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1. Úvodné slovo starostu obce  

 

Individuálna výročná správa Obce Milpoš za rok 2020 poskytuje reálny pohľad na činnosť 

obce so štandardnou štruktúrou informácií o obci, ktorá je vypracovaná v zmysle zákona          

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

     Obec Milpoš v roku 2020 hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom. Rozpočet obce 

bol zostavený tak, aby bol zabezpečený chod obce, plnenie zákonných povinností obce, ale aj 

potreby a záujmy občanov. 

     Rok 2020 bol poznačený pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, ktorá sa na Slovensku 

rozšírila 6. marca 2020, kedy bol potvrdený prvý prípad v Bratislavskom kraji. 

     Počas roka obec predložila niekoľko projektových žiadostí na získanie finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z eurofondov. O poskytnutých grantoch v priebehu roka je 

prehľad v ďalšom texte správy.  

     V roku 2020 sa zrealizovali tieto investičné akcie: intenzifikácia a oprava budovy čističky 

odpadových vôd vo výške 105 307,66 € a  rekonštrukciu domu smútku vo výške 127 891,60 €.         

      Počas celého roka obec zabezpečovala najmä bežný chod samosprávy pre najväčšiu 

spokojnosť občanov, čo nebolo ľahké, keďže sme sa museli popasovať s pandémiou. V mesiaci 

august 2020 obec mala vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity, kedy došlo k značnému 

poškodeniu regulácie miestneho potoka.      

Všetky výsledky obce za rok 2020 sú dôkazom spolupráce, ochoty a pomoci poslancov OZ, 

pracovníkov obecného úradu, spoločenských organizácií, ochotných spoluobčanov obce 

Milpoš, za čo všetkým úprimne ďakujem. Verím, že aj v budúcnosti budeme napredovať,          

k čomu by som chcel prispieť aj ja svojou prácou.  

 

 

 

                       Rabatin Ladislav 

                       starosta obce  
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2. Identifikačné údaje obce 

 

Názov:      Obec Milpoš 

 

Sídlo:        Milpoš 140, 082 71  Lipany 

 

      Identifikačné číslo:              00327476 

 

      Daňové identifikačné číslo: 2020711616 

 

      Webová stránka:   www.milpos.sk 

 

E-mail:                                 milpos@milpos.sk 

 

Telefón:                                051/ 4596218 

 

Štatutárny orgán:                  Rabatin Ladislav, starosta obce 

 

 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce:   Rabatin Ladislav 

 

Zástupca starostu obce:  Lichvárová Helena 

 

Hlavný kontrolór obce:  Ing. Dedina Andrej 

 

Obecný úrad:   Mgr. Molčanová Alena - ekonómka obce 

     Koscelníková Adela - referentka obce 

      

 

Obecné zastupiteľstvo:  Džačovský Jozef 

     Figura Mikuláš 

     Figura Radoslav 

     Gargalíková Alžbeta 

     Lichvárová Helena 

     Ing. Pillár Štefan 

     Poráč Peter 
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               Organizačná  štruktúra  OcÚ  Milpoš  

                 

                 

                 Starosta               

                       

                    

        Zástupca                     Obecné     

        starostu                 zastupiteľstvo    

                   

                   

                   

           

   Hlavný kontrolór                         

obce    

               

                  

                 Obecný                

                 úrad             

                       

        DHZ       DHZO              Subjekty riadené  

                               obcou      

                              

                    

                      

              ZŠ       MŠ  

                   

                    

                ŠJ    

                  

              Pracovníci               

        Obecného úradu            

                     

Pracovníci                 Sociálne služby  

malých 

obecných                       v obci      

služieb                  

                   

                   

        Administratívni           Ekonomický         

           pracovníci               úsek        
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     Obec Milpoš je zriaďovateľom základnej školy, materskej školy a školskej jedálne bez 

právnej subjektivity so sídlom na území obce.  

Názov  organizácie Sídlo organizácie Zmena 

/zriadenie/zrušenie/ 

 

Dôvod zmeny 

Základná škola Milpoš 55 1.7.2002 delimitácia 

Materská škola Milpoš 55 1.7.2002 delimitácia 

Školská jedáleň Milpoš 55 1.7.2002 delimitácia 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslaním obce, ako samostatného územného celku, je slúžiť všetkým obyvateľom, vytvárať 

podmienky pre vyvážený rozvoj obce, chrániť všetkých jej obyvateľov, ale aj okolitú prírodu a 

jej zdroje. Obyvatelia obce, ktorí žijú alebo pracujú v obci predstavujú prioritu a činnosť obce 

vždy smeruje k ich spokojnosti. Obec: 

▪ riadne hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo 

vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, na základe rozpočtu obce,  

▪ usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, t.j. vydáva súhlas, záväzné stanovisko, 

stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických 

osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k 

investičnej činnosti v obci,  

▪ vykonáva správu a zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a iných obecných zariadení,  

▪ zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a 

drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej 

zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, nakladanie s odpadovými vodami, 

▪ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, 

chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, osvetovú 

činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,  

▪ plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa, určuje nariadením pravidlá času predaja v 

obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,  

▪ obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, 

koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, 

▪ vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce 

ako aj rozvoja obce a vykonáva činnosti v oblasti stavebného poriadku,  

▪ organizuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 

▪ zabezpečuje verejný poriadok v obci,  

▪ plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu 

▪ v záujme rozvoja obce spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, s občianskymi 

združeniami a inými právnickými, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci,  

▪ zabezpečuje plynulý chod základnej školy a materskej školy so školskou jedálňou bez 

právnej subjektivity, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

     Základom vízie našej obce, v ktorej žije 652 obyvateľov,  je predovšetkým snaha o ďalšie 

posilnenie ľudskej súdržnosti a občianskej spokojnosti, snaha o zvýšenie kvality života 

občanov a podnikateľského prostredia. 

     Cieľom obce je budovať infraštruktúru tak, aby plnila úlohu pre sídelnú, ekonomickú, 

kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci. Zabezpečiť a vytvárať podmienky pre pohodlné 

bývanie svojich občanov, poskytujúce dostatočné možnosti pre spoločenské, kultúrne, športové 

aktivity a relax. Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie 

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

Európskej únie.       
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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.  

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového 

programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť 

štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými 

obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.    

Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou 

zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. 

z. o štátnej štatistike. Výkon samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 

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

 

5.1. Geografické údaje 

     Obec Milpoš sa nachádza  na úpätí Čergovského pohoria, 30 km od krajského mesta Prešov 

a 9 km od mesta Lipany. Chotár je rozčlenený na nižšej vrchovine na pásme tvrdošov 

centrálneho karpatského flyšu. Južná časť chotára je odlesnená. V severnej časti sú lesy. 
Katastrálne susedí s obcami  Lúčka, Rožkovany, Hanigovce a Červenica pri Sabinove. Pešou turistikou 

cez Minčol sa dostanete do Livovskej Huty v bardejovskom okrese. Obcou preteká Milpošský potok, 

ktorý sa pri Rožkovanoch vlieva do rieky Torysa. Podhorská poloha obce, lemovaná okolitými 

lesmi, krásne prírodné prostredie a čistý vzduch sú vhodné na turistiku, rekreáciu, regeneráciu 

telesných i duševných síl. 

 

Celková rozloha obce:  11,6 km2 

Nadmorská výška:  551 m. n. m. 

Počet obyvateľov:  652 

Región:    Šarišský 

Kraj:    Prešovský 

Okres:    Sabinov 

 

         Mapa regiónu / obec Milpoš 
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5.2. Demografické údaje  

Štatistiky hovoria, že v najbližších desaťročiach sa treba na Slovensku pripraviť na 

zníženie počtu obyvateľov a intenzívne populačné starnutie. Je predpoklad, že počet 

obyvateľov v produktívnom veku sa výrazne zníži. Intenzívne starnutie obyvateľstva, ktoré so 

sebou prináša radikálne zvýšenie počtu a podielu obyvateľov v poproduktívnom veku, sa 

považuje za najväčšiu demograficky podmienenú výzvu pre 21. storočie. Pokles počtu 

obyvateľov je veľmi pravdepodobný. Jediným účinným spôsobom, ktorý môže zmierniť proces 

populačného starnutia a zároveň prispieva k zmierneniu úbytku obyvateľstva, je zvýšenie 

pôrodnosti. Podpora rodín s deťmi, ktorá je nevyhnutným predpokladom na zvýšenie 

pôrodnosti, však nikdy nenadobudla takú podobu, aby dokázala zásadnejšie ovplyvniť 

rozhodnutia rodín mať viac detí. Vzhľadom na očakávaný demografický vývoj sú veľmi 

potrebné reformy (zdravotnícka a sociálna). V intenzívne starnúcej spoločnosti bude 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti, starostlivosť o seniorov a dlhodobo chorých patriť 

medzi veľmi dôležité témy. 

Demografické údaje za našu obec vidíme v nasledujúcej tabuľke. 

 

 

 

Prehľad obyvateľstva v obci:   

 

 

 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2020 649  

z toho: muži 328 

             ženy 321 

Počet obyvateľov k 31.12.2020 Ženy Muži Spolu 

Z toho:      vek 0-3 rokov 10 19 29 

                  vek 4-5 rokov 9 6 15 

                  vek 6-15 rokov 47 42 89 

                  vek 16-18 rokov 19 9 28 

                  vek 19-61 rokov 172 210 382 

                  vek nad 62 rokov   64 42 106 

Celkom 321 328 649 

 

 

 

 r. 2013 r. 2014 r.2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 

Počet 

obyvateľov 

675 677 664 659 652 647 652 649 

Narodení 12 5 4 10 3 7 11 7 

Zomrelí 6 3 11 8 9 7 6 8 

Prisťahovaní 2 4 3 9 4 3 7 9 

Odsťahovaní 13 4 9 16 5 8 7 11 

Počet sobášov 9 7 7 7 6 8 10 10 
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5.3. Ekonomické údaje          

      Obec Milpoš sa nachádza v okrese Sabinov, ktorý v zmysle platnej legislatívy a analýz 

patrí k najmenej rozvinutým okresom v Prešovskom kraji. Na území obce sú minimálne 

pracovné príležitosti. Za prácou sa cestuje do okolitých miest a obcí príp. až do zahraničia.     

      V obci Milpoš k 31.12.2020 bolo evidovaných 54 uchádzačov o zamestnanie, čo 

predstavuje 14,13 % mieru nezamestnanosti. 
     Za celý rok 2020 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,6 %, Prejavil sa vplyv pandémie 

COVID-19 a reštriktívnych opatrení. 

 

Údaje zo štatistík UPSVaR za december 2020. 

 

Územie   Nezamestnanosť 

BA kraj    4,71% 

TT kraj    5,18% 

TN kraj    5,39% 

NR kraj    5,50% 

ZA kraj    6,53% 

BB kraj    9,83%  

KE kraj             10,55% 

PO kraj             11,39% 

 

Okresy Prešovského kraja: 

 

Bardejov – 13,44 %, Humenné – 8,38 %, Kežmarok – 17,93 %, Levoča – 10,20 %, 

Medzilaborce – 13,55 %, Poprad – 7,08 %, Prešov – 8,69 %, Sabinov – 16,01 %, Snina – 11,02 

%, Stará Ľubovňa – 9,13 %, Stropkov – 12,08 %, Svidník – 13,81 %, Vranov nad Topľou – 

15,56% 
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5.4. Symboly obce 

Symboly obce  vznikli v roku 1994 a sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej  

republiky pod signatúrou HR M - 18 / 94.  

 

 

Erb obce 

▪ tvorí zlatý kľúč a strieborný meč so zlatou rukoväťou v zelenom románskom štíte             

▪ symbolizuje patrónov Milpoša, svätého Petra a Pavla 

 

 

 

 

 

Vlajka obce je zelená, so žlto-bielym ondrejským krížom. Pomer strán je 2 : 3  

a ukončená je tromi cípmi. 

