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1. Úvodné slovo starostu obce  

Výročná správa obce Ruská Voľa nad Popradom za rok 2020, ktorú predkladám, poskytuje 

reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku. Obec pri výkone 

samosprávy vykonáva úkony súvisiaci s hospodárením majetkom obce, zostavuje a schvaľuje 

rozpočet obce a záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych 

poplatkov a vykonáva ich správu. Aj v roku 2020 sme sa snaţili zabezpečiť chod samosprávy 

tak, ako po iné roky, pre najväčšiu spokojnosť našich občanov aj napriek pandémii, ktorá 

postihla celý svet a boli sme ňou obmedzený v činnosti. Napriek situácii, ktorá vznikla 

pandémiou, chceme pokračovať v kultúrnych a spoločenských akcií pre občanov, ktoré si našli 

v ich ţivote svoje nezabudnuteľné miesto: stolnotenisový turnaj, stretávanie mládeţe pri 

spoločenských a športových podujatí, uvítanie deti, úcta k starším a uctenie si jubilantov našej 

obce. Je úctyhodné, ţe pri ich usporiadaní sa mnohí z nich aktívne zúčastňujú na ich príprave a 

realizácií. Preto vyuţívam tento priestor pre poďakovanie všetkým občanom našej obce, ktorí 

sa podieľali a podieľajú na skrášľovaní a zveľaďovaní našej obce a tak prispievajú k dobrému 

menu obce.  

       

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Ruská Voľa nad Popradom  

Sídlo: č.d.2, 065 42 Ruská Voľa nad Popradom       IČO: 00330159 

Štatutárny orgán obce: Miroslav Tomčo   

Telefón: 0910494343    Mail: miroslavtomco@gmail.com 

Webová stránka: www.ruskavolanadpopradom.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Miroslav Tomčo 

- starosta pracuje na ½ úväzku  

Zástupca starostu obce: Slavomír Ţuravčík 

Pracovníčka obce : Iveta Kundrátová 

- pracovníčka na dohodu 10h/týţdenne 

Obecné zastupiteľstvo:  Slavomír Ţuravčík,  

Helena Dzvoníková,  

Mária Segeďová, 

Michal Brudňak,  

Ing. Miroslav Tomčo ml 

 

Obecný úrad: Ruská Voľa nad Popradom č. 2, 065 42 

  

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: všestranný rozvoj územia obce a potrieb obyvateľstva  

Ciele obce: spokojnosť obyvateľstva  

http://www.ruskavolanadpopradom.sk/
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Vízia obce: „ Ruská Voľa nad Popradom  bude  obcou s príjemným vzhľadom, obcou, ktorá 

vytvorí podmienky pre  mládeţe a   detí,  v ktorej bude bohatý spoločenský ţivot, ľudia sa budú 

aktívne zapájať do riešenia spoločných problémov a budú hrdí na obec, v ktorej ţijú.“ 

 

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.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce : Obec Ruská Vola nad Popradom leţí na severozápadnom úpätí pohoria 

Čergov pri hranici s Poľskom. Obec leţí v nad. výške 515m n. m. Chotár je značne členitý a 

kaskádovitý, z veľkej časti zalesnený. Cez obec tečú malé potôčiky Chotárny a Smrečianska. Obec 

má stavané domy po oboch stranách hlavnej cesty. V strede obce sa nachádza kriţovatka a cesta z 

nej smerujúca vedie juhovýchodným smerom. Jej plocha ma podobu písmena T. Susedí s  obcami 

Čirč , Obručné a  severnú hranicu obce tvorí hranica s Poľskou republikou, ktorú delí rieka 

Poprad. Územne  obec spadá do Staroľubovnianskeho okresu a do Prešovského kraja . 

Susedné mestá a obce : Čirč a Obručné 

Celková rozloha obce : Výmerou 6,023 km2, rozprestiera v doline pod Čergovským pohorím. 

Nadmorská výška: 515 m n. m 

Región: Šariš 

 

5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov :  

Stav k 1.1.2020:  83  

Odsťahovaní           1 

Zomrelí                  1  

Narodení                   0 

Stav k 31.12.2020:  81  

Národnostná štruktúra : slovenská a rusínska 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboţenského významu : gréckokatolícke vyznanie  

Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov má klesajúcu tendenciu  

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : Ekonomicky aktívne obyvateľstvo za prácou dochádza do okresného 

mesta a susedných obcí a susedných okresov alebo ako samostatne zárobkovo činne osoby. 

