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1. Úvodné slovo starostky obce   

Vážení spoluobčania, 

     Výročná správa obce Sulín za rok 2019 poskytuje ucelený prehľad činností obce, dosiahnuté 

výsledky, nové plány  a  zámery pre budúce obdobie.   Obec Sulín  v roku  2019  hospodárila   

v súlade so schváleným rozpočtom. Rozpočet obce bol zostavený tak, aby bol zabezpečený 

chod obce, plnenie zákonných povinností obce, ale aj potreby a záujmy občanov.    

 Aj počas tohto roka naša obec žila bohatým kultúrnym a spoločenským životom. Obec 

spolupracovala s DHZ Sulín a OZ-Sulín pri usporadúvaní športových a kultúrnych podujatí.  

    11. augusta sa konal v obci XV. ročník hasičskej súťaže o Pohár starostky obce Sulín, ktorej 

sa zúčastnilo 5 družstiev žien a 15 družstiev mužov.      

    Dňa 1.9.2019 sa konal IV. ročník cezhraničného stretnutia Sulín – Zegiestów.  V kultúrnom  

programe vystúpili folklórny súbor Barvinok z Kamienky, spevácka skupina z Čirča, Simona 

Haľamová s Ruženou Rybovičovou, speváčky gospelových piesní z Podolínca, Natália Kučová 

s doprovodom na harmonike, bratia Imrichovci, naša mužská spevácka skupina,  heligonkár 

Jakub Šrala z Piwnicnej a folklórny súbor z Muszyny. 

   Dňa 28. októbra obec pri príležitosti Október - mesiac úcty k starším, zorganizovala stretnutie 

dôchodcov nad 62 rokov.  Zúčastnilo sa ho 29 dôchodcov. Prítomných prišli potešiť svojim 

programom  deti a žiaci ZŠ s MŠ v Malom Lipníku.   

    Dňa 17.9.2019 –  ministerka vnútra Denisa Saková odovzdala našim hasičom vozidlo  

IVECO DAILY.  

    V tomto roku sme zakúpili do kultúrneho domu stoličky a stoly, na ktoré sme dostali dotáciu 

z VÚC Prešovského samosprávneho kraja a granty od Roľníckeho družstva „Prameň“ Sulín, 

Združenia bývalých urbarialistov Sulín a občianskeho združenia OZ- Sulín.  

      

      

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Sulín 

Sídlo:   Sulín 99, 065 46 Malý Lipník 

IČO:    00330191 

Štatutárny orgán obce:  Anna Hiľáková, starostka obce 

Telefón: 052/4282401, mobil : 0902 777 102 

E-mail: obecsulin@livenet.sk 

Webová stránka: www.sulin.sk 



                                                                     5 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starostka obce:  Anna Hiľáková 

Zástupca starostu obce: Ing. Rastislav Hriňák 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Jozef Jendrichovský 

Obecné zastupiteľstvo:  Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav  Hriňák, Peter Hutník,  

                               Bc. Martin Kurcin a Milan Matviak  

 

Komisie: Inventarizačná komisia 

        Komisia na ochranu verejného záujmu 

 

Obecný úrad: referentka obce Helena Malastová 

 

Rozpočtové organizácie obce: žiadne  

Príspevkové organizácie obce  žiadne  

Neziskové organizácie založené obcou: žiadne  

Obchodné spoločnosti založené obcou : žiadne  

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: samosprávne funkcie,  rozvoj obce  

Vízie obce: rozvoj a zveľaďovanie obce, zvýšená kvalita života občanov, rozvoj turizmu 

Ciele obce:  zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce po ekonomickej, sociálnej a kultúrnej 

stránke, vybudovanie cyklotrasy Muszyna - Legnava – Malý Lipník - Sulín – Mníšek nad 

Popradom,  prestavba obecnej chaty, rekonštrukcie obecných budov. 

 

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.  
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5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce :  obec leží v údolí Ľubovnianskej vrchoviny 

Susedné mestá a obce:  Najbližšie dostupná obec je obec Malý Lipník, ktorá  je od obce 

vzdialená  11 km, okresné mesto Stará Ľubovňa 30 km. Kataster obce hraničí s obcou Mníšek 

nad Popradom, Hraničné, Kremná, Stará Ľubovňa, Matysová a Malý Lipník.   

