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1. Základná charakteristika Obce Svetlice  
Názov: Obec Svetlice 
Sídlo: Obecný úrad, 067 16 Svetlice 60 
Pošta: 067 16 Výrava 
IČO: 00323624 
DIČ: 2021173825 
Štatutárny zástupca:  Martina Husárová, starostka 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.  
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších  
predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. 
 
1.1 Geografické údaje 
 
Geografická poloha obce : Obec  Svetlice leží v Nízkych Beskydách pod hlavným karpatským 
hrebeňom 18 km juhovýchodne od Medzilaboriec. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 
336 m n. m a okolité časti chotára sú vo výške od 310 m až 850 m n.m. Členitý povrch obce 
tvoria flyšové vrstvy. Je zalesnený prevažne bukom, borovicou a smrekom. 
 
Susedné mestá a obce : Výrava, Zbojné, Vyšná Jablonka, najbližšie mesto je mesto 
Medzilaborce, vzdialené asi 18 km. 
 
Celková rozloha obce : 3 164 ha 
 
Nadmorská výška : 336 m n.m (v strede obce) 
 
 
1.2 Demografické údaje  
 
Hustota  a počet obyvateľov k 31.12.2021: 81 obyvateľov 
 
Národnostná štruktúra : v prevažnej väčšine rusínska národnosť a slovenská národnosť 
 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : gréckokatolícka viera 

       pravoslávna viera 
 
 
Vývoj počtu obyvateľov : oproti predošlým rokom klesajúca tendencia 
 
 
1.3 Ekonomické údaje  
 
Nezamestnanosť v obci : v obci máme prevažne obyvateľov v dôchodkovom veku, 
nezamestnaných je 4 obyvateľov 
 
Nezamestnanosť v okrese : vysoká 
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Vývoj nezamestnanosti : v okrese je malá pravdepodobnosť zamestnať sa 
 
 
1.4 Symboly obce 
 
Erb obce : v modrom štíte zlatým plameňom horiaca strieborná svieca v zlatom svietniku 
 
Vlajka obce : pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/8), bielej (1/8), žltej 
(2/8) a modrej (4/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma 
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 
 
Pečať obce : pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom  
OBEC SVETLICE 
 
Symboly obce Svetlice sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou 
S-351/2005. 
 
 
1.5 Logo obce 
 
 
1.6 História obce  
     Najstaršia písomná správa o obci Svetlice je z roku 1492. Podľa známej histórie boli 
pôvodnými obyvateľmi obce zbojníci. Prvými vlastníkmi obce boli uhorskí zemepáni 
Druhgethovci, neskôr patrila Sztárayovcom. V roku 1907 svetlické majetky odkúpil Gros 
a spol. a o rok neskôr od nových majiteľov časť majetkov odkúpil plzeňský továrnik barón Dr. 
Karel Škoda. 
V rokoch 1710 – 1712 zúrila v obci cholera, ktorá si vyžiadala mnoho obetí. V roku 1870 
následkom veľkého požiaru vyhorela veľká časť obce. Svoju stopu zanechala aj prvá a druhá 
svetová vojna, v ktorých zahynulo veľa ľudí a bolo zničených veľa obydlí.  
V roku 1952 je v obci založené Jednotné roľnícke družstvo, v roku 1960 prichádza do obce 
prvý autobusový spoj. V roku 1969 veriaci zahájili výstavbu Gréckokatolíckej farskej budovy 
a združeného domu, v ktorom neskôr budú umiestnené kultúrny dom, miestny národný výbor 
pošta a obchod. V polovici 80 rokov bol vybudovaný celo obecný vodovod. Na rázovitosti 
obce sa výrazne podpísal úbytok obyvateľov v období 30 rokov od roku 1961 do roku 1991 
z 554 obyvateľov na 253 obyvateľov. V roku 2009 obec ako jedná z prvých obcí 
zrekonštruovala bývalé stravovacie zariadenie na Dom smútku. 
K 31.12.2021 má obec 81 obyvateľov, z čoho vyplýva, že počet obyvateľov klesá aj naďalej, 
a to z dôvodu veľkej nezamestnanosti. Občania sú nútení odchádzať za prácou. 
 
