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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa Obce Nižná Sitnica, poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté
činnosti a výsledky obce.

Chcem sa poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva,

zamestnancom obce, aktivačným pracovníkom, všetkým tým, ktorí sa v minulom roku
aktívne zapájali do činnosti v obci.

2.Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Nižná Sitnica
Sídlo: 094 07 Nižná Sitnica 105
IČO: 00332585
Štatutárny orgán obce: Ing. Stanislav Rakár
Telefón: 057/4478129
E-mail: niznasitnica@gmail.com
Webová stránka: www.niznasitnica.sk

3.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Stanislav Rakár
Zástupca starostu obce: Ing. Jaroslav Sukeľ
Hlavný kontrolór obce: Emil Maguščák
Obecné zastupiteľstvo: Ondrej Olexik
Martin Maguščák
Blažej Varháč,
Ing. Jaroslav Sukeľ
Marián Sukeľ
Zamestnanci obce: k 31.12.2021: ekonomický referent -1 zamestnanec, upratovačka OcU,
MŠ -1, riaditeľka MŠ -1, pracovníci zamestnaní na dobu určitú na základe dohôd s Úradom
práce sociálnych vecí a rodiny v Humennom – 2, hlavný kontrolór obce -1.
Obec nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú, príspevkovú, neziskovú organizáciu, tiež nemá
založenú žiadnu obchodnú spoločnosť.

4.Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o rozvoj obce a obyvateľov. Zabezpečovanie kvalitných služieb
obyvateľom obce, podnikateľom a návštevníkom obce.
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Vízie: Rozšírenie sociálnych služieb pre obyvateľov obce. Vytvorenie priestorov pre
voľnočasové aktivity. Realizácia projektov: Komunitné centrum v obci Nižná Sitnica,
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci, Výstavba bytového domu, Wifi pre Teba,
Rekonštrukcia budovy šatní na futbalovom ihrisku, Vidiecky dom. Pokračovanie
v cezhraničnej spolupráci Slovensko-Poľsko,.
Ciele obce: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Nižná Sitnica. Vytvoriť priaznivé
podmienky pre život obyvateľov.

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 Nižná Sitnica sa nachádza v Prešovskom samosprávnom
kraji, okres Humenné.
Susedné mestá a obce : Vyšná Sitnica, Pakostov, Košarovce, Jankovce.
Celková rozloha obce : 917 ha
Nadmorská výška :

187 m.n.m.

5.2.Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: počet obyvateľov k 31.12.2021 bol 302 obyvateľov.
Národnostná štruktúra : obyvateľstvo je slovenskej národnosti
Štruktúra

obyvateľstva

podľa

náboženského

významu:

prevažuje

rímsko-katolícke

vierovyznanie.
Vývoj počtu obyvateľov : pokles obyvateľstva: rok 2000 -369 obyvateľov
rok 2010 -334 obyvateľov
rok 2021 -302 obyvateľov
5.3.Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : znižovanie nezamestnanosti
Nezamestnanosť