Časť obyvateľstva  pracuje aj v zahraničí.  
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Nezamestnanosť v obci tvorí priemerne 1,8% čo sú priemerne 2 /dvaja/ evidovaní uchádzači o 

zamestnanie. 

 

5.4. Symboly obce 

Keď si šarišské obce roku 1837 dávali vyhotovovať pečatidlá na základe príkazu stolice, Ruská 

Voľa nad Popradom to urobila tieţ. Dala si vyhotoviť typárium o priemere 23 mm so symbolom 

roľníctva- snopom, preloţeným kosou, tak ako ďalšie početné obce v Šariši. Obec sa však s týmto 

symbolom nestotoţnila. Členitý chotár obce viac vyhovoval pastierstvu dobytka, čo sa odrazilo aj v 

novom pečatidle. Vyhotovené v roku 1868, jeho obsahom je totiţ na trávnatej paţiti býk, pred 

ktorým s paţite vyrastá mak.  

 

Vlajka obce : Je odvodená od sfarbenia erbu . Skladá sa zo 3 pozdĺţnych pruhov,1/3 biely, 1/3 

červený a 1/3 ţltý.  V zmysle zásad slovenskej vlajkovej tvorby má mať pomer strán 2:3 a na 

konci zástrih siehajúci do tretiny listu vlajky.  

 

Pečať obce : Je kruhová , bez heraldického šrafovania. V strede poľa je zvolený obecný symbol 

štíte. Kruhopis pečate obsahuje text: OBEC RUSKÁ VOĽA NAD POPRADOM 

 

5.5. História obce  

Počiatky obce sú nejasné. Územie medzi riekou Poprad a potokom Obručné, ktoré bolo zväčša 

zalesnené, tonv roku 1312 získal od kráľa Karola Róberta šľachtic Rikolf, vlastník hradného 

panstva Kamenica. Obec vtedy ešte neexistovala. Prvé správy o obci sú z r. 1588, keď ju 

údajne zobral Juraj Horvát, vlastník panstva Plaveč. Dedina však jestvovala uţ pred r. 1588. 

Vznikla okolo r. 1580. Jej pôvodný názov Vôľa dosvedčuje, ţe dedinu zaloţil šoltýs s 

usadlíkmi podľa zákupného práva. Poddaní boli povinní prvý raz platiť daň kráľovi aţ r. 1600. 

Vtedy sídlisko malo najmenej 7 domov. Bola malou dedinou. Mala prevaţne poddanské 

obyvateľstvo. Boli to drevorubači alebo pastieri oviec s malými poľami.  Správu obce od 16. 

Storočia vykonával richtár, obyčajne s dvomi prísaţnými. Ešte aj v r. 1636 ich nepovaţovali za 

sedliakov, ale za ţeliarov. R. 1718 ušlo z obce 11 rodín do Poľska. R. 1787 mala obec 12 

domov, kde ţilo 114 obyvateľov a r. 1828 33 domov a 260 obyvateľov /duši/. V 19. st. tu mali 

majetky Bornemisovci a Dezofiovci. Obyvatelia boli roľníci, zaoberali sa chovom dobytka a 

prácou v lesoch. Po r. 1918 zamestnanie obyvateľov sa nezmenilo. V 2. svetovej vojne 

obyvatelia pomáhali poľským utečencom, podporovali ilegálnych pracovníkov a na okolí 

operujúce partizánske skupiny. Obec bola oslobodená 21. 1.1945. Po oslobodení bol utvorený 

revolučný národný výbor. Vo voľbách 1946 zvíťazila KSS, zo 149 hlasov získala 73, DS 

24,Strana práce 48, Strana slobody 2 hlasy. V r. 1947 z obce optovalo do ZSSR 5 rodín a 3 

občania. 