Celková rozloha obce : 2 009,82 ha 

Nadmorská výška :  od 380 do  828 m.n.m,  nadmorská výška stredu obce je 441 m.n.m.  

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota a počet obyvateľov:  k 31.12.2019 mala obec 311 obyvateľov, z toho 167 mužov, 144 

žien. Do 18 rokov je 38 detí. Hustota obyvateľstva 16 obyvateľov/ km2.   

Národnostná štruktúra: prevažná časť obyvateľov sa hlási k slovenskej národnosti i keď ich 

materinským jazykom je rusínsky jazyk. 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: v obci je prevažne gréckokatolícke 

vierovyznanie 

Vývoj počtu obyvateľov: počet obyvateľov každoročne klesá 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci:  ÚSPVR neposkytuje obci údaje o všetkých  nezamestnaných iba 

o dlhodobo nezamestnaných, ktorých k 31.12.2019 bolo  7, čo je 2,25 % z celkového počtu. 

V obci je nízka nezamestnanosť hlavne  z dôvodu uplatnenia sa na pracovnom trhu v zahraničí.  

Nezamestnanosť v okrese: 6,07 % 

Vývoj nezamestnanosti: nezamestnanosť oproti predchádzajúcemu roku stúpla. 

 

5.4. Symboly obce 

Symboly obce sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou 

HR S-41/93. Symboly obce  sú: 

Erb obce 
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            Erb  obce  je štiepený, v prvej striebornej polovici červený nimbovaný sv. Michal  so 

striebornými krídlami, zlatým krížom a zeleným drakom, v druhej červenej polovici 

 nad strieborným trojvrším zlatá orlica.  

 

 Vlajka obce  

 Vlajka pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách: biela, červená, zelená,  žltá, červená, biela.  

        

 

Pečať obce 

        Pečať Sulína je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a názvom obce.  

         Úradná pečiatka obce je okrúhla, s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený erb obce a  po 

obvode kruhu o kolo erbu je uvedený v štátnom jazyku názov obce „OBEC SULÍN“ . 

 

5.5. Logo obce 

Obec nemá svoje logo.                                  

5.6. História obce  

 

Prvá písomná zmienka o časti obce Veľký Sulín je z roku 1616, keď patrila pod Plavečské panstvo. 

Založená bola na zákupnom práve na území Ľubovnianskeho panstva.  Do roku 1772  bola spolu so 16 

spišskými mestami  zálohovaná Poľsku.  V roku 1891 bola v obci sklárňa na výrobu fliaš.  Za čias 

Rakúsko-Uhorska patrila časť obce Veľký Sulín do Spišskej župy. 

       Prvá písomná zmienka o časti obce Malý Sulín je z roku 1600. Táto časť obce sa nachádza pri rieke 

Poprad. Za čias Rakúsko-Uhorska patrila  do Šarišskej župy. 

      Závodie sa spomína až v roku 1700. Patrilo pod obec Mníšek nad Popradom, až v roku 1960 bolo 

pričlenené k Sulínu, kedy boli všetky tri časti spojené. Spoločný názov od roku 1960 je Sulín. 

Na území obce sa nachádza minerálna voda Sulínka. Zachovala sa etiketa z fľaše z roku 1836. 

Vyvážala sa do roku 1944. Spoločnosť Sulín- Minerál voda s.r.o. začala  obnovu plnenia v roku 1996.  

Od roku 2001 minerálnu voda  plní  spoločnosť Sulínka s.r.o. Minerálna voda  sa vyváža v súčasnosti aj 

do Kanady, Ruska a Číny.  

Od roku 2015 je v obci vybudovaná cezhraničná lávka cez rieku Poprad  do poľskej obce Zegiestów.  

 



                                                                     8 

 

5.7. Pamiatky  

 V obci sa nachádza gréckokatolícky neoklasicistický chrám sv. Michala archanjela. Bol 

postavený v roku 1879. V chráme je pamiatkovo chránený  ikonostas z roku 1896 - drevená 

trojradová architektúra s cárskymi dverami  s obrazmi od Jána Bogdanského z Dobromilu, 

kazateľnica – klasicistická polychromovaná drevorezba  a oltár   asi z roku 1837. Na prednej 

časti oltára  je olejomaľba   a plátne s výjavom „ Bratovražda Ábela“ od neznámeho maliara.  