v okrese:V okrese

Humenné

bola

k 31.12.2021

miera

evidovanej

nezamestnanosti 7,93
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5.4.Symboly obce
Obec má od roku 1998 svoj erb a zástavu a pečať, ktoré boli vypracované PhDr.Peter Kónya
a grafický návrh firma L.I.M. Prešov a schválené hieraldickou komisiou MV SR a obecným
zastupiteľstvom Obec Nižná Sitnica je písomne doložená v roku 1408.
Erb obce má túto podobu: v zelenom štíte z trikrát strieborno – modro zelenej pažite
(znázorňujúcej vodnú hladinu) vyrastá zelená rastlina s trojitou, hore rozkonárenou byľou
(šarinou – sitníkom).
V dostupných archívoch sa nepodarilo nájsť odtlačok obecnej pečate. Preto sa pristúpilo k
vytvoreniu úplne nového erbu, ktorý vystihuje názov obce a jej prírodné prostredie. Podľa
etymologického výkladu mien zemplínskych obcí, uverejnených v časopise Zemplén r. 1891
meno Sitnica maď. Alsosysitnyice, či jeho slovenská podoba spred roku 1927 Nižná Šitnica
pochádza z miestneho pomenovania vysokej trávy čeľade Scirpus (šarina – v dialektike
šitnik), rastúcej pri močiaroch a vodných tokoch, ktorá sa kedysi hojne vyskytovala v chotári.
Strieborno – modrá pažiť symbolizuje potok Sitničku, ktorá preteká obcou.
5.5.Logo obce
Obec Nižná Sitnica nepoužíva logo.
5.6.História obce
Nižná Sitnica leží v južnej časti Nízkych Beskýd na sútoku rieky Oľky a Sitničky. Chotár ma
mierne zvlnený povrch so svahmi, ktoré sú rozčlenené hlbokými eróznymi ryhami a
výmoľmi.
Stred obce má nadmorskú výšku 187 m, v chotári obce je nadmorská výška 170 – 398 m.
Podľa administratívneho začlenenia patrila obec do Zemplínskej župy, okres Stropkov, kraj
Prešov. Od roku 1968 patrila obec do okresu Vranov nad Topľou, kraj Východoslovenský. Od
1. 1. 1997 je obec začlenená do okresu Humenné, kraj Prešovský.
Jej prvý názov je Sythnycz, Sithnice
V roku 1430 Naghsytnizce
V roku 1454 Naghzetnicze
V roku 1773 Žitnicza
V roku 1808 Dolní Sytnice
V roku 1920 Nižná Šitnica
V roku 1927 Nižná Sitnica
Obec dostáva pomenovanie podľa rieky Sitničky, ktorá tečie cez dedinu. Nižná dostala preto,
že v jej susedstve podľa smeru vody vyššie severným smerom leží obec Vyšná Sitnica.Staršie
pramene, najmä Vlastivedný slovník obcí na Slovensku uvádza, že prvá zmienka o obci je
z roku1408.
Prvá písomnosť z roku 1494 hovorí, že pánom je ErdodiBakoczMiklos. Potom sa obec stáva
majetkom kráľovskej koruny, ďalej je majetkom Gábora Perenyi. V roku 1596 ako kráľovský
dar ju dostáva JanosPetho. Po ňom je majiteľom gróf Bukovszky, gróf Barkóczy a neskoršie
je majetkom baróna Dessewbbyho. V roku 1715 mala obec podľa písomných prameňov mlyn,
12 opustených a 8 obývaných domácností. Prvé sčítanie ľudu v Maďarsku v rokoch 1784 –
1787.
5.7.Pamiatky
Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Praveký mohylník z obdobia eneolitu.
Nachádza sa na hrebeni vrchu Uhlisko.
5.8.Významné osobnosti obce
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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 Nižná Sitnica, 094 07 Nižná Sitnica č. 24

6.2.Zdravotníctvo
Najbližšie zdravotné stredisko je v susednej obci Košarovce.

6.3.Sociálne zabezpečenie
V obci je od 1.1.2021 zriadený Denný stacionár Nižná Sitnica pre seniorov, ktorý prevádzkuje
Pokojný život n.o., Snina, Mgr. Viera Peľová.

6.4.Kultúra
V obci sa nachádza Kultúrny dom, amfiteáter, Dom Slovensko-Poľskej spolupráce, Areál
detského ihriska, multifunkčné ihrisko avšak v rokoch 2020 a 2021 sa oproti minulosti
neorganizovali kultúrne a športové podujatia z dôvodu šírenia nákazlivého ochorenia COVID19.
V obci sa nachádza multifunkčné ihrisko pre voľnočasové aktivity a futbalové ihrisko so
sociálnym zariadením pre voľnočasové aktivity, ale aj na organizovanú športovú činnosť a to:
miestny FK Slovan Nižná Sitnica , ktorý je účastníkom VI. Ligy ObFZ Humenné a žiaci, ktorí
sú účastníkmi II.triedy v malom futbale ObFZ Humenné. Obec každoročne organizuje turnaj
v stolnom tenise 2 kategórie, avšak tento rok obec neorganizovala turnaj, vzhľadom k šíreniu
nákazlivého ochorenia COVID-19.