 
1.7 Pamiatky  

Gréckokatolícky chrám sv. Demetera 
Pravoslávny chrám zasv. Pokrovu sv. Bohorodičky 
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1.8 Významné osobnosti obce 
 
 
1.9 Výchova a vzdelávanie  

V obci sa nenachádza žiadna základná škola ani materská škola. Najbližšia základná škola 
je v obci Koškovce, kde je tiež aj materská škola a v meste Medzilaborce 

 
1.10  Zdravotníctvo 

 
Obyvatelia obce dochádzajú za zdravotnou starostlivosťou do okolitých miest, t.j. 
Medzilaborce, Humenné, Stropkov, Snina   
 

1.11  Sociálne zabezpečenie 
 

V obci sa nenachádza žiadne sociálne zariadenie. 
 
1.12  Kultúra 

 
V obci nie je obecná knižnica. 

 
 
1.13  Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 
 
- Potraviny (rozličný tovar) – obchod je otvorený štyrikrát do týždňa 

 
Najvýznamnejší priemysel v obci : 
- ........ 
- ........ 
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 
- Notax Consulting spol. s.r.o. 
- Hucová Helena - SHR 

 
1.14  Organizačná štruktúra obce  
 
Starosta obce: Martina Husárová, starostka obce 
 
Zástupca starostu obce :  Štefan Figuľa  
 
Hlavný kontrolór obce:  Jaroslava Španová  
 
Obecné zastupiteľstvo:           
Vlasta Capová 
Štefan Figuľa 
Miroslav Kačur 
Jana Peťová 
Marek Frič 
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2. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021. 

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 2021 bol zostavený ako prebytkový. 

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

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.12.2020 uznesením č. 67 

Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 17.12.2021 uznesením č. 92 

2.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021   

  
Schválený 
rozpočet  

 

 
Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2021 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 59 985,00 77 793,11 78 215,15 100,54 
z toho :     
Bežné príjmy 56 732,00 53 848,00 64 416,88  
Kapitálové príjmy 0,00 8 000,00 8 000,00  
Finančné príjmy 3 253,00 5 645,11 5 798,27  
Príjmy RO s právnou  
subjektivitou 

    

Výdavky celkom 56 732,00 71 251,00 78 215,15 109,77 
z toho :     
Bežné výdavky 50 032,00 58 689,00 65 652,15  
Kapitálové výdavky 5 500,00 11 362,00 11 363,00  
Finančné výdavky 1 200,00 1 200,00 1 200,00  
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

    

Rozpočet obce  3 253,00 6 242,11 0,00  
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2.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021   
 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2021 

  
Bežné  príjmy spolu 64 416,88 
z toho : bežné príjmy obce  64 416,88 
             bežné príjmy RO 0,00 
Bežné výdavky spolu 65 652,15 
z toho : bežné výdavky  obce  65 652,15 
             bežné výdavky  RO 0,00 
Bežný rozpočet -1 235,27 
Kapitálové  príjmy spolu 8 000,00 
z toho : kapitálové  príjmy obce  8 000,00 

 
             kapitálové  príjmy RO 0,00 
Kapitálové  výdavky spolu 11 363,00 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  11 363,00 
             kapitálové  výdavky  RO 0,00 
Kapitálový rozpočet  - 3 363,00 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                  -4 598,27 
Vylúčenie z prebytku   
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                  -4 598,27 
Príjmy z finančných operácií 5 798,27 
Výdavky z finančných operácií 1 200,00 
Rozdiel finančných operácií 4 598,27 
PRÍJMY SPOLU   78 215,15
VÝDAVKY SPOLU 78 215,15
Hospodárenie obce  0,00
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravené hospodárenie obce 0,00

 
 

2.3 Rozpočet na roky 2021 - 2023    

 Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Rozpočet   
na rok 2021 

Rozpočet 
 na rok 2022 

Rozpočet 
 na rok 2023 

Príjmy celkom              
     70 397,33 

59 985,00 59 741,00 56 583,00 

z toho :     
Bežné príjmy 60 430,29 56 732,00 56 488,00 56 583,00 
Kapitálové príjmy 6 000,00 0,00 0,00 0,00 
Finančné príjmy 3 967,04 3 253,00 3 253,00 0,00 
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 
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 Skutočnosť 

k 31.12.2020 
Rozpočet   

na rok 2021 
Rozpočet 

 na rok 2022 
Rozpočet 

 na rok 2023 
Výdavky celkom 63 023,41 56 732,00 56 488,00 56 583,00 
z toho :     
Bežné výdavky 54 027,61 50 032,00 52 000,00 50 495,00 
Kapitálové výdavky 7 795,80 5 500,00 3 288,00 4 888,00 
Finančné výdavky 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

    

 
 

3. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
3.1 Majetok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2021 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Predpoklad 
na rok 2022 

