - RF
Prostriedky z predch. rokov ZŠ
Dotácia na SODB z roku 2020
Prijaté finančné zábezpeky
Príjmové finančné operácie spolu

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Rozpočet
po
zmenách
265 600,00
2 211,00
13 727,00
108 681,00
380 395,00
9 824,00
390 219,00
Rozpočet
po
zmenách
3 710,00
1 000,00
4 710,00
Rozpočet
po
zmenách
35 000,00
1 194,00
2 005,00
15 000,00
53 199,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

%
plnenia

273 939,48
1 976,12
12 309,17
107 519,03
385 915,54
9 828,67
395 744,21
Skutočnosť
k 31.12.2021

103,14
89,38
89,67
98,93
101,45
100,05
101,42
%
plnenia

3 709,52
0,00
3 709,52
Skutočnosť
k 31.12.2021

99,99
0,00
78,76
%
plnenia

21 459,48
1 193,86
2 005,00
15 000,00
39 658,34

61,31
99,99
100,00
100,00
74,55

10.2 Plnenie výdavkov za rok 2021
Celkové výdavky obce Smilno v roku 2021 boli vo výške 396 141,42 EUR. Oproti
plánovaným výdavkom vo výške 444 663,00 EUR boli plnené na 89,09 %.

Bežné výdavky

Rozpočet
schválený

Bežné výdavky obce
Finančná a rozpočtová oblasť
Sčítanie obyvateľstva
Požiarna ochrana
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Verejné osvetlenie
Ochrana, podpora a rozvoj ver. zdravia
Šport a rekreácia
Kultúra, knižnica
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné služby
Základné vzdelanie
Staroba
Nezamestnanosť
Bežné výdavky celkom

110 160,00
400,00
0,00
2 630,00
3 000,00
10 950,00
1 600,00
0,00
7 450,00
1 100,00
460,00
950,00
187 560,00
1 200,00
1 483,00
352 943,00

Kapitálové výdavky

Rozpočet
schválený

Obec
Ochrana pred požiarmi
Zásobovanie vodou
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie

24 000,00
0,00
0,00
24 000,00
Rozpočet
schválený

Vrátenie finančnej zábezpeky
Výdavkové finančné operácie spolu

0,00
0,00
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Rozpočet
po
zmenách
117 232,00
450,00
5 167,00
4 030,00
3 400,00
11 250,00
1 600,00
10 060,00
7 450,00
2 100,00
460,00
950,00
198 590,00
1 200,00
2 064,00
444 663,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

%
plnenia

100 579,75
338,10
5 166,62
2 234,45
3 335,13
10 995,93
1 492,17
10 039,50
3 356,69
1 657,28
76,08
388,77
198 160,58
146,94
1 226,84
396 141,42

85,80
84,53
99,99
55,45
98,09
97,74
93,26
99,80
45,06
78,92
16,54
40,92
99,78
12,25
59,44
89,09

Rozpočet
po
zmenách
61 911,00
591,00
1 208,00
63 710,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

%
plnenia

40 147,59
591,00
1 208,00
41 946,59

64,85
100,00
100,00
65,84

Rozpočet
po
zmenách
15 000,00
15 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

%
plnenia

15 000,00
15 000,00

100,00
100,00

10.3 Rekapitulácia príjmov a výdavkov

Rekapitulácia

Rozpočet
schválený

Skutočnosť
k 31.12.2021

%
plnenia

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy spolu

352 943,00
0,00
0,00
352 943,00

Rozpočet
po
zmenách
390 219,00
4 710,00
53 199,00
448 128,00

395 744,21
3 709,52
39 658,34
439 112,07

101,42
78,76
74,55
97,99

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky spolu

328 943,00 365 953,00
24 000,00 63 710,00
0,00 15 000,00
352 943,00 444 663,00

339 194,83
41 946,59
15 000,00
396 141,42

92,69
65,84
100,00
89,09

Rozdiel príjmov a výdavkov

+ 42 970,65

V ý s l e d o k rozpočtového hospodárenia: ( BP+KP-BV-KV= výsledok hospodárenia )
Príjmy ( bez finančných operácií ):
399 453,73 EUR
Výdavky ( bez finančných operácií ):
381 141,42 EUR
Výsledok rozpočtového hospodárenia bez finančných operácií 2021:

