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1. Úvodné slovo starostu obce  

Výročná správa Obce Andrejová za rok 2019, ktorú vám predkladám, poskytuje pravdivý 

a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce a hodnotí  ekonomickú, ako aj 

bežnú činnosť obce.  

         Samotný výkon funkcie starostu obce a Obecného zastupiteľstva  nemá merateľné 

kritérium, je to len spokojnosť občanov, ktorí môžu najlepšie posúdiť kvalitu tejto práce.  

     

2. Identifikačné údaje obce 

Názov: Obec Andrejová 

Sídlo: Andrejová č. 39, 086 37 Šarišské  Čierne 

IČO: 00321834 

Štatutárny orgán obce: starosta obce 

Telefón: 054/4722053 

Mail: obecandrejova@gmail.com 

Webová stránka: www.andrejova.eu 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce: Mgr. Tomáš Jurečko 

Zástupca starostu obce:Ing.RadovanLukačejda 

Hlavný kontrolór obce: Ľubica Divulitová 

Obecné zastupiteľstvo:je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych 

voľbách, ktoré sa konali v roku 2018 na obdobie 4 rokov v počte 5. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 

 Ing. Radovan Lukačejda – zástupca starostu obce, Andrejová 36 

 Jaroslav Petruš, Andrejová 78 

 Emil Tenik, Andrejová 75 

 Ján Kleban, Andrejová 18 

 Marek Lenart, Andrejová 101 

 

 

 

 

Komisie: 

 Komisia pre ochranu  verejného záujmu 

Predseda: Jaroslav Petruš, Členovia: Stanislav Kosť,  Daniel Krupa. 

 Komisia na vybavovanie a prešetrenie sťažnosti 
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Predseda: Ing. Radovan Lukačejda, Členovia:  Ján Klebán, Marek Lenart. 

 Komisia mládeže, športu a kultúry  

Predseda: Emil Teník, Členovia: Jozef Halaj, Marek Lenart. 

 

Obecný úrad: 

- je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 

Obecný úrad v Andrejovej má jedného zamestnanca. 

Hlavný kontrolór 

Ľubica Divulitová , bytom Dlhý rad 1562/6, Bardejov, zvolená do funkcie OZ v Andrejovej  

uznesením č. 7/6/2017 na zasadnutí OZ konaného dňa 28.12.2017  na obdobie 6 rokov.  

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Rozvojová vízia obce predstavuje takmer zidealizované predstavy obyvateľov obce 

i manažmentu obecnej samosprávy o tom, ako by obec v dlhodobom horizonte mala vyzerať, 

ako by mali jej obyvatelia v nej žiť, ako by sa mali v obci cítiť, akú kvalitu života by im obec 

mala v budúcnosti ponúknuť. Je to vízia predovšetkým pre ekonomicky aktívnu a mladú 

generáciu obce, ale i vízia pre pokojný a zabezpečený život občanov v poproduktívnom veku.  

Predstava alebo rozvojová vízia obce je prvým krokom pre stanovenie žiadaných 

rozvojových potrieb a vo vecnej rovine slúži na stanovenie dlhodobých i krátkodobých 

cieľov, priorít a opatrení, ktoré sa v dlhodobom programovom dokumente obce ďalej 

rozpracovávajú do konkrétnej vecnej podoby.  

Vízia obce vychádza z predstáv obyvateľov vyslovených  na verejných zhromaždeniach 

občanov i pri iných príležitostiach a aj zo zámerov obecnej samosprávy a jej volených 

predstaviteľov.  

 

ROZVOJOVÁ VÍZIA OBCE 

Obec Andrejová má potenciálne predpoklady byť pre svojich občanov miestom pre 

pokojné bývanie, v zdravom a čistom prostredí. Vízia bude pokračovaním kresťanských 

a rodinných tradícií v rozvoji a živote obce. Cieľom je postupné využitie prírodného 

potenciálu obce so zabezpečením jej ekologickej stability, vybudovanie obce urbanisticky 

usporiadanej, zabezpečenej občianskou vybavenosťou, s potrebnou technickou a sociálnou 

infraštruktúrou. Obec by mala poskytovať svojim obyvateľom priaznivé podmienky pre 

záujmové, kultúrne, športové a iné vyžitie, ako aj možnosti oddychu a rekreácie. 

Neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej vízie obce je i vybudovanie občianskej spoločnosti na 

princípoch spolužitia aktivity a solidarity, s dobrými medziľudskými vzťahmi.  
 

 

 

STRATEGICKÉ CIELE OBCE 

Naplnenie dlhodobej vízie rozvoja obce Andrejová vedie cez stanovenie a plnenie 

strategických cieľov rozvoja obce, ich priorít a opatrení. Tieto boli stanovené predovšetkým 

na základe problémov, ich príčin a dôsledkov v súčasnom stave obce. 

Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných 

finančných zdrojov. Ide najmä o financie z verejných fondov, resp. z fondov Európskej únie. 

Ďalším predpokladom pre úspešné splnenie strategických cieľov je dôsledné vypracovanie 
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a predkladanie programových zámerov a zdôvodnených žiadostí o pridelenie finančných 

prostriedkov na príslušné inštitúcie. 

 

PRIORITY A OPATRENIA 

Plnenie hlavných strategických cieľov dlhodobého rozvoja obce sa realizuje stanovením 

ich priorít a definovaním jednotlivých konkrétnych opatrení, ktoré sa premietajú do projektov 

a projektových zámerov.  

Vzhľadom na veľkosť obce a rozsah plánovaných aktivít bude obecná samospráva 

realizovať riešenie zámerov predovšetkým predkladaním žiadostí na dotácie zo štátnych 

fondov a z príslušných fondov Európskej únie nielen samostatne, ale aj prostredníctvom 

mikroregiónu Stredná Topľa a Makovica. 

Aktualizácia stanovených priorít a prijatých opatrení, pri dodržaní hlavných strategických 

cieľov rozvoja, bude uskutočňovať obecná samospráva pri každoročnom stanovení hlavných 

úloh samosprávy a spracovaní obecného rozpočtu. Základom bude stav prípravy jednotlivých 

projektov a reálne predpoklady na získanie potrebných finančných prostriedkov.  
 

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 Andrejová sa nachádza 7 km na sever od okresného mesta 

Bardejov v západnej oblasti Nízkych Beskýd a v doline rovnomennej rieky Andrejovka . 

Susedné mestá a obce : Bardejov, Zborov, Smilno, Šarišské Čierne a Beloveža 

Celková rozloha obce : 1 165 hektárov 

Nadmorská výška : 325 m nm v obci a 300 – 670 m v chotári 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov : hustota obyvateľov je 27 obyvateľov na km
2
 a v súčasnosti 

v obci žije 350 obyvateľov
 

Národnostná štruktúra : slovenská, rusínska, ukrajinská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : z hľadiska náboženskej štruktúry 

obyvateľstva prevláda v obci jednoznačne Gréckokatolícke vierovyznanie . 

Vývoj počtu obyvateľov : z hľadiska počtu obyvateľov patrí obec Andrejová do skupiny 

malých obcí s počtom obyvateľov menších ako 500.  

 

5.3. Ekonomické údaje  
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Nezamestnanosť v obci : dlhodobo nezamestnaní predstavujú v obci 5  -  6 % 

Nezamestnanosť v okrese : predstavuje cca 17,5 % 

Vývoj nezamestnanosti: Celkovú situáciu v ekonomickej aktivite obyvateľstva obce 

dokresľuje i stav nezamestnanosti. Súčasný vývoj v evidencii nezamestnaných odzrkadľuje 

kolísavý trend v počte nezamestnaných v obci. Medzi dlhodobo nezamestnaných patria 

predovšetkým obyvatelia s ukončeným základným vzdelaním a vyučením v odbore, ktorí 

hľadajú najťažšie  umiestnenie na trhu práce  predovšetkým v skupine mužov. V posledných 

sledovaných rokoch nastal pokles nezamestnanosti, čo sa opätovne odráža v stúpajúcej 

zamestnanosti.  