6.5.Doprava
Doprava je v obci zabezpečovaná prostredníctvom spoločnosti SAD a.s. Humenné.

6.6.Územné plánovanie
Riešenie územného plánovania v obci – obec nemá vypracovaný územný plán vzhľadom
k tomu, že obce do 2000 obyvateľov v zmysle stavebného zákona nemajú túto povinnosť.

6.7.Hospodárstvo
V obci je prevádzka potravín : Coop Jednota, Vranov nad Topľou
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7.Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020,uznesením č. 12/2020
Rozpočet bol zmenený trikrát:
- prvá zmena schválená dňa 30.06.2021
uznesením č. 14/2021
- druhá zmena schválená dňa 22.10.2021
uznesením č. 15/2021
- tretia zmena schválená dňa 15.12.2021
uznesením č. 16/2021
7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

147.000,00

170.750,00

167.187,72

97,91

107.130,00
0,00
39.870,00

127.460,00
0,00
43.290,00

126.908,82
0,00
40.278,90

99,57
0,00
93,04

147.000,00

170.750,00

166.764,72

97,67

105.360,00
36.000,00
5.640,00
0,00

126.540,00
38.570,00
5.640,00
0,00

125.558,22
35.566,50
5.640,00

99,22
92,21
100,00

147.000,00

170.750,00

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
126.908,82

Bežné príjmy spolu

126.908,82

z toho : bežné príjmy obce

0,00

bežné príjmy RO

125558,22

Bežné výdavky spolu

125.558,22

z toho : bežné výdavky obce

0,00

bežné výdavky RO

Bežný rozpočet

1.350,60
0,00

Kapitálové príjmy spolu

0,00

z toho : kapitálové príjmy obce

0,00

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

35.566,50

z toho : kapitálové výdavky obce

35.566,50
0,00

kapitálové výdavky RO

Kapitálový rozpočet

-35.566,50
-34.215,90
0,00
0,00
-34.215,90

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie – účelová kapitálová dotácia
Vylúčenie – účelová dotácia
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

40.278,90

Príjmové finančné operácie

5.640,00

Výdavkové finančné operácie

Rozdiel finančných operácií

34.638,90
167.187,72
166.764,72
423,00
0,00
423,00

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOL
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku /nevyčerpané účelové dotácie/
Upravené hospodárenie obce

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu:
Upravený o zostatok finančných operácií:
Vylúčenie z prebytku (účelové dotácie)
Výsledok hospodárenia

- 34.215,90 EUR
+ 34.638,90 EUR
0,00 EUR
+ 423,00 EUR

Schodok rozpočtu v sume -34.215,90 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný :
- z finančných operácií
+34.638,90 EUR
Zostatok finančných operácií v sume +34.638,90 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 34.638,90 EUR
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Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 423,00 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
423,00EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
423,00 EUR.
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

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

167.187,72

139.200,00

114.000,00

116.000,00

126.908,82
0,00
40.278,90

118.610,00
0,00
20.590,00

114.000,00
0,00
0,00

116.000,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

166.764,22

139.200,00

114.000,00

116.000,00

125.558,72
35.566,50
5.640,00

112.550,00
21.010,00
5.640,00

108.740,00
1.500,00
3.760,00

111.700,00
3.000,00
1.300,00

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

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný 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

brutto
1.296.269,33
1.258.003,82

Zostatková Bezprostredne
predchádzajúc
cena k
e účtovné
31.12.2021
obdobie
korekcia
Netto
netto
401.607,55 894.661,78 937.661,10
401.607,55 856.396,27 858.733,37

1.574,88
1.256.428,94
0,00
37.520,47

1.574,88
400.032,67
0,00
0,00

0,00
856.396,27
0,00
37.520,47

0,00
858.733,37
0,00
78.048,64

715,98
0,00
0,00
285,73
36.518,76
0,00
0,00
745,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