18 312,31 EUR

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR a EÚ:
Z toho:
nevyčerpané prostriedky - prenesené kompetencie Základná škola

705,19 EUR

Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2021:
po odpočítaní nevyčerpaných dotácií
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705,19 EUR

42 265,46 EUR

11 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR
11.1 Aktíva
Aktíva – Obec Smilno
Názov položky

ZS k 1.1.2021

Majetok spolu
Neobežný majetok:
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu:
Z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnutie návr. fin. výpomoci dlhodobé
Poskytnutie návr. fin. výpomoci krátkod.
Časové rozlíšenie

KZ k 31.12.2021

939 760,27
891 832,87

973 228,23
891 174,10

0,00
745 498,16
146 334,71
47 243,48

0,00
750 839,39
146 334,71
75 402,45

48,50
3 599,41
0,00
335,79
43 259,78
0,00
0,00
683,92

9 760,00
756,00
0,00
2 393,75
62 492,70
0,00
0,00
651,68

Aktíva – Obec Smilno + ZŠ s MŠ - konsolidácia
Názov položky

ZS k 1.1.2021

Majetok spolu
Neobežný majetok:
Z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu:
Z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnutie návr. fin. výpomoci dlhodobé
Poskytnutie návr. fin. výpomoci krátkod.
Časové rozlíšenie
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KZ k 31.12.2021

955 359,24
891 832,87

990 165,98
897 174,10

0,00
745 498,16
146 334,71
62 504,27

0,00
750 839,39
146 334,71
92 210,33

48,50
0,00
0,00
3 935,20
58 520,57
0,00
0,00
1 022,10

9 760,00
0,00
0,00
3 149,75
79 300,58
0,00
0,00
781,55

11.2 Pasíva
Pasíva – Obec Smilno
Názov položky

ZS k 1.1.2021

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
Z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

KZ k 31.12.2021

939 760,27
704 752,43

973 228,23
735 071,56

0,00
0,00
704 752,43
27 188,79

0,00
0,00
735 071,56
40 543,02

900,00
3 198,86
431,30
8 893,63
13 765,00
207 819,05

12 195,40
705,19
933,73
12 943,70
13 765,00
197 613,65

Pasíva – Obec Smilno + ZŠ s MŠ - konsolidácia
Názov položky

ZS k 1.1.2021

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
Z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Podiely v iných účtovných jednotkách
Záväzky
Z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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KZ k 31.12.2021

955 359,24
704 514,80

990 165,98
733 148,85

0,00
0,00
704 514,80
0,00
42 822,87

0,00
0,00
733 148,85
0,00
59 338,61

900,00
3 198,86
936,83
24 022,18
13 765,00
208 021,57

12 195,40
705,19
1 580,85
31 092,17
13 765,00
197 678,52

12 Vývoj pohľadávok a záväzkov za rok 2021 v EUR
12.1 Pohľadávky
Pohľadávky konsolidované

ZS k 1.1.2021

Krátkodobé pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky

3 935,20
0,00

Z toho: pohľadávky Obec Smilno

ZS k 1.1.2021

Krátkodobé pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky

335,79
0,00

KZ k 31.12.2021
3 149,75
0,00
KZ k 31.12.2021
2 393,75
0,00

Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 3 149,75 eur, z ktorých
časť je po lehote splatnosti. Jedná sa o pohľadávky z daňových príjmov a nájmu za obec
a pohľadávku preplatkov za energie ZŠ s MŠ Smilno:
- daňové pohľadávky
2 008,91 eur
- pohľadávky za nájom
382,84 eur
- preplatky za energie ZŠ s MŠ
756,00 eur
- preúčtovaná pohľadávka
(mob. tel. a poistné O2)
2,00 eur