Po oslobodení bola v obci zavedená elektrická sieť /1959/, verejné osvetlenie, miestny rozhlas, 

postavená budova MNV /1965/, Jednoty SD /1973/, miestne komunikácie, vodovod /1983/, 

tenisové dvorce, chodníky, nové rodinné domy a ďalšie objekty. JRD zaloţené r. 1950 sa 

rozpadlo. Znovuzaloţené r. 1958, r. 1965 prešlo do ŠM Lipany, ktorý bol v r. 1970 

delimitovaný do ŠM v Starej Ľubovni. V r. 1975 ŠM v R. V. bol pripojený k JRD Čirč. V roku 

1986 vznikol futbalový a stolnotenisový oddiel, ktorý nás reprezentoval v okresnej lige. V roku 

2008 aţ 2020,  bola urobená nová asfaltka v polovici dediny, bol zrekonštruovaný a zateplení 

obecný úrad, opravené minifutbalové ihrisko, zrekonštruovana budova KD, dom smútku, 

obecné osvetlenie, obecný rozhlas, chodnik na cintorín a ku KD, úpravené okolie pri obecnom 

úrade, zriadili sa autobusové  zastavky, oddychová zona s altánkom, posilovňa, nové 

vodovodné potrubie cez dedinu 
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Staré a inojazyčné názvy obce: 1588 Nowawolya, Volya, 1635 Volya, noviter sicata, 1773 

Ruska Wolya, Orosz-Volya, 1786 Orosz Wolya, 1808 Orosz-Alsó-Vólya et Orosz Felso-Volya, 

Ruská Wola, 1863 Oroszvolya, 1907 Poprádokros, 1920 Ruská Voľa, 1960 Ruská Voľa nad 

Popradom, maď. Poprádokros. 

Administratívne začlenenie: Ţupa Šarišská, Košická 1923-1928, Šarišsko-zemplínska 1940-

1945, okres Lipany do 10.12.1922, Sabinov 1922-1960, Prešov 1960-1968, od 1968 okres 

Stará Ľubovňa. 

 

5.6. Pamiatky  

V obci Ruská Voľa nad Popradom  sa nachádza  gréckokatolícky kostol sv. Michala archanjela, 

jednoloďová cerkov s presbytériom, postavená v r. 1916-1919, prestavaná r. 1952 a opravená v 

rokoch 1970-1980. Zaujímavosťou chrámu je evanjelium pochádzajúce z roku 1891, ktoré sa v 

chráme nachádza od roku 1899. Evanjelium je napísané v staroslovanskom jazyku. 

Významnou pamiatkou je aj Kaplnka sv. Mikuláša z roku 1920. 

 

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

6.1. Výchova a vzdelávanie  

Výchovu a vzdelávanie v obci Ruská Voľa nad Popradom zabezpečuje Základná škola s    

materskou školou v obci Orlov s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je Obec Orlov. Obec 

– ako zriaďovateľ školu riadi a zabezpečuje po finančnej a majetkoprávnej stránke.  

 

V školskom roku 2019/2020 z našej obce navštevuje základnú školu 5 deti. 

V školskom roku 2020/2021 z našej obce navštevuje základnú školu 4 deti 

6.2. Zdravotníctvo     

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Poliklinika – n.o. Stará Ľubovňa 

- NZZ – Ľubotín 

 

6.3. Kultúra 

V roku 2020 bol kultúrny ţivot v obci poznačený pandémiou a následnou mimoriadnou 

situáciou čo veľkou mierou ovplyvnilo ţivot v obci a kultúrne podujatia sa v obci nemohli 

konať v takej miere ako v predchádzajúcich obdobiach. 

 

6.4. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia sluţieb v obci : 

- Potraviny u Aleny , Ruská Voľa nad Popradom č. 44  

- Potraviny u Lýdii, Ruská Voľa nad Popradom č. 16 

- Potraviny Helena Gmitrová, Ruská Voľa nad Popradom č. 32 

- AGROČIRČ a.s. – poľnohospodárska výroby 

- Pozemkové spoločenstvo Ruská Voľa nad Popradom - lesníctvo 



7 

 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja moţno očakávať, ţe hospodársky ţivot v obci sa bude 

rozvíjať pozitívne.  