715,98
0,00
0,00
285,73
36.518,76
0,00
0,00
745,04

1.522,41
0,00
0,00
23,71
76.502,52
0,00
0,00
879,09

Nadobúdacia
hodnota

Oprávky
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8.2.Zdroje krytia

Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
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

KZ 31.12.2020 v EUR
937.661,10
230.288,53

KZ k 31.12.2021 v EUR
894.661,78
225.587,72

0,00
0,00
230.288,53
62.048,76

0,00
0,00
255.587,72
24.989,95

600,00
33.862,40
561,88
6.797,43
20.227,05
645.323,81

600,00
0,00
401,89
9.401,01
14.587,05
644.084,11

8.3.Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti

23,71

285,73

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

8.4.Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Záväzky do lehoty splatnosti

62.048,76

9.802,90

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

11
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

9.Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Náklady

130.935,46

167.530,42

50 – Spotrebované nákupy

12.809,98

16.038,24

51 – Služby

13.368,47

13.899,62

52 – Osobné náklady

54.940,40

93.269,46

53 – Dane a poplatky

181,73

317,41

3.233,81

2.307,09

42.192,00

38.503,60

2.874,60

1.936,86

0,00

0,,

1.334,47

1.258,14

0,00

0,00

163.079,22

162.829,61

833,30

786,26

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

104.430,61

108.868,92

332,74

571,14

65 – Zúčtov.rezerv a OP z
prevádz. a fin. čin. a zúčt.ČR
66 – Finančné výnosy

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.882,57

52.003,29

32.143,76

-4.700,81

Názov

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prev.,finanč.činnosti,čas.rozl.
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu vnút.služieb
62 – Aktivácia

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transf. a rozpoč.
príj. v obciach, VÚC a v RO
a PO zriad.obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok záporný v sume -4.700,81 EUR bude zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné významné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie a
činnosť obce
10.1.Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
MV SR
MV SR
OU Prešov
DPO SR
ÚPSVaR

Účelové určenie grantov a transferov
Dotácia Register obyv., register adries, životné prostredie
Údržba vojnových hrobov
Dotácia MŠ- školské potreby, špecifiká (ochranné
pracovné prostriedky, testovanie, dezifnek
Dotácia pre DHZO
Finančný príspevok na zamestnávanie znevýhodnených
UoZ
Dotácia na sčítanie domov a bytov
Dotácia Enviromentálny fond- ročný príspevok

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
153,13
35,80
769,00
1.399,34
10.449,55

ŠU SR
2.349,47
MŽP SR
91,84
Úrad PSK
Dotácia na rekonštrukciu priestorov KD
1.700,00
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 a to pre MŠ na špecifiká ( dezinfekčné prostriedky, ochranné pracovné
pomôcky, testovanie)
Poskytovateľ
Suma v EUR
Účel
OU Prešov
185,00
špecifiká
10.2.Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2009
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie
FK Slovan Lobe-

Účelové určenie dotácie

-bežné výdavky na činnosť FK Nižná Sitnica

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

1.258,14

Nižná Sitnica

Výška dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2021 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID19.
10.3.Významné investičné akcie v roku 2021
V roku 2021 sa v obci realizovala rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v celkovej výške
35.566,50 €.

10.4.Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Sitnica
- rekonštrukcia – Komunitné centrum Nižná Sitnica
- realizácia projektu wifi pre Teba II
- rekonštrukcia šatní a sociálnych priestorov na futbalovom ihrisku
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- zlepšenie infraštruktúry futbalového ihriska
-Výstavba bytového domu

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.

10.6.Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
a) Obec nezaznamenala žiadne významné riziká a neistoty. Obec nevedie žiadny súdny spor.
b) Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia
obce: V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil
mnoho krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na
firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne
vplyvy majú od roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom,
na základe ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu
s následným obmedzením určitých plánovaných aktivít. Pretože sa situácia stále vyvíja,
vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady
potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.

Vypracoval:
Helena Mališová

Schválil:
Ing. Stanislav RAKÁR

V Nižná Sitnica, dňa: 23.05.2022

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