
 

 

 

 

 

 

 

 

Individuálna výročná správa 

 

Obce Renčišov 

 

za rok 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                       ............................ 
                                                             Miroslav Paločko 

                                                          starosta obce 
 



                                                                     2 

OBSAH 

 

  

1. Úvodné slovo starostu obce           

2. Identifikačné údaje obce          

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov    

4. Poslanie, vízie, ciele           

5. Základná charakteristika obce         

    5.1.  Geografické údaje          

    5.2.  Demografické údaje          

    5.3.  Ekonomické údaje          

    5.4.  Symboly obce           

    5.5.  Logo obce           

    5.6.  História obce           

    5.7.  Pamiatky            

    5.8.  Významné osobnosti obce         

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie         

6.2. Zdravotníctvo           

     6.3. Sociálne zabezpečenie         

     6.4. Kultúra           

     6.5. Hospodárstvo           

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva      

    7.1.  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2022      

    7.2.  Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022     

    7.3.  Rozpočet na roky 2023 - 2025         

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva       

     8.1.  Majetok           

     8.2.  Zdroje krytia           

     8.3.  Pohľadávky           

     8.4.  Záväzky           

9. Hospodársky výsledok za rok 2022 - vývoj nákladov a výnosov    

10.  Ostatné dôležité informácie         

       10.1. Prijaté granty a transfery         



                                                                     3 

       10.2. Poskytnuté dotácie          

       10.3. Významné investičné akcie v roku 2022       

       10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti       

       10.5  Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia    

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

 



                                                                     4 

1. Úvodné slovo starostu obce  

       

Vážení poslanci, Vážení občania  

 

Výročná správa Obce Renčišov za rok 2022, ktorú Vám predkladám, poskytuje reálny pohľad 

na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku.  

 

Obec Renčišov plnila v sledovanom roku úlohy, ktoré jej najmä vyplývajú z ustanovení zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej 

republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní 

samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej 

správy.  

 

V roku 2022 dosiahla obec hospodársky výsledok, ktorý po úprave predstavuje prebytok vo 

výške 13.169,05 EUR. 

 

Obec sa v sledovanom období zamerala na udržanie kvality plnenia samosprávnych a 

prenesených kompetencií, ktorých plnenie si vyžiadalo náklady pokryté z príjmov bežného 

rozpočtu a finančných operácií.  

 

Orgány obce – obecný úrad, obecné zastupiteľstvo svojou činnosťou naplnili zodpovednosť, 

ktorú im zverujú kompetencie podľa ustanovení zákonov.  

 

Osobitné poďakovanie za odvedenú prácu v minulom roku patrí tým občanom, ktorý svojou 

dobrovoľníckou činnosťou prispeli k úspešnému napredovaniu obce. 

 

 

 

 

 

          Miroslav Paločko 

             starosta obce 
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov:    Obec Renčišov 

Sídlo:     Obecný úrad Renčišov, Renčišov č. 11, 082 63 p. Jarovnice 

IČO:     00327697 

Štatutárny orgán obce:  Miroslav Paločko, starosta obce 

Telefón:    4594211 

E-mail:    obec.rencisov@post.sk 

Webová stránka:   www.rencisov.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:    Miroslav Paločko 

Zástupca starostu obce:  František Ondrej 

Obecné zastupiteľstvo:  František Ondrej, Mgr. Marcela Ondrejová, Pavol Andraš, Peter 

Strelec, PhDr. Damián Gabani MSc. 

Obecný úrad:    Ing. Anna Sabolová 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce:  Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj jej územia o potreby obyvateľov v nej žijúcich. 

Vízie obce:  Zvýšená kvalita života v obci a vytvorený dostatočný priestor na bývanie v 

čistom a zdravom prostredí s dostatkom príležitostí na trávenie voľnočasových 

aktivít s dôrazom na využitie potenciálu obce a jej okolia. Zachovávanie a 

rozvíjanie kultúrneho dedičstva. Individuálnym prístupom starostu obce a 

poslancov obecného zastupiteľstva zvyšovať záujem o zapojenie sa občanov 

do vecí verejných. 

Ciele obce:  Budovanie zvýšenej kvality životného prostredia - Podpora rozvoja 

hospodárskeho ekonomického života v obci. 

 

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 
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s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce :  Kraj: Prešovský, okres: Sabinov 

Susedné mestá a obce :  Uzovské Pekľany, Lipovce, Lačnov, Dubovica, Hermanovce, 

Nižný Slavkov, Rožkovany 

Celková rozloha obce :  886 ha 

Nadmorská výška :   633 m n. m. 