 

5.4. História obce  

Obec Andrejová  sa v písomnostiach zo 14. – 15. storočia vyskytuje pravidelne  pod 

maďarským názvom Enderevágása v zmysle Andrejová Poruba.   Prvá písomná 

zmienka o Andrejovej  pochádza z roku 1355, keď z poverenia  kráľa Ľudovíta I. 

potvrdila vymedzenie majetkov panstva Smilno pre zemanov Tekulovcov. Majetkovou 

súčasťou panstva bola aj obec Andrejová , ktorá existovala pravdepodobne  už aj pred 

rokom 1355. Obec patrila k obciam s rusínskym obyvateľstvom. Po 1. Svetovej vojne 

odišlo do Ameriky a Kanady približne 12 mužov. Vysťahovalectvo pokračovalo aj 

v ďalších rokoch , nie však tak intenzívne, ako pred tým . Andrejová je krásna svojím 

prostredím, čistotou vôd, prekrásnymi lesmi a pasienkami. 

 

 

5.5. Pamiatky  

Gréckokatolícky  kostol zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky z roku 1893 

a kaplnka taktiež zasvätená Ochrane Presvätej Bohorodičky z roku 1765. 

 

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

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

Keďže v obci Andrejová nie je ani materská, ani základná škola , výchovu a vzdelávanie 

pre detí z našej obce poskytujú MŠ v Bardejovskej Novej Vsi a Šarišskom Čiernom 

a Základné školy v Bardejove.       

6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce poskytujú: 

Praktickí lekári pre dospelých a detí v Bardejovskej Novej Vsi a v Bardejove. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Sociálne služby v obci zabezpečuje : 

- Spoločný úrad samosprávy Bardejov 
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6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujú : 

- Kultúrne strediská v Bardejove. 

 

6.5. Hospodárstvo  

a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom: 

– žiadne 

b) Reštaurácie a pohostinstvá:  

– žiadne 

c) Ostatné prevádzky: 

– Pestovateľská pálenica, Andrejová č. 1, 086 37 Šarišské Čierne  

 

 

 

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 prebytkový. 

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

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2018 uznesením č. 

4/6/2018 

Rozpočet bol zmenený: 

- prvá zmena   schválená dňa 28. 12. 2019 uznesením č. 4/6/2018 

 

 

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 106 380,00 154 103,00 154  017,26 100 

z toho :     

Bežné príjmy 106 380,00 129 403,00 129 317,26 100 

Kapitálové príjmy 0,00 6 000,00 6 000,00 100 

Finančné príjmy 0,00 18 700,00 18 700,00 100 

Výdavky celkom 105 656,00 149 833,64 149 468,06  

z toho :     
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Bežné výdavky 89 656,00 122 890,64 122 515,86 100 

Kapitálové výdavky 10 000,00 21 943,00 21 952,20 100 

Finančné výdavky 6 000,00 5 000,00 5 000,00 100 

Rozpočet obce  prebytkový prebytkový prebytkový  

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   

 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 
  

Bežné  príjmy spolu 129  317,26 

z toho : bežné príjmy obce  129 317,26 

Bežné výdavky spolu 122 515,86 

z toho : bežné výdavky  obce  122515,86 

Bežný rozpočet +6801,4 

Kapitálové  príjmy spolu 6 000 

z toho : kapitálové  príjmy obce  6 000 

Kapitálové  výdavky spolu 21 952,2 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  21 952,2 

Kapitálový rozpočet                                   -15 952,2 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -9 150,8 

Vylúčenie z prebytku                                                     6 000 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -15 150,8 

Príjmy z finančných operácií 18 700 

Výdavky z finančných operácií 5 000 

Rozdiel finančných operácií 13 700 
PRÍJMY SPOLU   154 017,26 

VÝDAVKY SPOLU 149 468,06 

Hospodárenie obce  4 549,2 
Vylúčenie z prebytku 6 000 

Upravené hospodárenie obce -1 450,8 

 

 

Schodok rozpočtu v sume 9 150,80 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 /dotácia na rekonštrukciu KSB/ a podľa osobitných predpisov v sume 6 

000,00 EUR  bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný : 

 z  rezervného fondu 10 700,00 EUR  

 z prostriedkov z min. rokov 1 450,80 EUR 

z finančných operácií  3 000,00EUR 
 

 
 

7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021      
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 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Príjmy celkom 154 017,26 119 835,00 113 335,00 

z toho :    