                     

 

                                                   

5.8. Významné osobnosti obce 

18.1.1850 sa v obci narodil kňaz, básnik, prozaik, historik, filológ, filozof, etnograf a 

publicista Július Ivanovič Stavrovský Popradov. Na jeho počesť  je v obci umiestnená 

pamätná tabuľa. Zomrel 27.3.1899 v Čertižnom.  

            

 

 

 

6. Plnenie úloh obce   

6.1. Výchova a vzdelávanie  

 

      Na základe žiadosti Obce Sulín z dôvodu nízkeho počtu žiakov,  Ministerstvo školstva SR vyradilo 

k 31.1.2012 Základnú školu s materskou školou v Sulíne zo siete škôl a školských zariadení.  
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 V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí  poskytuje: 

- Základná škola s materskou školou v Malom Lipníku, ročníky 1. - 4., ktorú navštevovali 

v školskom roku 2018/2019 iba  4 žiaci, 

- Základná škola s materskou školou v Plavnici, ročníky 5. - 9., ktorú navštevovalo v školskom 

roku 2018/2019  - 12 žiakov. 

- 1 žiak navštevuje špeciálnu školu v Starej Ľubovni 

 

             

    6.2. Zdravotníctvo 

     Zdravotná starostlivosť v obci nie je poskytovaná. 

     Najbližšie obvodné zdravotné stredisko pre dospelých je v Malom Lipníku, kde lekár ordinuje dva 

dni v týždni a lekár pre deti a dorast ordinuje  v Plavnici.  

Nemocnica s poliklinikou sa nachádza  v Starej Ľubovni. 

       

6.3. Sociálne zabezpečenie 

           Obec neposkytuje sociálne služby z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

O ťažko chorých sa starajú opatrovateľky, ktorým štát poskytuje príspevok za opatrovanie. 

Dve obyvateľky obce sa nachádzajú v zariadeniach sociálnych služieb a jedna je 

v poradovníku. Do zariadení poskytujúcich sociálne služby nie je možné sa dostať ihneď.  

          Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať  na poskytovanie opatrovateľských služieb.  

 

6.4. Kultúra 

   Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec a občianske združenie OZ-Sulín. 

Občianske združenie OZ-Sulín usporiadalo aj v tomto roku Deň matiek, športové súťaže pre 

deti  a minifutbalový turnaj na multifunkčnom ihrisku pri malej vodnej elektrárni. 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa nebude výrazne meniť. 

 

 6.5.    Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

-  Pohostinstvo Michal Hutník, Letná 16, Stará Ľubovňa 

-  Predajňa potravín Michal Hutník. Letná 16, Stará Ľubovňa 
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-  Predajňa potravín Katarína Kučová, ktorá ukončila svoju činnosť k 30.4.2019  

a  od mája  mala predajňa nového majiteľa, ktorou je  Lucia Kučová  

-  Združenie bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Sulín, 

-  Združenie vlastníkov lesa obce Malý Sulín, pozemkové spoločenstvo 

  

Najvýznamnejší priemysel v obci : 

- WATER ENERGY s.r.o.   (Malá vodná elektráreň),  

- Sulinka s.r.o. ( Plnička minerálnej vody Sulinka) 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

-  Roľnícke družstvo „Prameň“ Sulín 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa 

nebude výrazne meniť, ale bude potrebné zabezpečiť stravovacie služby najmä pre turistov a 

návštevníkov obce, ktorých v obci pribúda.  

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2019. 

    Obec 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 vo výške 125.395.- €, upravený 

rozpočet bol vo výške 160.354 €.    

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok 

rozpočtu bol krytý finančnými operáciami. Schodok rozpočtu vznikol z dôvodu 

nezrealizovania rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v roku 2018, čím sa tieto finančné 

prostriedky vykázali vo finančných operáciách.  

