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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce Adidovce za rok 2021 je súhrnný dokument, ktorý
prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za príslušný rozpočtový rok
a jej majetkovú situáciu. Výročná správa je zostavená v stanovenej štruktúre
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
z znení neskorších predpisov. Podkladom pre vypracovanie výročnej správy ako
súhrnného dokumentu, je účtovníctvo obce a iná evidencia vedená mimo
účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami a účtovné
finančné výkazy za hodnotené obdobie.
2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Adidovce

Sídlo:

Adidovce 83, 067 32 Adidovce

IČO:

00322792

Štatutárny orgán obce:

Milan Koromház

Telefón:

057/7796333

Mail:

obec.adidovce@gmail.com

Webová stránka:

www.obecadidovce.sk

,
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Milan Koromház

Zástupca starostu obce:

Štefan Gajdoš

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Mária Kulanová

Obecné zastupiteľstvo:

Lenka Hudáková, Matúš Jalek, Jozef Firko, Emil Novák

Komisie:

Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia pre ochranu, život. prostredia a verejného poriadku
Komisia pre kultúru a šport

Obecný úrad:

Anna Gajdošová

Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka / : obec nemá zriadené rozpočtové organizácie
Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka /: obec nemá zriadené príspevkové organizácie
Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: obec nemá
zriadené neziskové organizácie
Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti,
IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: obec nemá založené obchodné spoločnosti

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec je miestom pre spokojný život občanov v nenarušenom prostredí, s dobudovanou
infraštruktúrou, v ktorej sa rozvíja kultúrna úroveň obyvateľov obce a športové aktivity
a oddych obyvateľov obce.
Vízie obce:
Víziou obce je vytvoriť vhodné podmienky pre plnohodnotný život súčasnej a aj budúcej
generácie obyvateľov.
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Ciele obce:
Našim cieľom je prispieť k tomu, aby život obyvateľov obce bol stále krajší a spokojnejší.
Cieľom je využitie prírodných, kultúrnych, historických a ľudských zdrojov pri zachovaní
kultúrneho a prírodného dedičstva.

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 Adidovce sa nachádza v regióne Východného Slovenska, v Prešovskom samosprávnom
kraji. Katastrálne územie obce Adidovce leží v údolí riečky Udava a Nízkych Beskýd.
Nachádza sa tu prírodná rezervácia. Nachádza sa 15 kilometrov od okresného mesta Humenné.
Susedné mestá a obce :
Vyšný Hrušov, Zubné
Celková rozloha obce :
Katastrálne územie obce zaberá plochu 2076 ha.
Nadmorská výška :
Adidovce ležia v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Udavy. Nadmorská
výška v strede obce je 204 m n. m. a v chotári 192-534 m n. m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 226
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
Nezamestnanosť sa skúma na úrovni okresu.
Nezamestnanosť v okrese :
Miera evidovanej nezamestnanosti je 912 %.
Vývoj nezamestnanosti :
Nezamestnanosť v okrese má stúpajúcu tendenciu.
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5.4. Symboly obce
Erb spolu s pečaťou a vlajkou predstavujú trojicu základných symbolov obce.
Erb obce Adidovce tvorí:

v červenom poli štítu na zelenej pažiti strieborná laň, pod ňou zlatý peň
s vyrastenou ratolesťou. Štít neskoro gotický. Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať.
Vlajka obce Adidovce:

Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, zeleného, žltého a
červeného v pomere. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného
erbu. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1568, kde sa uvádza pod menom Adzudocz.
Pečať obce :
Obecná pečať pochádza z prvej polovice 19. storočia. Otlačok nedatovaného typovania sa
zachoval z roku 1848 uložený v zemplínsko- župnom archíve. Na pečati s kruhopisom
agyidócz helysége pestsétye.
5.5. Logo obce
Obec nemá vytvorené logo
5.6. História obce
Obec založili na zákupnom práve na území panstva Humenné. Obec je doložená z roku 1568
ako Adzudocz, neskôr ako Agidocz (1604), Adidowce (1808), Adzidovce (1920), Adidovce
(1927); po maďarsky Agyidóc.
V 17. storočí ju Juraj Drugeth daroval jezuitom z Humenného. V roku 1720 mala obec 6
domácností, v roku 1787 mala 25 domov a 157 obyvateľov, v roku 1828 mala 31 domov a 231
obyvateľov.
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Od konca 18. storočia tu mali majetky Csákyovci, v 20. storočí Andrássyovci. Obyvatelia sa
zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom, povozníctvom, výrobou dreveného náradia,
tehál a výrobou predmetov z prútia.
V okolí obce došlo 18.-24. 9. 1944 k tuhým bojom partizánov z brigády Sergeja zo skupiny
Kriváň s Nemcami. Okupanti obyvateľov obce 5.11. násilne evakuovali, pričom mnohí
zahynuli v zamínovanom priestore.
JRD založené v roku 1959 bolo zlúčené s JRD Vyšný Hrušov. Bolo tu štrkovisko. Niektorí
občania zhotovovali brezové metly, košíky z prútia a pokrovce. Časť obyvateľov pracovala
v Humennom, Košiciach a v Snine.
5.7. Pamiatky
V katastrálnom území obce sa nenachádzajú významné pamiatky.
5.8. Významné osobnosti obce
Z obce Adidovce nepochádzajú významne známe osobnosti.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola vo Vyšnom Hrušove