  

 

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom-erbom a kruhopisom „ MILPOŠ“.  
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5.5. História obce   

       História samostatnej obce Milpoš je veľmi mladá a vznikla 1.1.1950 odčlenením osady 

Milpoš od obce Hanigovce. Avšak história a založenie osady siaha do obdobia zemianskej 

kolonizácie, približne začiatkom 15.storočia (približne rok 1400), ako dôsledok vzniku obce 

Hanigovce a to postavením Hanigovského hradu. Jej pôvodní obyvatelia pravdepodobne 

pochádzajú z obce Hanigovce a začali osídľovať územie dnešného Milpošského chotára z 

dôvodu neobsadeného územia, ktoré malo relatívne tiež dobré podmienky pre živobytie, alebo 

aspoň podobné ako Hanigovská dolina. Pôvodní obyvatelia, ktorí boli poväčšine pastieri 

hradného pána, pásli dobytok na území dnešného chotára si začali na pokyn ich pána stavať 

jednoduché zruby na prenocovanie, z ktorých sa neskôr stali majere (spomínajú to starí 

občania). To bolo asi hlavným podnetom pre ďalšie osídľovanie územia na severozápad od 

hradu, smerom do doliny Milpošského potoka. Osada sa začala pomerne rýchlo rozrastať, jej 

stred možno približne situovať v oblasti Štôlne. Vtedajší obyvatelia si postavili aj kostol - 

kaplnku, čoho dôkazom boli aj náhodné vykopávky pri stavebných prácach na pozemku Anny 

Mizerákovej (boli to stavebné kamene z kaplnky, kosti, pravdepodobne z cintorína). Bohužiaľ 

z tohto obdobia sa nezachovali žiadne písomné záznamy. Z obdobia po vyhorení Hanigovského 

hradu sa spomína, že časť obyvateľov sa začala zaoberať vypaľovaním dreveného uhlia, 

pretože v blízkom okolí bolo nadostač lieskového dreva (asi od začiatku 17.storočia 1600 - 

1800). V roku 1775 sa v kanonickej vizitácií spomína majer Puszta Hanigocz alias Milpos. Z 

tohto obdobia pravdepodobne pochádza aj pomenovanie osady, podľa skládky naukladaného 

dreva (Mill) a hliny a blata, ktorým sa táto skládka obložila (Phoš). Spojením týchto dvoch 

názvov vzniká meno osady Milpoš. 

 

Miestna povesť, legenda 

 

Pri obliehaní Hanigovského hradu, Turci za zabitie ich vojaka obyvateľmi osady Milpoš, 

obyvateľov ktorí bolí doma, nahnali do kaplnky pri Štôlni, všetkých povraždili a kaplnku 

zbúrali. Ďalej sa spomína, že za tento krutý a barbarský čin, duchovia zavraždených zatiahli 

celé údolie hmlou a pri ústupe tureckých vojsk smerom na Pečovskú Novú Ves pri prechode 

cez bažinaté časti vtedajšieho územia všetci tureckí vojaci tam zapadli s koňmi a povozmi a 

zahynuli tam. To bola pomsta zavraždených. 

 

 

5.6. Súčasnosť obce 

       Obec Milpoš patrí medzi obce Prešovského samosprávneho kraja. Je členom občianskeho 

združenia Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu ŠARIŠ v Prešove, Združenia obcí hornej 

Torysy v Lipanoch a Regionálneho vzdelávacieho centra Prešov. Dňa 22.4.2005 vzniklo obci 

Milpoš členstvo v  Združení miest a obcí Slovenska.  

 

 

Občianska a technická vybavenosť: 

▪ predajne potravín a zmiešaného tovaru  

▪ pohostinstvo 

▪ základná škola 

▪ materská škola 

▪ školská jedáleň 

▪ telocvičňa 

▪ futbalové ihrisko 

▪ viacúčelové ihrisko 

▪ detské ihriská 

▪ dom smútku 
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▪ cintorín 

▪ gréckokatolícky chrám 

▪ gréckokatolícky farský úrad 

▪ rímskokatolícky chrám 

▪ polyfunkčný objekt a spoločenská sála 

▪ hasičská zbrojnica 

▪ miestne komunikácie 

▪ dopravné a informačné značenie 

▪ autobusová doprava 

▪ verejné osvetlenie 

▪ miestny rozhlas 

▪ vodovod 

▪ kanalizácia 

▪ čistička odpadových vôd 

▪ zneškodňovaný komunálny a biologicky rozložiteľný odpad  

▪ rozvodná sieť plynu a elektrickej energie 

▪ telekomunikačná sieť 

▪ internet 

▪ kamerový systém 

 

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor / Dobrovoľný hasičský zbor obce Milpoš 

 

      Pôsobí v obci už  niekoľko rokov. Dobrovoľní hasiči v obci vykonávajú preventívne 

prehliadky rodinných domov a pomáhajú zásahmi pri likvidácii požiarov. Pravidelne sa 

zúčastňujú na okrskových, okresných a pohárových súťažiach dobrovoľných hasičov. Bohužiaľ 

kvôli pandémii COVID-19 sa v roku 2020 nemohli zapojiť do žiadnej súťaže. 

       Obec Milpoš má zriadenú  hasičskú jednotku Dobrovoľný hasičský zbor obce Milpoš, 

ktorý plní úlohy podľa § 31 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov. V roku 2020 bol hasičský zbor zaradený do kategórie „B“ v rámci 

celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej 

republiky.  

      

 

 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Milpoš 

 

       Správca farnosti: Mgr. Jozef Špes               

                  

                   

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pečovská Nová Ves, filiálka Milpoš 

 

       Správca filiálky: Mgr. Miroslav Turčík 
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6. Plnenie úloh  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje materská škola a základná škola 

pre primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.-4.roč.). 

 

▪ Základná škola - v školskom roku 2019/2020 ju navštevovalo 39 žiakov, z toho 12 

rómskych detí.  Od 1. 9. 2020 je to 35 žiakov, z toho 12 rómskych detí, ktorí sa 

vzdelávajú v troch triedach vrátane nultého ročníka.  

 

Zloženie zamestnancov k 31.12.2020: 

riaditeľ školy         - Mgr. Sontag Lubomír 

učiteľka                 - Mgr. Kopilcová Renáta 

učiteľka                 - Mgr. Štefančíková Zuzana 

upratovačka           - Petrušová Andrea  

 

▪ Materská škola  -  v školskom roku 2019/2020 mala 18 detí, z toho 8 prípravkárov. 

       Od 1. 9. 2020 je to 13 detí, z ktorých sú 4 prípravkári. 

 

Zloženie zamestnancov k 31.12.2020: 

riaditeľka školy      - Mgr. Šašalová Anna 

učiteľka                  - PaedDr. Karnišová Monika 

upratovačka            - Cenkerová Monika 

 

▪ Školská jedáleň - poskytuje stravovanie pre žiakov materskej a základnej školy, 

zamestnancov obce a cudzích stravníkov. 