12.2 Záväzky
Záväzky konsolidované

ZS k 1.1.2021

Krátkodobé záväzky
Dlhodobé záväzky

24 022,18
936,83

Z toho: záväzky Obec Smilno

ZS k 1.1.2021

Krátkodobé záväzky
Dlhodobé záväzky

8 893,63
431,30

KZ k 31.12.2021
31 092,17
1 580,85
KZ k 31.12.2021
12 943,70
933,73

Všetky záväzky v konsolidovanom celku sú k 31.12.2021 v lehote splatnosti. Dlhodobé
záväzky evidované v konsolidovanom celku sú z titulu záväzkov zo sociálneho fondu.
Krátkodobé záväzky k 31.12.2021 sú z titulu záväzkov voči zamestnancom, z titulu
sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a z titulu neuhradených faktúr voči
dodávateľom. Všetky krátkodobé záväzky boli splatné a uhradené v 01/2022.
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13 Hospodárenie obce – konsolidácia
13.1 Výkaz ziskov a strát za rok 2021 – Obec Smilno
Názov položky

KZ k 31.12.2020

KZ k 31.12.2021

19 918,00
34 345,10
83 408,06
118,79
7 638,38
37 689,56

22 649,01
29 183,05
84 245,59
903,10
8 162,50
49 901,81

1 480,78
0,00
101 147,40

1 259,42
0,00
109 536,41

1,34

135,00

151,20
0,00
755,72
268 096,54

108,50
0,00
4 203,65
276 620,46

2 687,04
4 915,50

6 763,78
900,00

7,16
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

47 118,66

36898,63

37 984,41

19 654,13

Náklady (účtovná skupina)
50 Spotrebované nákupy
51 Služby
52 Osobné náklady
53 Dane a poplatky
54 Ostatné náklady na prevádzkovú čin.
55 Odpisy, rezervy, opravné položky
z prev. čin. a zúčtovania čas. rozlíšenia
56 Finančné náklady
57 Mimoriadne náklady
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov
59 Dane z príjmov
Výnosy (účtovná skupina)
60 Tržby za vlastné výkony a tovar
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
62 Aktivácia
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
65 Zúčtovanie rezerv a opr. položiek z prev.
činn. a fin. činn. a zúčt. čas. rozlíšenia
66 Finančné výnosy
67 Mimoriadne výnosy
68 Výnosy z transferov a rozpoč. príjmov
v štát. rozpočt. organ. a príspev. organ.
69 Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov
v štát. rozpočt. organ. a príspev. organ.
Výsledok hospodárenia po zdanení
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13.2 Výkaz ziskov a strát za rok 2021 – konsolidovaný
Názov položky

KZ k 31.12.2020

KZ k 31.12.2021

50 Spotrebované nákupy
51 Služby
52 Osobné náklady
53 Dane a poplatky
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činn.
55 Odpisy, rezervy, opravné položky
z prev. činn. a zúčtovania čas. rozlíšenia
56 Finančné náklady
57 Mimoriadne náklady
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov
59 Dane z príjmov
Výnosy (účtovná skupina)

54 958,27
42 831,72
236 119,96
118,79
7 991,38
37 689,56

57 511,18
33 243,88
243 854,91
903,10
8 253,40
49 901,81

2 043,01
0,00
3 594,04

1 863,51
0,00
2 595,50

1,34

135,00

60 Tržby za vlastné výkony a tovar
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
62 Aktivácia
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
65 Zúčtovanie rezerv a opr. položiek z prev.
činn. a fin. činn. a zúčt. čas. rozlíšenia
66 Finančné výnosy
67 Mimoriadne výnosy
68 Výnosy z transferov a rozpoč. príjmov
v štát. rozpočt. organ. a príspev. organ.
69 Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov
v štát. rozpočt. organ. a príspev. organ.
Výsledok hospodárenia po zdanení

5 041,26
0,00
755,72
268 096,54

6 298,76
0,00
4 203,65
276 620,46

7 402,50
4 915,50

6 940,43
900,00

7,16
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

137 283,03

121 133,04

38 153,64

17 834,05

Náklady (účtovná skupina)
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14 Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za
rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021
(v EUR)