Skutočné príjmy predstavovali 155.778,92 € a výdavky 105.408,16 €.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2018  uznesením č. 10. 
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Zmeny rozpočtu:  

  

- prvá  zmena  schválená starostkou obce dňa  11.2.2019 

- druhá zmena schválená starostkou obce dňa 19.2.2019  

- tretia zmena  schválená starostkou obce  dňa 28.3.2019 

- štvrtá zmena schválená starostkou obce dňa 10.5.2019 

- piata zmena schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 5.7.2019, uznesením č. 36 

- šiesta zmena schválená  starostkou  obce dňa 31.7.2019 

- siedma zmena schválená starostkou obce dňa 30.8.2019  

- ôsma zmena schválená starostkou obce dňa 30.9.2019 

- deviata zmena schválená Obecným zastupiteľstvom  dňa 31.10.2019, uznesením č. 51 

- desiata zmena schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019, uznesením č. 57 

 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019  

 

  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 125 395,00 160 354,00 155 778,92 97,15 

z toho :     

Bežné príjmy 95 497,00 114 456,00 113 881,22    99,50 

Kapitálové príjmy 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 

Finančné príjmy 29 898,00 33 898,00 29 897,70 88,20 

Výdavky celkom 125 395,00 160 354,00 105 408,16 65,73 

z toho :     

Bežné výdavky 93 997,00 113 656,00 105 408,16 92,74 

Kapitálové výdavky 31 398,00 46 698,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozpočet obce  0,00 0,00 50 370,76  

 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2019 

 
 
Bežné  príjmy spolu 113 881,22 

Bežné výdavky spolu 105 408,16 

Bežný rozpočet 8 473,06 

Kapitálové  príjmy spolu 12 000,00 

Kapitálové  výdavky spolu 0,00 

Kapitálový rozpočet                                      12 000,00 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                             20 473,06     
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Vylúčenie z prebytku  12 000,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                               8 473,06 

Príjmové finančné operácie 29 897,70 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 29 897,70 

PRÍJMY SPOLU   155 778,92 

VÝDAVKY SPOLU 105 408,16 

Hospodárenie obce  50 370,76 
Vylúčenie z prebytku                                            41 897,70 

Upravené hospodárenie obce 8 473,06 

    
 
 

  Prebytok rozpočtu v sume 8.473,06 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov, obecné zastupiteľstvo schválilo na tvorbu rezervného fondu. 

 

 

 

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022  

     

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 155 778,92 146 216,00 103 147,00 108 748,00 

z toho :     

Bežné príjmy 113 881,22 104 318,00 103 147,00 108 748,00 

Kapitálové príjmy 12 000,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 29 897,70 41 898,00 0,00 0,00 

 

 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 105 408,16 146 216,00 103 147,00 108 748,00 

z toho :     

Bežné výdavky 105 408,16 99 418,00 99 147,00 102 748,00 
Kapitálové výdavky 0,00 46 798,00 4 000,00 6 000,00 

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

 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 681 240,17 662 326,89 

Neobežný majetok spolu 635 271,13 595 202,97 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 569 488,43 529 420,27 

Dlhodobý finančný majetok 65 782,70 65 782,70 

Obežný majetok spolu 45 357,06 66 581,52 

z toho :   

Zásoby 1 371,94 726,23 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  375,41 681,51 

Finančné účty  43 609,71 65 173,78 

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

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

Časové rozlíšenie  611,98 542,40  

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 681 240,17 662 326,89 

Vlastné imanie  232 756,98 243 723,96 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  232 756,98 243 723,96 

Záväzky 42 532,45 50 148,90 

z toho :   

Rezervy  720,00 720,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 29 897,70 41 897,70 

Dlhodobé záväzky 632,81 835,82 



                                                                     14 

Krátkodobé záväzky 11 281,94 6 695,38 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 405 950,74 368 454,03 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Obec dostala v roku 2018 zo ŠR finančné prostriedky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo 

výške 29.897,70 €, ktoré ani do konca roka 2019 nevyčerpala. V roku 2019 dostala finančné 

prostriedky na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 12.000.- €, ktoré do konca roka 2019 

nevyčerpala. Tieto finančné prostriedky budú v ďalšom roku príjmom finančných operácií.  

 

 

Stav úverov k 31.12.2019 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2019 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2019 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2018 

Rok 
splatnosti 

 

       

       

 

Obec nemala v tomto roku žiadne úvery.  