Zloženie zamestnancov k 31.12.2020: 

kuchárka                 - Orlovská Darina 

 

▪ Pracovníci, ktorí majú uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti k 31.12.2020 

učiteľ náboženstva v ZŠ         -   Mgr. Špes Jozef 

učiteľ náboženstva v ZŠ          -   Mgr. Miroslav Turčík 

vedúca školskej jedálne                            -   Havrilová Zuzana  

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.   

 

     V roku 2020 prebiehalo dištančné vzdelávanie našich žiakov, pretože školy boli zatvorené 

od 16.3.2020 kvôli pandémii COVID-19. Prezenčne sa učili iba v mesiacoch jún, september- 

december 2020.  

      Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 sa na Slovensku rozšírila 6. marca 2020, kedy bol 

potvrdený prvý prípad v Bratislavskom kraji. 

 

6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotná starostlivosť sa priamo v obci neposkytuje. Najbližšie zdravotné ambulancie, 

ktoré naši občania navštevujú, sú vzdialené 9 km od obce v meste Lipany. Nachádzajú sa tu 

ambulancie pediatrov, všeobecných lekárov, odborných a zubných lekárov. V meste pôsobí 

súkromná dopravná zdravotná služba, rýchla záchranná služba a niekoľko lekární. Najbližšie 

nemocnice sú 33 km od obce v krajskom meste Prešov. 
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6.3. Sociálne zabezpečenie 

Obec Milpoš na svojom území zabezpečuje pre občana sociálne služby: 

 

▪ opatrovateľskú službu - poskytuje sa ako terénna sociálna služba zabezpečovaná na 

území obce Milpoš v domácom prostredí občana, ktorý je odkázaný na pomoc inej 

fyzickej osoby. V rámci tejto služby sa poskytujú úkony sebaobsluhy, úkony 

starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad pri týchto úkonoch.  

 

▪ odľahčovaciu službu - poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím, počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje nemôže 

opatrovanie vykonávať.  

 

Obec Milpoš zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v zariadení 

opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a iné sociálne služby v súlade so zákonom 

o sociálnych službách u poskytovateľa sociálnej služby. Na území obce sa nenachádza žiadne 

sociálne zariadenie. 

 

      Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje Spoločný obecný úrad pre 

sociálne služby v Lipanoch. 

 

     Obec organizovala počas celého roka formou činnosti nezamestnaného občana - uchádzača 

o zamestnanie  

 

▪ menšie obecné služby - vykonávaním prác, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických, 

sociálnych a kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie 

životného prostredia obyvateľov obce. Cez tieto služby, podľa § 12 zákona č. 417/2013 

Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi,  prebieha aktivácia  plnoletých členov domácností, 

ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi a pre občanov v hmotnej núdzi 

 

▪ činnosť pre verejný prospech – prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých 

účasť zabezpečil a kontroloval príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle 

§ 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Výkon činnosti jedného 

občana sa uskutočňoval v rozsahu 32 hodín mesačne a bol jedným z predpokladov na 

poskytnutie dávky v hmotnej núdzi 

 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 

bude orientovať na plnom uspokojení požiadaviek občanov, ktorí o sociálnu službu požiadajú. 

 

 

6.4. Kultúra a šport 

Spoločenský a kultúrny život v obci organizujú dobrovoľníci z radov občanov v spolupráci 

so školou a obecným úradom. Kultúrno-spoločenské akcie obec usporadúva v polyfunkčnom 

objekte a na miestnom ihrisku. V roku 2020 to bola iba jedna akcia - fašiangové oslavy „Tak 

sebe tu žijeme“ dňa 15.2.2020, ešte pred vypuknutím pandémie. Na tejto akcii vystúpila po 

prvýkrát detská spevácka skupina „Čatinka“, ktorá zožala obrovský potlesk. 
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V obci pôsobí od roku 2011 mužská spevácka skupina „Milpošan“ a od roku 2014  ženská 

spevácka skupina „Milpošanka“. Folklórne skupiny však v roku 2020 nemohli naplno 

reprezentovať obec na rôznych podujatiach. ŽSS Milpošanka v lete nahrala klip do folklórnej 

hitpárady „Kapura“ – relácia tanečných, speváckych a zvykoslovných programových čísel 

z repertoáru slovenských folklórnych súborov. Klip s názvom „Na Milpošu lúčky koša“ so 

zmesou pracovných a ľúbostných piesní bol odvysielaný v septembri 2020 v RTVS.  

     Aktívna športová činnosť sa v obci nerozvíja. Občania sa venujú športu len rekreačne a na 

tento účel využívajú miestne futbalové ihrisko, detské  a  viacúčelové mini ihrisko v objekte 

základnej školy, ktoré slúži v prevažnej miere žiakom tunajšej školy,  ale i verejnosti. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na organizovanie kultúrnych akcií za účelom stretávania sa občanov, 

kultúrneho vyžitia všetkých vekových kategórií, či objavovanie talentov v prípade, že sa 

uvoľnia opatrenia prijaté na ochranu verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a bude 

priaznivá epidemiologická situácia. 

 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

▪ Štefan Borsuk – predajňa zmiešaného tovaru 

▪ Peter Švec – pohostinstvo „U zlatej žabky“ 

 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

▪ MOSUPO KFK spol. s.r.o. – prevádzka poľnohospodárskej produkcie 

 

 

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 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. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obce na rok 

2020 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2019 uznesením č. 149/12/2019. 

Zmeny rozpočtu: 
Poradové 

číslo 

zmeny 

rozpočtu 

 

Dátum 

zmeny 

rozpočtu 

rozpočtovým 

opatrením  

 

 

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 

schválená uznesením číslo  

- rozpočtové opatrenie podľa § 14  

zák. č. 583/2004 Z. z. rozpoč. pravidlách 

 

Zmena rozpočtu 

v príjmoch  

v € 

Zmena rozpočtu 

vo výdavkoch   

v € 

1. 12.3.2020 Rozp. opatr. 1/2020, uznesenie OZ   

č. 168/03/2020 

+ 149 000,00 + 149 000,00 

2. 29.5.2020 Rozp. opatr. 2/2020, uznesenie OZ   

č. 182/05/2020 

+2 000,00 +2 000,00 

3. 30.6.2020 Rozp. opatr. 3/2020, uznesenie OZ   

č. 193/06/2020 

+102 000,00 +102 000,00 

4. 25.9.2020 Rozp. opatr. 4/2020, uznesenie OZ   

č. 205/09/2020 

+115 808,00 +115 808,00 

5. 16.11.2020 Rozp. opatr. 5/2020, uznesenie OZ   

č. 221/11/2020 

+140 452,00 +140 452,00 

6. 10.12.2020 Rozp. opatr. 6/2020, uznesenie OZ   

č. 230/12/2020 

+69 240,00 +69 240,00 
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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 327 000,00 906 000,00 904 836,20 99,87 

z toho :     