 

5.2. Symboly obce 

Erb obce : 

V modrom štíte vpravo strieborným vznášajúcim sa lemešom sprevádzaný, v zelenej pažiti 

stojaci strieboroodetý, zlatoprepásaný muž v zlatom klobúku a zlatých topánkach, ľavicou sa 

opierajúci o zlatú palicu, pravicou na ramene držiaci striebornú sekeru na zlatom porisku.  

 

 

 

 

Vlajka obce : 

Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, zelenej, modrej, žltej, 

bielej, žltej, modrej, zelenej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. 

dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 
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Pečať obce :  

Pečať obce Renčišov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC 

RENČIŠOV. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o 

používaní pečiatok s obecnými symbolmi.  

 

 

 

5.3. História obce  

Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi začiatkom 14. storočia. Prvá písomná správa o 

dedine pochádza z r. 1344. Bola majetkovou súčasťou panstva Sviňa. V r. 1427 tu hospodárilo 

okolo 25 poddanských domácností. V r. 1600 malo sídlisko 16 poddanských domov. V r. 1715 

bolo sídlisko opustené, v r. 1720 tu hospodárilo 8 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 45 

domov a 344 obyvateľov, v r. 1900 bolo 330, v r. 1970 277 obyvateľov.  

Za I. ČSR obyvatelia ostali pri tradičných zamestnaniach. V roku 1944 v okolí obce pôsobili 

partizánske skupiny. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci, časť obyvateľstva 

pracovala v priemyselných podnikoch v Prešove, Sabinove a Košiciach. 

V roku 1998 obec zasiahla povodeň, pri ktorej prišiel o život jeden občan. 

 

5.4. Pamiatky  

K historickým pamiatkam obce patrí grécko-katolícky kostol z  roku 1828. Na miestnom 

cintoríne, ktorý je hneď vedľa kostola, sa nachádza Pomník padlým partizánom a miestnym 

občanom, ktorí bojovali počas II. svetovej vojny proti fašizmu. 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola, Komenského 13, Sabinov 

- Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 
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- Základná umelecká škola Sabinov 

 

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Zdravotné stredisko Jarovnice, Poliklinika Sabinov, n.o. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Domov sociálnych služieb v Sabinove 

       

6.4. Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- Kiná, galérie a múzeá v okolitých obciach a mestách okresu Sabinov a okresu Prešov 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Rozličný tovar a pohostinstvo, Lambert Novotný 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Poľnohospodárske družstvo so sídlom Jarovnice 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2022. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako vyrovnaný a  kapitálový   rozpočet ako  vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2021  uznesením č. 2/2021. 

Rozpočet bol zmenený: 

- prvá zmena  schválená dňa 31.03.2022 rozpočtovým opatrením č. 1/2022 

- druhá zmena  schválená dňa 31.05.2022 rozpočtovým opatrením č.2/2022 

- tretia zmena  schválená dňa 30.06.2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022 

- štvrtá  zmena  schválená dňa 30.09.2022 rozpočtovým opatrením č. 4/2022 
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- piata zmena schválená dňa 31.12.2022  rozpočtovým opatrením č. 5/2022 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2022  

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2022 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 109.203,00 85.202,76 84.522,46 99,20% 

z toho :     

Bežné príjmy 59.203,00 68.534,14 67.853,84 99,01% 

Kapitálové príjmy 50.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 

Finančné príjmy 0,00 11.668,62 11.668,62 100,00% 

 Výdavky celkom 109.203,00 85.202,76 70,678,84 82,95% 

z toho :     

Bežné výdavky 59.203,00 68.534,14 54.010,22 78,81% 

Kapitálové výdavky 50.000,00 16.668,62 16.668,62 100,00% 

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 100,00% 

Rozpočet obce 

prebytok/schodok 

0,00 0,00 13.843,62  

 

Výška príjmov a výdavkov v roku 2022 bola ovplyvnená infláciu a zvyšujúcimi sa cenami 

tovarov a služieb. 

V roku 2022 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

- v bežnom rozpočte príjmy:  

o podielové dane, ktoré boli vo výške 49.183,09 € 

o daň z nehnuteľností, ktorá bola vo výške 6.825,47  € 

o komunálny odpad a drobný stavebný odpad, daň za psa a daň za užívanie 

verejného priestranstva vo výške 2.892,50 € 

- v kapitálovom rozpočte:  

o príjmy z rozpočtu PSK 5.000,00 € 

- vo finančných operáciách presun financií z rezervného fondu vo výške  11.668,62 € 

 

V roku 2022 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

- v kapitálovom rozpočte výdavky:  

- na výstavbu budovy DHZ vo výške 16.668,62  € 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022   