-

Základná škola v Udavskom

-

Materská škola vo Vyšnom Hrušove

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Základná umelecká škola v Humennom

-

Centrum voľného času v Humennom

Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Nemocnica s poliklinikou Humenné

Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Zariadenie sociálnych služieb Humenné

-

Géria n.o. Vyšná Jablonka

Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Kino Fajn Humenné
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6.2. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

COOP Jednota, spotrebné družstvo
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

AGROBORKOV s. r. o. Vyšný Hrušov

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2021. 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.11.2020 uznesením č. 19/2020.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 15.12.2021 uznesením č. 5/2021

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

75 235,00

89 236,83

89 236,83

118,61

75 235,00

81 175,50

81 175,50

107,89

75 235,00

8 061,33
75 334,80

8 061,33
75 334,80

100,13

75 235,00

71 682,74
3 652,06

71 682,74
3 652,06

95,27

0

13 902,03

13 902,03

x
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021

81 175,50

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

81 175,50

71 682,74

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

71 682,74

Bežný rozpočet

9 492,76
0,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

3 652,06

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a 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

3 652,06

-

3 652,06
5 840,70
0,00
5 840,70
8 061,33
0,00

8 061,33
89 236,83
75 334,80
13 902,03
0,00
13 902,03

Prebytok rozpočtu v sume 13 902,03 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 13 902,03 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 13 902,03 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 13 902,03 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021
vo výške 13 902,03 EUR.

9

7.3. Rozpočet na roky 2022 - 2024

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2021
89 236,83

Rozpočet
na rok 2022
78 428,00

Rozpočet
na rok 2023
78 428,00

Rozpočet
na rok 2024
78 428,00

81 175,50

78 428,00

78 428,00

78 428,00

8 061,33
Skutočnosť
k 31.12.2021
75 334,80

Rozpočet
na rok 2022
78 428,00

Rozpočet
na rok 2023
78 428,00

Rozpočet
na rok 2024
78 428,00

71 682,74
3 652,06

78 428,00

78 428,00

78 428,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020
287 287,46

Skutočnosť
k 31.12.2021
285 749,16

Predpoklad
na rok 2022
285 749,16

279 266,13

271 847,13

271 847,13

Dlhodobý hmotný majetok

230 436,83

223 057,83

223 057,83

Dlhodobý finančný majetok

48 789,30

48 789,30

48 789,30

8 061,33

13 902,03

13 902,03

8 061,33

13 902,03

13 902,03

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
k 31.12.2020
287 287,46

Skutočnosť
k 31.12.2021
285 749,16

Predpoklad
na rok 2022
285 749,16

196 196,51

205 610,36

205 610,36

196 196,51

205 610,36

205 610,36

5 401,02

4 551,87

4 551,87

423,78

423,78

423,78

4 977,24

4 128,09

4 128,09

85 689,93

75 586,93

75 586,93

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

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Obec nezaznamenala významný prírastok/úbytok majetku

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti

-

-

Pohľadávky po lehote splatnosti

-

-

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky do lehoty splatnosti

4 977,24

Zostatok
k 31.12 2021

4 128,09

Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Obec nezaznamenala výrazný nárast/pokles pohľadávok

-

Obec nezaznamenala výrazný nárast/pokles záväzkov
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9. Hospodársky výsledok za 2021- vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Predpoklad
rok 2022

Náklady

99 760,20

81 864,65

81 864,65

50 – Spotrebované nákupy

13 207,68

5 930,61

5 930,61

51 – Služby

17 269,27

17 007,77

17 007,77

52 – Osobné náklady

59 057,97

48 566,85

48 566,85

10 047,00

10 103,00

10 103,00

178,28

256,42

256,42

83 595,02

91 278,50

91 278,50

74 815,25

78 829,59

78 829,59

8 779,77

2 345,91

2 345,91

16 165,18

9 413,85

9 413,85

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmo
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné
výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO
a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný
HV/

-
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Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 9 413,85 EUR.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
-

Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa zmenil celkový objem výnosov ale aj nákladov

-

V budúcom období sa nepredpokladá zmena celkových výnosov a nákladov

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MV SR

Register adries

MV SR

REGOB

Štatis.úrad SR

Dotácia štatistika

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
19,60
72,93
2 253,38

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Najvýznamnejšou položkou prijatých grantov a transferov je - dotácia na štatistiku –
sčítanie domov obyvateľov.

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

10.3. Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
-

Obec zrealizovala v uvedenom období významnejšie investičné akcie a to: Úprava
terénu na cintoríne, oprava oplotenia cintorína, osadenie pumpy na cintoríne.
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

V nasledujúcom období sa nepredpokladá s významnými investičnými akciami

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.

Vypracovala: Mária Bálintová

Schválil: Milan Koromház

V Adidovciach dňa 15.04.2022

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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