Bežné príjmy 317 000,00 414 757,60 413 596,14 99,72 

Kapitálové príjmy 0,00 263 200,00 263 200,00 100,00 

Finančné príjmy 10 000,00 228 042,40 228 040,06 99,99 

Výdavky celkom 327 000,00 906 000,00 812 576,27 89,69 

z toho :     

Bežné výdavky 317 000,00 429 047,20 398 825,81 92,96 

Kapitálové výdavky 10 000,00 376 952,80 313 750,46 83,23 

Finančné výdavky 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 

Rozpočet obce - 

hospodárenie 

0,00 0,00 92 259,93  

 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis  Čiastka v €  
Pokladnica 2 284,83 

Základný bežný účet 110 942,12 

Dotačný účet 100,00 

Depozitný účet 7 153,39 

Hodnota finančných prostriedkov v rezervnom fonde                       - 21 067,02 

Hodnota  mzdových prostriedkov na depozite   - 7 153,39 

Hodnota nevyčerpaných finančných prostriedkov - 63 200,00 

S p o l u 29 059,93 

R e k a p i t u l á c i a:  

Pokladnica (tj. peniaze v pokladni) 2 284,83 

Bežné účty bez rezervného fondu, prostriedkov na depozite, 

bez hodnoty nevyčerp.prostriedkov vedených na BÚ  

(tj. peniaze v banke) 

26 775,10 

S p o l u  (peniaze) 29 059,93 
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Hospodárenie obce Milpoš   k 31.12.2020 

 

Hospodárenie obce 
Skutočnosť k 31.12.2020 

 

Bežné  príjmy spolu 413 596,14 

Bežné výdavky spolu 398 825,81 

Bežný rozpočet 14 770,33 

Kapitálové  príjmy spolu 263 200,00 

Kapitálové  výdavky spolu 313 750,46 

Kapitálový rozpočet  - 50 550,46 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 35 780,13 

Úprava schodku 63 200,00 

Upravený schodok  -98 980,13 

Príjmy z finančných operácií 228 040,06 

Výdavky z finančných operácií 100 000,00 

Rozdiel finančných operácií 128 040,06 

PRÍJMY SPOLU   904 836,20 

VÝDAVKY SPOLU 812 576,27 

Hospodárenie obce  92 259,93 

Úprava hospodárenia 63 200,00 

Upravené hospodárenie obce 29 059,93 

 

Schodok rozpočtu v sume 35 780,13 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, upravený 

o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 63 200,00 € bol 

v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný z prostriedkov rezervného fondu. 

 

Schodok rozpočtu  v sume 35 780,13 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa upravuje – zvyšuje 

o nevyčerpané prostriedky z regionálneho príspevku poskytnutého v súlade s podmienkami 

zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v rámci Akčného plánu 

rozvoja okresu Sabinov v čiastke 63 200,00 €. 

 

Celkový schodok hospodárenia za rok 2020 je v čiastke 98 980,13 €.  

 

Rozdiel finančných operácií vo výške 128 040,06 € vznikol použitím prostriedkov 

z rezervného fondu na kapitálové výdavky v čiastke 11 305,66 €, použitím úveru na kapitálové 

výdavky v čiastke 102 444,80 €, použitím pôžičky na bežné výdavky v dôsledku výpadku 

podielových daní v čiastke 12 798,00 € a vratkou nevyčerpanej dotácie na stravu žiakov z roku 

2019 v čiastke 1491,60 €. Tento rozdiel sa použil na vykrytie schodku v čiastke 98 980,13 € 

a čiastka 29 059,93 € ako zostatok finančných operácií sa v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použije ako príjem rezervného fondu obce.  

 

Na základe uvedených skutočností bude tvorba rezervného fondu za rok 2020 vo výške           

29 059,93 €. 
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7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023  

     

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet  na 

rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 904 836,20 323 000,00 321 000,00  321 000,00 

z toho :     

Bežné príjmy 413 596,14 318 000,00 316 000,00 316 000,00 

Kapitálové príjmy 263 200,00 0 0 0 

Finančné príjmy 228 040,06 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet  na 

rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 812 576,27 323 000,00 321 000,00 321 000,00 

z toho :     

Bežné výdavky 398 825,81 318 000,00 316 000,00 316 000,00 

Kapitálové 

výdavky 

313 750,46 5 000,00 5 000,00  5 000,00 

Finančné výdavky 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

 

Názov                          Skutočnosť 

                            k 31.12. 2019 

                   Skutočnosť 

                     k 31.12. 2020 

Majetok spolu 1 444 491,69 1 657 350,75 

Neobežný majetok spolu 1 396 917,89 1 528 803,15 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1 274 977,83 1 406 863,09 

Dlhodobý finančný majetok 121 940,06 121 940,06 

Obežný majetok spolu 47 004,45 128 055,53 

z toho :   

Zásoby 791,14 883,36 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  4 846,79 5 846,91 

Finančné účty  41 366,52 121 325,26 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  569,34 492,07 
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8.2. Zdroje krytia  

Názov                               Skutočnosť 

                             k 31.12. 2019 

                        Skutočnosť 

                        k 31.12. 2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 444 491,68 1 657 350,75 

Vlastné imanie  468 399,00 391 054,99 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Výsledok hospodárenia  468 399,00 391 054,99 

Nevysporiadaný výsledok minulých rokov 495 032,50 468 399,00 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -26 633,50 -77 344,01 

Záväzky 135 683,61 305 913,29 

z toho :   

Rezervy  450,00 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 491,60 63 200,00 

Dlhodobé záväzky 358,85 844,92 

Krátkodobé záväzky 133 383,16 126 023,29 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 115 245,08 

Časové rozlíšenie 840 409,07 960 382,47 

       

   

  K 31.12.2020 obec má prijaté návratné finančné výpomoci: 

 

1. Preklenovací krátkodobý bankový úver na rekonštrukciu domu smútku v sume 102 444,80 €  

    a k nemu akumulované úroky 2,28 €, čo spolu predstavuje 102 447,08 € (účet 231). 