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec v roku 2020 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  vyrovnaný a  kapitálový   rozpočet ako vyrovnaný. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2019 uznesením č.3/2019 

- zmeny rozpočtu dňa 30.03.2020 uznesením č.1/2020 

- zmeny rozpočtu dňa 26.06.2020 uznesením č.2/2020 

- zmeny rozpočtu dňa 12.11.2020 uznesením č.4/2020 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020   

 

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 29.041,00 63.208,00 63.210,94 100 

z toho :     

Beţné príjmy 29.041,00 33.373,00 33.375,94 100,01 

Kapitálové príjmy  20.000,00 20.000,00 100 

Finančné príjmy  9.835,00 9.835,00 100 
Príjmy RO s právnou  

Subjektivitou 
    

Výdavky celkom 29.041,00 63.208,00 37.995,85 60,11 

z toho :     

Beţné výdavky 29.041,00 34.615,00       28.787,18 83,16 

Kapitálové výdavky  23.593,00 4.208,67 17,84 

Finančné výdavky  5.000,00 5.000,00 100 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
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7.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020  

 

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

  

Beţné  príjmy spolu 33.375,94 

z toho : beţné príjmy obce   33.375,94 

             beţné príjmy RO  

Beţné výdavky spolu       28.787,18 

z toho : beţné výdavky  obce        28.787,18 

             beţné výdavky  RO  

Bežný rozpočet +4.588,76 

Kapitálové  príjmy spolu 20.000,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  20.000,00 

             kapitálové  príjmy RO  

Kapitálové  výdavky spolu 4.208,67 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  4.208,67 

             kapitálové  výdavky  RO  

Kapitálový rozpočet  +15.791,33 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +20.380,09 

Vylúčenie z prebytku  19.384,33 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 615,67 

Príjmy z finančných operácií 9.835,00 

Výdavky z finančných operácií 
                                                          

5.000,00 

Rozdiel finančných operácií +4835,00  
PRÍJMY SPOLU   63.210,94 

VÝDAVKY SPOLU 37.995,85 

Hospodárenie obce  +25.215,09 
Vylúčenie z prebytku 19.384,33 

Upravené hospodárenie obce 5.830,76 

 

Prebytok rozpočtu v sume + 25.215,09 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, upravený o nevyčerpané 

prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 615,67 EUR navrhujeme použiť 

na potreby obce v roku 2021. Upravený prebytok beţného a kapitálového rozpočtu v sume: 

5.830,76 eur. 

 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 

tvorby peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a 

b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : 

 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 19.384,33 EUR. 
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7.3. Rozpočet na roky 2020 – 2022   

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet  na 

rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 63.210,94 29.041,00 30.407,00 30.407,00 

z toho :     

Beţné príjmy 33.375,94 29.041,00 26.407,00 26.407,00 

Kapitálové príjmy 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 9.835,00 0,00 4.000,00 4.000,00 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet  na 

rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 37.995,85 29.041,00 30.647,00 30.647,00 

z toho :     

Beţné výdavky 28.787,18 29.041,00 30.647,00 30.647,00 

Kapitálové 

výdavky 
4.208,67    

Finančné výdavky 5.000,00    
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
    

 

7.4. Zostatky na účtoch 

 

- zostatky na bankových účtoch  k 31.12.2020   21.994,97  € 

- zostatok hotovosti v pokladni k 31.12.2020    1.153,78 € 

  C e l k o m                                                                           23.148,75  €     

  

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť  

K31.12.2020 

Predpoklad 

na  rok 2021 

Majetok spolu 129.602,39 146.059,46  

Neobežný majetok spolu 107.747,34  102.505,14  

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok    

Dlhodobý hmotný majetok 91.548,71 86.306,51  

Dlhodobý finančný majetok 16.198,63 16.198,63  

Obežný majetok spolu 21.855,05 43.554,32  

z toho :    

Zásoby    

Zúčtovanie medzi subjektami VS    

Dlhodobé pohľadávky    

Krátkodobé pohľadávky  20.528,39 20.405,57  

Finančné účty  1.326,66 23.148,75  
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.    

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.    