Majetok spolu 109 866,09 111 126,46  

Neobežný majetok spolu 102 463,45 98 167,45  

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00  

Dlhodobý hmotný majetok 102 463,45 98 167,45  

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00  

Obežný majetok spolu 7 402,64 12 959,01  

z toho :    

Zásoby 0,00 0,00  

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00  

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00  

Krátkodobé pohľadávky  946,41 704,51  

Finančné účty  6 456,23 12 254,50  

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

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

Časové rozlíšenie  0,00 0,00  

 

3.2 Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2021 

Skutočnosť 
k  31.12.2020 

Predpoklad 
na rok 2022 

Vlastné imanie a záväzky spolu 109 866,09 111 126,46  

Vlastné imanie  34 943,65 38 499,14  

z toho :    
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Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00  

Fondy 0,00 0,00  

Výsledok hospodárenia  34 943,65 38 499,14  

Záväzky 7 467,61 9 353,12  

z toho :    

Rezervy  0,00 0,00  

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 103,14  

Dlhodobé záväzky 0,00 0,00  

Krátkodobé záväzky 2 667,61 3 249,98  

Bankové úvery a výpomoci 4 800,00 6 000,00  

Časové rozlíšenie 67 454,83 63 274,20  

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku 

- predaja dlhodobého majetku  

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov  

- ... 

 
3.3 Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 
 k 31.12 2021 

Zostatok  
k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti     

Pohľadávky po lehote splatnosti     

 
3.4 Záväzky 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2019 

Zostatok  
k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti     

Záväzky po lehote splatnosti     

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast/pokles pohľadávok 

-  

-  

 

 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com/


                                                                     11 

  

4. Hospodársky výsledok  za 2021 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2021 

Skutočnosť 
k 31.12.2020 

Predpoklad 
rok 2022 

Náklady 72 136,78 59 219,25  

50 – Spotrebované nákupy 15 200,19 13 796,66  

51 – Služby 19 493,44 11 312,82  

52 – Osobné náklady 26 645,04 24 458,15  

53 – Dane a  poplatky 0,00 0,00  

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

1 300,00 1 126,09  

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

8 906,58 8 036,71  

56 – Finančné náklady 591,53 488,82  

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00  

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

0,00 0,00  

59 – Dane z príjmov    

Výnosy 68 581,29 65 124,42  

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 

55 418,34 55 272,16  

64 – Ostatné výnosy 1 890,66 3 744,19  

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

0,00 0,00  

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00  

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 

11 272,29 6 108,07  

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-3 555,49 5 905,17  
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Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

5. Ostatné  dôležité informácie  
 

5.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v EUR  

MV SR Regob 33,33 

MV SR Register adries 18,00 

MDaV SR Miestne komunikácie 4,36 

MŽP SR Životné prostredie 9,89 

MV SR SODB 2 126,66 

Nadácia SPP Oprava schodiska a vchodových priestorov KD 8 000,00 

UPSVaR Dobrovoľnícka činnosť  57,54 

MŽP SR Obnova dediny – Úprava svahu pri DS 5 000,00 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

Z nadácie SPP program Municipality bolo obci Svetlice na základe predloženého projektu 

poskytnutých 8 000,- eur na opravu schodiska a vchodových priestorov v Kultúrnom dome. 

Obec sa na tomto projekte spolupodieľala ešte sumou 1 420,40 Eur. Obec sa taktiež zapojila do 

programu Obnovy dediny a na základe predloženého projektu bolo obci schválených 5 000,- 

Eur na úpravu svahu pri Dome smútku. Obec sa na tomto projekte spolupodieľala finančnou 

čiastkou 350,60 Eur.  

Finančné prostriedky boli použité do konca roka 2021 na uvedený účel. 

5.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2021 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie:  

Prijímateľ 
dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v EUR 
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5.3 Významné investičné akcie v roku 2021 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

- Výmena autobusovej zastávky na autobusovej točni na vyšnom konci dediny 

- Oprava schodiska a vchodových priestorov v Kultúrnom dome 

- Úprava svahu pri Dome smútku (bežné výdavky) 

 

5.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Oprava fasády na budove Kultúrneho domu a obecného úradu, zateplenie 

- Oprava schodiska - Obecný úrad 

- Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome 

- Oprava prístavby Kultúrneho domu 

- Oprava cesty na cintorín 

- Oplotenie cintorína 

- Rekonštrukcia Domu smútku a odvodnenie 

 

5.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

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

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

5.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie žiadny súdny spor. 

 

 

Vypracoval:   Husárová Martina                                    Predkladá: Martina Husárová 

              starostka obce 

 

V Svetliciach dňa 14.06.2022 
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