 

     Obec Milpoš dňa 9.7.2019 obdržala z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava 

(PPA) Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) 

z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) s výškou 

100 000,00€, na základe ktorého schválený NFP sa poskytne formou refundácie skutočne 

vynaložených nákladov a po skončení projektu nákupu komunálnej techniky na čistenie, 

údržbu zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, t. j. nákup traktora 

s príslušenstvom. Obec projekt realizovala koncom roka 2019 a náklady uhradila až 

20.3.2020. Na túto úhradu prijala od Všeobecnej úverovej banky, a. s. Bratislava 

preklenovací úver vo výške 100 000,00 € s úrokovou sadzbou 0,8% na základe uznesenia 

obecného zastupiteľstva v Milpoši č. 104/08/2019 zo dňa 16.8.2019. Tento úver bol splatený 

dňa 28.7.2020 z prostriedkov NFP a zároveň aj nákladový úrok v sume 2,22 €. 

 

     Obec Milpoš dňa 19.7.2018 obdržala z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EPFRV s maximálnou 

výškou 107 542,62 € na rekonštrukciu domu smútku, ktorá sa vykonala  počas roka 2020. 

Ako predchádzajúci NFP, aj tento sa mal poskytnúť formou refundácie. Preto obec v roku 

2020 podpísala zmluvu so Všeobecnou úverovou bankou a. s. Bratislava na ďalší 

preklenovací bankový úver na túto rekonštrukciu v sume 102 444,83 € s úrokovou sadzbou 

0,8% na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 105/18/2019 zo dňa 16.8.2019. 

V skutočnosti bol tento preklenovací úver čerpaný vo výške 102 444,80 € a použitý na 

úhradu časti nákladov na rekonštrukciu. Je splatný do 31.12.2021. K 31.12.2020 je k nemu 
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akumulovaný a nevyúčtovaný nákladový úrok 2,28 €, a preto zostatok účtu 231 činí           

102 447,08 €. Obec tento úver tiež splatí po obdŕžaní NFP z EPFRV od PPA. 

Táto zrekonštruovaná stavba domu smútku v sume 122 570,10 € s chladiacim boxom 

v sume 5 321,50 € bola zaradená do používania dňa 22.6.2020. Obec projekt 

spolufinancovala čiastkou 25 471,25 €. 

 

 

2. Návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych aktív na výkon samosprávnych funkcií  

    z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku  

    pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 12 798,00 €(účet 273). 

    Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá bezúročne v ročných splátkach nasledovne: 

• rok 2024 3199,00 € 

• rok 2025 3199,00 € 

• rok 2026 3199,00 € 

• rok 2027 3201,00 € 

 

      Prostriedky tejto pôžičky boli vyčerpané do konca roka 2020 na úhradu tarifného platu 

      zamestnancov obce, spotreby elektrickej energie obecného úradu a verejného osvetlenia. 

 

 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok k 31.12 2019 Zostatok k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   494,07 603,09 

Pohľadávky po lehote splatnosti   4 352,72 5 243,82 

Spolu 4 846,79 5 846,91 

     

     Jedná sa o pohľadávky voči fyzickým osobám – zostatok pohonných hmôt v nádrži 

motorového vozidla vo vlastníctve obce, neuhradené preplatky elektrickej energie a plynu, 

neuhradený miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce 

Milpoš, dobropis prenájmu telefónneho zariadenia. 

 

 

 

Opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy: 

  
Pohľadávky Riadok 

súvahy 

Hodnota 

pohľadávok  

v EUR 

Opis 

Ostatné pohľadávky 065 418,12 Preplatky energie a plynu 

Z nedaňových príjmov 068 5 243,82 Poplatok za komunálny odpad 

Z daňových príjmov 069 0,00 Daň z nehnuteľnosti  

Voči zamestnancom 070 184,97 Zostatok pohonných hmôt 

Spolu 060 5 846,91  
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8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok k 31.12 2019 Zostatok k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti   133 742,01 27 812,70 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 99 055,51 

 

 

Opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy): 

 
Záväzok Riadok súvahy 

 

Hodnota záväzku v EUR Opis 

Dlhodobé záväzky 140 

 

844,92 Záväzky zo sociálneho fondu 

Krátkodobé záväzky 151 

 

126 023,29 Účty 321, 379, 331, 336, 342, 

    

Spolu  126 868,21  

 

 

     Účtovná jednotka eviduje záväzky po lehote splatnosti v čiastke 78 908,71 €. Jedná sa 

o záväzky voči dodávateľom záchranných prác počas III. stupňa povodňovej aktivity, ktoré 

boli zverifikované Okresným úradom Sabinov, odbor krízového riadenia ako oprávnené 

náklady, ktoré budú refundované z prostriedkov štátneho rozpočtu. K 31.12.2020 nedošlo 

k refundácii.  

     Po lehote splatnosti je aj záväzok voči dodávateľovi rekonštrukčných prác na dome 

smútku v čiastke 20 146,80 €. Rekonštrukcia sa robila na základe rozhodnutia o schválení 

nenávratného finančného príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 

vidieka, ktoré vydala Pôdohospodárska platobná agentúra ešte v roku 2018. Na úhradu časti 

ostatných nákladov na uvedenú rekonštrukciu obec použila preklenovací úver, keďže 

k 31.12.2020 neobdržala tento príspevok.  

     Ostatné krátkodobé záväzky v celkovej čiastke 26 967,78 € boli v lehote splatnosti 

uhradené v mesiaci január 2021. Ide o iné záväzky v čiastke 1 000,00 €, preddavkovú daň 

v čiastke 2 188,74 € ako záväzok voči Finančnej správe, ďalej o záväzky voči 

zamestnancom v čiastke 12 556,74 €,  záväzky voči dodávateľom v čiastke 3 192,70 €, 

záväzky zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia v čiastke 8 029,60 €. 