Časové rozlíšenie     

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Skutočnosť 

K31.12.2020 

Predpoklad 

na  rok 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 129.602,39 146.059,46  

Vlastné imanie  55.361,38 53.152,25  

z toho :    

Oceňovacie rozdiely     

Fondy    

Výsledok hospodárenia  55.361,38 53.152,25  

Záväzky 24.111,41 47.909,53  

z toho :    

Rezervy     

Zúčtovanie medzi subjektami VS 23.500,00 43.500,00  

Dlhodobé záväzky 0,00 33,12  

Krátkodobé záväzky 611,41 3.134,41  

Bankové úvery a výpomoci 0,00 1.242,00  

Časové rozlíšenie 50.129,60 44.997,68  

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky:  

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2019 

Zostatok 

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0 0 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0 0 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok 

k 31.12 2019 

Zostatok 

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   0 0 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

Analýza významných poloţiek z účtovnej závierky: 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020- vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

K 31.12.2020 

Predpoklad 

rok 2021 

Náklady 76.708,52 40.616,99  



11 

 

50 – Spotrebované nákupy 5.773,61 8.870,70  

51 – Sluţby 6.676,87 7.716,58  

52 – Osobné náklady 18.807,89 16.355,70  

53 – Dane a poplatky 0 0  

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

124,38 321,80  

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

44.523,42 7.020,00  

56 – Finančné náklady 602,35 332,21  

57 – Mimoriadne náklady 200,00 0,00  

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

0,00 0,00  

59 – Dane z príjmov 0,00 0,00  

Výnosy 73.214,78 38.407,86  

60 – Trţby za vlastné výkony 

a tovar 

0,00 701,89  

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných sluţieb 

0,00 0,00  

62 – Aktivácia 0,00 0,00  

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

27.997,36 28.515,51  

64 – Ostatné výnosy 0,00 138,14  

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového  

0,00 0,00  

66 – Finančné výnosy 34,16 24,40  

67 – Mimoriadne výnosy 34,16 24,40  

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

45.183,26 9.027,92  

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

-3.493,74 -2.209,13  

Hospodársky výsledok /záporný / v sume -2.209,13 EUR. 

/Do rezervného fondu 10%  zo ............ =  ............€ , ktoré sa   prevedú priamo na účet 

rezervného fondu do .  Ostatné prostriedky sa preúčtujú na účet 428 . Obec vykázala záporný 

výsledok hospodárenia, preto obec nebude vytvárať rezervný fond vo výške 10% / 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  
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V roku 2019 - 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

Obec v nasledujúcom roku pouţije nevyčerpané účelové granty nasledovne: 18.899,02 € na 

rekonštrukciu miestnej komunikácie, 485,31 € na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho 

domu a 300,00 € na zakúpenie materiálu, podľa účelu dotácií. 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.  

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

  0 

    

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

- Rekonštrukcia KD v Ruskej Voli nad Popradom – dostavba a rekonštrukcia priestorov, 

vybavenie kuchynky v KD  

- Započatie rekonštrukcie cesty, osvetlenia a príprava prechodu pre chodcov medzi 

zastávkami HD 

10.4.   Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- rekonštrukcia obecnej komunikácie 

- ukončenie a vyúčtovanie   nenávratného  finančného príspevku  na rekonštrukciu OcÚ a KD  

- výmena pamätnej tabule 

- vysporiadanie pozemku a  úprava okolia pri poţiarnej zbrojnici a budovy  

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 

školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

MV SR Register adries              18,00 18,00 0,00 

MV SR Register obyvateľov 29,70 29,70 0,00 

Štatistický 

úrad SR 

Sčítanie obyvateľov 908,00 908,00 0,00 

MV SR COVID 927,32 927,32 0,00 

MF SR Voľby NR SR 1 101,46 1 101,46 0,00 

OÚ Prešov Ţivotné prostredie 8,55 8,55 0,00 

PSK Vybavenie kultúrneho domu 700,00 700,00 0,00 

MF SR Dotácia KD rekonštrukcia a 

modernizácia r.2019 zostatok 

z predchádzajúcich období, kapitálové 

3.593,00 3.107,69 485,31 

MF SR Dotácia cesta kapitálové výdavky 20.000,00 1.100,98 18.899,02 

JAVIS  Grant  budova poţiarna zbrojnica beţné  300,00 0,00 300,00 
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- úprava okolia pri mini futbalového ihrisku 

- úprava okolia cintorína 

- nainštalovanie vyhrievacích telies do kuchyne KD  

 

10.5.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

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

Obec nevedie  súdne spory  a nepredpokladá významne riziká a neistoty. 

 

Vypracoval: Iveta Kundrátová                                          Schválil: Miroslav Tomčo  

 

Vo Ruskej Voli nad Popradom  dňa 29.05.2021           

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