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 67.853,84 

z toho : bežné príjmy obce  67.853,84 

Bežné výdavky spolu 54.010,22 

z toho : bežné výdavky  obce  54.010,22 

Bežný rozpočet 13.843,62 

Kapitálové  príjmy spolu 5.000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  5.000,00 

Kapitálové  výdavky spolu 16.668,62 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  16.668,62 

Kapitálový rozpočet  -11.668,62 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 2.175,00 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 674,57 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 1.500,43 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  11.668,62 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0,00 

Rozdiel finančných operácií 11.668,62 
PRÍJMY SPOLU   84.522,46 

VÝDAVKY SPOLU 70,678,84 

Hospodárenie obce  13.843,62 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  674,57 

Upravené hospodárenie obce 13.169,05 

 
 

Prebytok rozpočtu v sume 13.169,05 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 13.169,05 EUR 

 

Vylúčenie z prebytku: 

Referendum – 674.57 € 

 

 

 

7.3. Rozpočet na roky 2023 - 2025      

 Skutočnosť 

k 31.12.2022 

Rozpočet   

na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Rozpočet 

 na rok 2025 

Príjmy celkom 84.522,46 62.098,00 61.398,00 61.398,00 

z toho :     

Bežné príjmy 67.853,84 62.098,00 61.398,00 61.398,00 

Kapitálové príjmy 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 16.668,62 0,00 0,00 0,00 
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 Skutočnosť 

k 31.12.2022 

Rozpočet   

na rok 2023 

Rozpočet 

 na rok 2024 

Rozpočet 

 na rok 2025 

Výdavky celkom 70,678,84 62.098,00 61.398,00 61.398,00 

z toho :     

Bežné výdavky 54.010,22 62.098,00 61.398,00 61.398,00 
Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 16.668,62 0,00 0,00 0,00 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov   ZS  k  1.1.2022  v EUR KZ  k  31.12.2022 v EUR 

Majetok spolu   

Neobežný majetok spolu 286.649,20 518.137,66 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 286.649,20 287.300,48 
Dlhodobý finančný majetok 0,00 230.837,18 

Obežný majetok spolu 23.471,40 25.687,30 
z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  846,85 887,75 
Finančné účty  22.624,55 24.799,55 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  362,76 524,97 

 

8.2. Zdroje krytia  

 

Názov ZS  k  1.1.2022 v EUR KZ  k  31.12.2022 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu   
Vlastné imanie  276.740,61 275.913,69 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  276.740,61 275.913,69 
Záväzky 5.009,68 5.862,41 
z toho :   
Rezervy  0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé záväzky 15,59 23,38 
Krátkodobé záväzky 2.665,09 3.510,03 
Bankové úvery a výpomoci 2.329,00 2.329,00 
Časové rozlíšenie 28.733,07 256.655,65 
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8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2021 

Zostatok  

k 31.12 2022 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   846,85 887,75 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2021 

Zostatok  

k 31.12 2022 

Záväzky do lehoty splatnosti   2 680,68 3 533,41 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2022 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2021 

Skutočnosť 

k 31.12.2022 

Náklady   

50 – Spotrebované nákupy 7 066,42 6 271,52 

51 – Služby 5 947,89 7 823,14 

52 – Osobné náklady 34 825,40 39 339,26 

53 – Dane a  poplatky 50,00 50,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

486,70 247,49 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

15 788,68 15 047,04 

56 – Finančné náklady 290,25 514,62 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

0,00 0,00 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00 0,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

52 921,74 59 313,52 

64 – Ostatné výnosy 15 516,09 2 883,79 
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65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

0,00 0,00  

66 – Finančné výnosy 14,38 14,38 

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 

13 141,10 12 256,78 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

17 137,97 5 175,40 

 

Kladný hospodársky výsledok v sume 5 175,40 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2022 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ  

 

Účelové určenie grantu, transferu :  Suma  prijatých 

fin. p. v € 

MV SR Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov S   58,08 

MV SR Register adries 18,00 

MV SR Prevencia COVID-19 426,21 

MV SR Starostlivosť o životné prostredie 17,64 

MV SR Voľby OSO a OSK 1 763,23 

MV SR Referendum 2023 674,57 

MF SR Odmena  674,75 

 

10.2. Významné investičné akcie v roku 2022 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2022: 

- zateplenie a úprava fasády budovy DHZ vo výške 16 668,62 € 

10.3. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

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

ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 
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10.4. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Energetická kríza a zvyšovanie cien všetkých komodít negatívne ovplyvnila aj financovanie 

samospráv v roku 2022. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, 

že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú 

jednotku.  

 

 

Vypracoval: Ing. Anna Sabolová                                                  Schválil: Miroslav Paločko 

 

 

V .................................. dňa ....................... 

 

Prílohy: 

 

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

 