Bežné príjmy 129 317,26 113 835,00 113 335,00 

Kapitálové príjmy 6 000,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 18 700,00 6 000,00 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom 149 468,06 119 835,00 100 581,00 

z toho :    

Bežné výdavky 122 515,86 101 081,00 100 581,00 
Kapitálové výdavky 21 952,20 15 754,00 0,00 

Finančné výdavky 5 000,00 3 000,00 0,00 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Majetok spolu 636 023,11 634 672,18 

Neobežný majetok spolu 582 097,68 565 840,48 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 582 097,68 565 840,48 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

Obežný majetok spolu 53 355,33 68 498,76 

z toho :   

Zásoby 174,95 140,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  29 705,89 30 720,13 

Finančné účty  23 474,49 37 638,63 

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

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

Časové rozlíšenie  570,10 332,94 
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8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Skutočnosť 
k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 636 023,11 634 672,18 

Vlastné imanie  398 567,58 389 975,89 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  398 567,58 389 975,89 

Záväzky 18 678,55 32 781,31 

z toho :   

Rezervy  1 000,00 800,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 6 000,00 8 000,00 

Dlhodobé záväzky 1 899,96 1 600,30 

Krátkodobé záväzky 6 826,28 14 428,70 

Bankové úvery a výpomoci 2 952,31 7 952,31 

Časové rozlíšenie 218 776,98 211914,98 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov majetku: Obec v roku 2019 realizovala rekonštrukciu parkoviska pri 

kostole, rekonštrukciu chodníkov a parku a nakúpila pozemky 

 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   44,36 219,91 

Pohľadávky po lehote splatnosti   29 661,53 30 500,00 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   8 726,24 16 029,00 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- pokles záväzkov: Obec v roku 2018 zamestnávala pracovníkov z ÚPSVaR tým, že im 

skončil pracovný pomer, znížili sa i záväzky voči pracovníkov, odvody do SP a ZP 
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9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Náklady 122 066,13 111 144,72 

50 – Spotrebované nákupy 16 850,52 15 889,78 

51 – Služby 29 284,47 22 695,18 

52 – Osobné náklady 67 103,34 64 844,25 

53 – Dane a  poplatky 261,96 277,16 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

355,95 393,83 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

6 695,00 5 780,00 

56 – Finančné náklady 1 274,89 1 119,52 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

  

59 – Dane z príjmov 180,00 145,00 

Výnosy 130 597,82 123 403,37 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 316,00 572,50 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

104 705,89 95 934,98 

64 – Ostatné výnosy 3 942,52 3 656,16 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

800,00 800,00 

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 

20 833,41 22 439,73 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+ 8 591,69 + 12 258,65 

 



 13 

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 8 591,69 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Dobrovoľná požiarna ochrana 1 400,00 Na činnosť požiarnych hliadok 

MF SR           138,45        Decentralizačná dotácia 

MF SR          2 198,17     Voľby 

ÚPSVaR - ESF 7 514,17 § 50j – EU 

ÚPSVaR- ŠR 1 326,04                    §50J - ŠR 

ÚPSVaR – ESF 108, 83                    §52A - EU 

ÚPSVaR – ŠR 19 ,21                    §52A - ŠR 

ÚPSVaR – ESF  4 056,15                    §54 - EU 

ÚPSVaR – ŠR 715,81                    §54 - ŠR 

MF SR 6 000,00 Rekonštrukcia KSB 

 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie. 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019: 

-  nákup pozemku v hodnote 8 973,20 € 

- rekonštrukcia parkoviska pri kostole v hodnote 2 836,91 € 

- obec začala rekonštrukciu parku a chodníkov pred administratívnou budovou obce v 

hodnote 10 142,09 € 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- pokračovať rekonštrukciou ďalšej etapy vodovodu v obci 

- rekonštrukcia budovy KSB 

 

 

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

Obec nevedie žiadny súdny spor a nie je vystavená žiadnym rizikám a neistotám. 

 

V Andrejovej, dňa 30. 6. 2020 

 

 

Vypracovala:       Nataša Trudičová                                         Schválil: Mgr. Tomáš Jurečko 

 

 

 