 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   335,31 647,51 

Pohľadávky po lehote splatnosti   172,24 34,00 

 

 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   11 914,75 7 531,20 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Záväzky v lehote splatnosti sú najmä mzdové náklady a odvody do poisťovni a to  vo výške 

5.462,91 € a dodávatelia 1.150,95 €. Záväzky zo sociálneho fondu predstavujú 835,82 €.  
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9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady 150 391,83 141 935,49 

50 – Spotrebované nákupy 20 155,27 18 677,66 

51 – Služby 15 308,25 14 197,13 

52 – Osobné náklady 65 695,77 62 647,20 

53 – Dane a  poplatky 369,25 497,67 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

2 675,04 2 706,88 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

44 385,39 41 154,46 

56 – Finančné náklady 1 441,09 1 483,83 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

361,77 570,66 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy 141 351,26 152 902,47 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

214,73 293,12 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

85 402,92 90 621,75 

64 – Ostatné výnosy 3 444,17 4 074,44 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

720,00 852,14 

66 – Finančné výnosy 0,00 136,64 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

51 569,44 56 924,35 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

- 9.040,57 10 966,98 
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     Hospodársky výsledok – prebytok vo výške 10.966,98 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

    Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov:  

V roku 2019 sa zvýšili  výnosy podielových daní oproti predchádzajúcemu roku o 5.202,33 € a výnosy 

z transferov. Znížili sa  mzdové náklady a odpisy.  

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

MV SR REGOB 108,24 

MV SR Register adries 18,00 

MF SR Voľby prezidenta SR a do EP 1.635,24 

ÚPSVaR Podpora zamestnanosti § 50j 10.945,29 

Okresný úrad Prešov Na vojnové hroby 44,84 

Okresný úrad Prešov Na životné prostredie 30,66 

DPO SR Pre DHZ 3.000,00 

VÚC PSK Nákup interiérového vybavenia KD 2.500,00 

RD „Prameň“ Sulín Nákup interiérového vybavenia KD 500,00 

ZBU Sulín Nákup interiérového vybavenia KD 500,00 

OZ  -Sulín Nákup interiérového vybavenia KD 500,00 

 Bežné príjmy spolu: 19.782,27 

MV SR Rekonštrukcia KD 12.000,00 

 Kapitálové príjmy spolu: 12.000,00 

 Transfery a granty spolu: 31.782,27 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

      V tomto roku obec dostala zo štátneho rozpočtu dotáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu  

vo výške 12.000.- €. Finančné prostriedky v tomto roku neboli použité. 

      Obci boli  poskytnuté prostredníctvom ÚPSVR finančné prostriedky na podporu rozvoja miestnej 

a regionálnej zamestnanosti podľa  § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. vo výške 10.945,29 €.   

    VÚC PSK poskytol obci dotáciu na nákup interiérového vybavenia kultúrneho domu vo výške 

2.500.- €.  

    Na vybavenie dobrovoľného hasičského zboru sme dostali dotáciu z DPO SR vo výške 3.000.- €.  
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10.2. Poskytnuté dotácie  

          V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu príspevok na mimoškolskú činnosť na základe 

žiadosti ZŠ  s MŠ v Plavnici  a ZŠ s MŠ V Malom Lipníku vo výške 30.- €/ dieťa. Výška príspevku  

bola schválená  uznesením obecného zastupiteľstva  č. 70 zo dňa 13.12.2019.   

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

ZŠ s MŠ Plavnica Príspevok na mimoškolskú činnosť  330,00 

ZŠ s MŠ Malý Lipník Príspevok na mimoškolskú činnosť 210,00 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

         Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

     Obec v tomto roku nerealizovala žiadnu investičnú akciu. 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

         Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

- rekonštrukcia domu kultúry 

- rekonštrukcia obecnej chaty na informačné centrum, 

- rekonštrukcia cesty Závodie – Medzibrodie  

- rekonštrukcia zvonice 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

         Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

           Obec nevedie žiadny súdny spor. 

 

 

Vypracovala: Helena Malastová                                              Schválila: Anna Hiľáková, starostka obce 

 

V Sulíne dňa 29. 06. 2020 

 

Prílohy: 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