 

      

 

 

Medzi záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka patria tieto: 

 

-   iné záväzky (účet 379) 

 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

Dodávateľ / odberateľ/ 

 iné označenie 

Čiastka  

 v  EUR 

 

zrážky zo mzdy OcÚ 

 

1 000,00 

 

Spolu 

 

1 000,00 
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-   záväzky voči zamestnancom (účet 331)  

 
Dodávateľ / odberateľ/ 

 iné označenie 

Čiastka  

 v  EUR 

 

zamestnanci  OcÚ 

3326,96 

 

zamestnanci  ZŠ 

3995,92 

 

zamestnanci  MŠ 

1658,12 

 

zamestnanci  ŠJ 

585,74 

 

zamestnanci  a dohody 

2990,00 

 

Spolu 

 

12 556,74 

      

 

 

- preddavková daň (účet 342) 

 
Dodávateľ / odberateľ/ 

 iné označenie 

Čiastka  

 v  EUR 

 

daň zo mzdy za december  2020 

 

2 188,74 

                

Spolu 

 

2 188,74 

 

 

 

- zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia (účet 336) 

 
Dodávateľ / odberateľ/ 

 iné označenie 

Čiastka  

 v  EUR 

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa 

 

1826,40 

 

Dôvera zdravotná poisťovňa 

 

42,00 

 

Union zdravotná poisťovňa 

 

387,47 

 

Starobné poistenie 

 

3153,77 

 

Invalidné poistenie 

 

959,60 

 

Nemocenské poistenie 

 

400,98 

 

Nezamestnanosť - poistenie 

 

286,44 

 

Rezervný fond - poistenie 

 

831,76 

 

Úrazové poistenie 

 

141,18 

 

Spolu 

 

8 029,60 
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- záväzky voči dodávateľom  (účet 321) 

 
              Dodávateľ / odberateľ/ 

               iné označenie 

Čiastka  

 v  EUR 

Zepa s.r.o. Milpoš – rekonštrukcia domu smútku 20 146,80 

Záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti  20 146,80 €  

IS-LOM Maglovec – lomový kameň počas III.st. povodňovej aktivity 9 732,65 

IS-LOM Maglovec – lomový kameň počas III.st. povodňovej aktivity 5 898,31 

IS-LOM Maglovec – lomový kameň počas III.st. povodňovej aktivity  2 835,71 

MMK spol. s.r.o. – záchranné práce počas III.st. povodňovej aktivity 3 240,00 

Eurokop s.r.o. – záchranné práce počas III.st. povodňovej aktivity 5 205,00 

Eurokop s.r.o. – záchranné práce počas III.st. povodňovej aktivity 4 793,04 

Janter s.r.o. – záchranné práce počas III.st. povodňovej aktivity 22 864,80 

CBR s.r.o. – záchranné práce počas III.st. povodňovej aktivity 739,20 

Erik Jašek – záchranné práce počas III.st. povodňovej aktivity 4 480,00 

Peter Havrila – záchranné práce počas III.st. povodňovej aktivity 6 720,00 

Štefan Pillár – záchranné práce počas III.st. povodňovej aktivity 12 400,00 

Záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti - Výdavky na záchranné 

práce spolu činia 78 908,71 € 

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava –  telefón 12/2020 76,19 

Ekoservis Slovensko s.r.o. V.Slavkov –  správa vodovodu 12/2020 39,83 

Ekoservis Slovensko s.r.o. V.Slavkov –  správa kanalizácie 12/2020 75,00 

Marius Pedersen s.r.o. Nitra –  vývoz odpadu 12/2020 537,00 

Ekoservis Slovensko s.r.o. V.Slavkov –  technologický servis čističky 101,64 

INTA s.r.o. – odber kuchynského odpadu 12/2020 19,20 

Vsl. energetika a.s. Košice –  dodávka el.energie  PfO a ČOV 1 481,99 

Vsl. energetika a.s. Košice –  dodávka el.energie  ver.osvetl. 116,87 

SPP a.s. – odber plynu 587,93 

National Pen – reklamné predmety s logom obce 157,05 

Záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti spolu 3 192,70 €   

           

    Spolu 

 

102 248,21 
 

      

     Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov sú záväzky zo 

sociálneho fondu: 

       

Sociálny fond 

 

Čiastka 

v EUR 

ZS k 1.1.2020 

 

358,85 

Prírastky - povinný prídel          

         

1288,13 

Úbytky   - stravovanie          

            

659,50 

              - ostatné úbytky v rámci sociálnej politiky zamestnávateľa         

                                   

142,56 

 

KZ  k 31.12.2020 

 

844,92 

 

     Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov organizácia nemá. 

 



                                                                     24 

9. Hospodársky výsledok  za r. 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov  Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Náklady  461 896,29 569 494,54 

50 – Spotrebované nákupy  56 180,04 79 753,88 

51 – Služby  68 779,23 128 127,91 

52 – Osobné náklady  265 815,34 253 070,85 

53 – Dane a  poplatky  1 543,04 2 522,14 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

 1 515,64 2 264,39 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

 63 836,88 97 614,00 

56 – Finančné náklady  3 446,12 5 818,87 

57 – Mimoriadne náklady  0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

 780,00 322,50 

59 – Dane z príjmov  0,00 0,00 

Výnosy  435 262,79 492 150,53 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

 10 885,17 9 522,81 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

 0,00 0,00 

62 – Aktivácia  0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

 251 452,90 247 148,43 

64 – Ostatné výnosy  2 172,60 2 444,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

 450,00 450,00 

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 

 170 302,12 232 585,29 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

 -26 633,50 -77 344,01 

      

Rok 2020 bol po finančnej stránke veľmi nepriaznivý vzhľadom na koronakrízu. Zároveň, 

obec mala v období od 18.8.2020 do 28.8.2020 vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Obci 

sa zvýšili náklady oproti roku 2019 na záchranné práce počas letnej povodne a na zabránenie 

šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 v našej obci. Tieto 

zvýšené náklady spôsobili, že obec skončila v strate vo výške 77 344,01 €. 
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10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

 

     Obec Milpoš prijala a použila finančné prostriedky v roku 2020 od nasledujúcich fondov: 

 
Fond - poskytovateľ Účelové určenie poskytnutých  

finančných prostriedkov 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Environmentálny fond Intenzifikácia čističky 

odpadových vôd 

100 000,00 100 000,00 0 

Európsky poľn.fond pre 

rozvoj vidieka (EPFRV) 

„Milpoš-komunálna technika“ 

(nákup traktora) 

100 000,00  100 000,00  

Spolu   200 000,00  200 000,00 0 

 

 

     Projekt intenzifikácie čističky odpadových vôd  v celkovej čiastke 105 307,66 € obec 

spolufinancovala čiastkou 5 307,66 €. Projekt nákupu traktora  v celkovej čiastke 104 998,00 € 

obec spolufinancovala čiastkou 4 998,00 €. Traktor sa obstaral ešte v decembri 2019 a k úhrade 

nákladov došlo v marci 2020. 