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 kap. r.
aaa 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

395 744,21
385 915,54
9 828,67
339 194,83
141 034,25
198 160,58
56 549,38
3 709,52
3 709,52
0,00
41 946,59
41 946,59
0,00
-38 237,07
18 312,31
-705,19
17 607,12
39 658,34
15 000,00
24 658,34
439 112,07
396 141,42
42 970,65
-705,19
42 265,46

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 18 312,31 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,
bol upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR vo výške 705,19 EUR (na prenesený výkon
v oblasti školstva). Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií je 17 607,12
EUR. Prevod do rezervného fondu bude zvýšený o 1 870,89 € z dôvodu opravy účtovania.
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Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 19 478,01 EUR navrhujeme
použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 19 478,01 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 24 658,34 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 24 658,34 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021
v celkovej výške 44 136,35 EUR.

15 Ostatné dôležité informácie
Obec Smilno je vlastníkom akcii vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo
výške 4 409 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33,00 EUR.
Obec Smilno má jednu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou Základnú školu s
materskou školou v Smilne.
Obec uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci vo výške 13 765,00
EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Splácanie finančnej
pomoci je odložené do roku 2024, následne bude obec splácať dlh voči MF SR v 4 ročných
splátkach vo výške 3 441,-- vždy k 31.10. daného roku.
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15.1 Poskytnuté dotácie
Obec Smilno v roku 2021 poskytla dotácie z rozpočtu obce v súlade so VZN č. 5/2014
o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Smilno týmto organizáciám:

Žiadateľ dotácie

Dotácia v EUR

OŠK Smilno
ZO JDS Smilno
DHZ Smilno
CVČ – príspevok žiakom s TP v Smilne

2 300,00
146,94
148,56
0,00

15.2 Významné investičné akcie
V roku 2021 obec dokončila rekonštrukciu plynového kúrenia v kultúrno-správnej budove,
vybudovala novú vetvu verejného vodovodu pre účely ZŠ, budúceho bytového domu
a priľahlých budov. Do majetku obce bola zaradená budova novej hasičskej zbrojnice. Obec
zrekonštruovala časť budovy ZŠ, kde je zborovňa, odstránila školský byt. Bolo zrealizované
výberové konanie pre výstavbu multifunkčného ihriska v obci, projekčné práce na
vyhliadkovú vežu, inžinierske siete k budúcemu bytovému domu. Obec začala stavebné práce
na výstavbe garáže pri kultúrno-správnej budove. V budove KSB bola zrekonštruovaná
kuchyňa pre verejné i súkromné podujatia v obci.

15.3 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
V budúcom období bude obec i naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona NR
SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obec Smilno plánuje v nasledujúcich rokoch
vystaviť bytový dom s obecnými nájomnými bytmi. V roku 2022 plánuje zrealizovať
výstavbu multifunkčného ihriska, upraviť terén v okolí školy, odstrániť účelovú budovu pre
uhlie a vystaviť outdoorové ihrisko pri budove základnej školy a garáž pri budove KSB.
V pláne je zapojenie sa do výzvy Envirofondu na zateplenie obecných budov (kultúrnosprávnej budovy). Obec plánuje pokračovať v postupnej rekonštrukcii obecných ciest
kompletnou výmenou asfaltovej vrstvy a spevnením podložia, vytvoriť spevnené parkovacie
plochy a oddychové zóny v obci. Obec sa bude i naďalej zapájať do rôznych výziev za
účelom získania finančných prostriedkov na zveľaďovanie obecného majetku a vytváranie
komfortu pre obyvateľov.
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15.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Po ukončení účtovného obdobia roku 2021 nenastali žiadne udalosti osobitného významu,
ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade vo
Svidníku v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne.
Výročnú správu predkladá:

Bc. Vladimír Baran, v.r.
starosta obce

V Smilne dňa 2.8.2022

Predložené Obecnému zastupiteľstvu dňa ...................
OZ zobralo KVS na vedomie uznesením č. B-............./2022
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