 

  Obec prijala v roku 2020 tieto finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu: 

 
Poskytovateľ   Účelové určenie grantu, 

transferu 

Suma 

poskytnutých 

prostriedkov 

Suma 

použitých 

prostriedkov  

Rozdiel 

MV SR, OÚ Prešov Školstvo-prenesené 

kompetencie,normatívy 

118 780,00 118 780,00 0 

MV SR, OÚ Prešov Školstvo-vzdel.poukazy 1 197,00 1 197,00 0 

MV SR, OÚ Prešov Školstvo-sociál.znevýh.prostredie 1 650,00 1 650,00 0 

MV SR, OÚ Prešov Školstvo-učebnice 1 388,00 1 388,00 0 

MV SR, OÚ Prešov Školstvo-prípravná trieda MŠ 1 157,00 1 157,00 0 

Ministerstvo vnútra SR, 

Sekcia verejnej správy 

Prenesené kompetencie na úseku 

hlásenia pobytu občanov-REGOB 

218,79 218,79 0 

Ministerstvo vnútra SR, 

Sekcia verejnej správy 

Prenesené kompetencie na úseku 

registra adries-RA 

18,00 18,00 0 

ÚPSVaR  Prešov Podpora výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa (školská strava) 

7 969,20  5 674,80 2 294,40 

MV SR, OÚ Prešov Voľby do NR SR 1 101,46 1 039,46 62,00 

MV SR cez DPO SR Materiálno-tech.vybavenie DHZO 3 000,00 3 000,00 0 

MV SR, OÚ Prešov Prenesené kompetencie na úseku 

životného prostredia 

63,00 63,00 0 

MV SR (Štatistický úrad SR) Sčítanie domov,bytov,obyvateľov 1 764,00 1 764,00 0 

MV SR, Sekcia krízového 

riadenia 

Dotácia na úhradu nákladov 

-1. vlna COVID 19 

2 093,67 2 093,67 0 

MV SR, Sekcia krízového 

riadenia 

Dotácia na úhradu nákladov 

-celoplošné testovanie COVID 19 

1 196,55 1 196,55 0 

SPOLU 

 

Bežné granty a transfery ŠR 141 596,67 139 240,27 2 356,40 

ÚPSVaR  Prešov Dotácia-podpora udržania zamest- 

nanosti v MŠ počas koronakrízy 

6 442,42 6 442,42 0 

SPOLU Bežné granty a transfery  

ŠR+ESF 

6 442,42  6 442,42 0 
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Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR 

(MIRI SR) 

Regionálny príspevok na 

prístavbu MŠ 

63 200,00 0,00 63 200,00 

SPOLU 

 

Kapitálové granty a transfery 63 200,00 0,00 63 200,00 

      

 

     Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpané 

prostriedky z transferov boli vrátené poskytovateľovi  takto:  

 

- z volieb do NR SR dňa 9.4.2020 v čiastke 62,00 € 

- z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa dňa 21.12.2020  

v čiastke 2 294,40 € 

 

     Kapitálový transfer na prístavbu materskej školy v čiastke 63 200 € bol poskytnutý dňa 

23.12.2020 a obec je povinná podľa zmluvy použiť ho najneskôr do 31.12.2021. 

 

 

     Obec prijala v roku 2020 finančné prostriedky z rozpočtu vyššieho územného celku 

v čiastke 1900,00 € na financovanie 7. ročníka folklórneho podujatia „Tak sebe tu žijeme“. 

Uvedený projekt obec spolufinancovala čiastkou 1 124,35 € z vlastných prostriedkov 

a realizovalo ho vo februári 2020. 

 

 
Subjekt - poskytovateľ Účelové určenie 

poskytnutých  finančných 

prostriedkov 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

v roku 2020  

Suma 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

v roku 2020  

Rozdiel  

Prešovský samosprávny 

kraj 

7. ročník folklórneho 

podujatia „Tak sebe tu 

žijeme“ 

1 900,00 1 900,00 0 

 

Spolu  

  

1 900,00 

 

1 900,00 

0 

 

      

       V roku 2020 obec prijala nasledovné finančné prostriedky od subjektov mimo verejnej 

správy: 

 
Subjekt - poskytovateľ Účelové určenie 

poskytnutých  finančných 

prostriedkov 

Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

v roku 2020 

Suma 

použitých 

finančných 

prostriedkov  

 roku 2020 

Rozdiel  

JS Agrotechnika Medzany Finančný dar bez účelu 

 

5 000,00 5 000,00 0 

 

Spolu právnické osoby 

  

5 000,00 

 

5 000,00 

 

0 

 

      

 Prijaté prostriedky finančného daru boli použité na financovanie energií obce.  
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10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 Obec Milpoš neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN  

o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom na podporu 

prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel  z rozpočtu obce.  

 

Počet podaných žiadostí: 0 

 

 

Obec Milpoš v roku 2020 poskytla zo svojho rozpočtu finančné prostriedky do iných obcí 

na financovanie centier voľného času: 

 

 

 

Obec Milpoš v roku 2020 poskytla zo svojho rozpočtu finančné prostriedky subjektom 

mimo verejnej správy na financovanie centier voľného času: 

 

 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

▪ Intenzifikácia čističky odpadových vôd 

▪ Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku  

 

 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

▪ Oprava budovy čističky odpadových vôd 

▪ Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

▪ Prístavba materskej školy 

 

 

Obec  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne použitých 

finančných prostriedkov   
Rozdiel  

 

Mesto Lipany 

 

287,50 

 

287,50 

0 

 

Obec Pečovská Nová Ves 

 

15,00 

 

15,00 

0 

 

Spolu 

 

302,50 

 

302,50 

 

0 

Subjekt Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 
Suma skutočne použitých 

finančných prostriedkov   
Rozdiel  

Gréckokatolícke 

arcibiskupstvo Prešov 

20,00 20,00 0 

 

Spolu 

 

20,00 

 

20,00 

 

0 
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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. 

 

 

 

         Milpoši                            18.5.2021 

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

 

 

 

 

 

Vypracoval:     Mgr. Molčanová Alena                              Schválil: Rabatin Ladislav 

                         ekonómka obce      starosta obce 

 


