Výročná správa
Obce HOLČÍKOVCE
za rok 2016

Mgr.Michal Flešár

starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Konsolidovaná výročná správa obce Holčíkovce poskytuje reálny pohľad na činnosť obce
a dosiahnuté výsledky v roku 2016.
Obec ako materská účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za
rozpočtovú organizáciu tvoriacu konsolidovaný celok na základe individuálnych účtovných
závierok. Konsolidovanú účtovnú závierku overuje audítor.
Obec Holčíkovce zostavuje jednu výročnú správu za individuálnu aj konsolidovanú
účtovnú závierku, čo je v súlade s § 22 ods. 16 zákona č. 431/2002 Z.z.
Obec Holčíkovce zostavila konsolidovanú výročnú správu za rok 2016. Obsahuje základné
informácie o obci, o stave v ktorom sa nachádza, základne informácie o finančnej situácii,
súhrn za všetky súčasti konsolidovaného celku, prehľad o prijatých, ale aj poskytnutých
transferoch v rámci konsolidovaného celku a ostatné dôležité informácie o obci a jej
organizácii. Súčasťou konsolidovanej výročnej správy sú údaje aj z individuálnej účtovnej
závierky obce. .

2.Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC
Sídlo: 094 05 Holčíkovce
IČO: 00332429
Štatutárny orgán obce: Mgr. Michal Flešár, starosta
Telefón: 057/4887140
Mail: ocu@ holcikovce.sk
Webová stránka: www.holcikovce.sk

3.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Mgr. Michal Flešár
Zástupca starostu obce: Slavomír Fedor
Hlavný kontrolór obce: k 31.12.2016 obec nemala kontrolóra
Orgán samosprávy obce : obecné zastupiteľstvo – počet poslancov : 5
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
P.č.

Meno a priezvisko

Poslanec

1.

Slavomír Fedor

Zástupca
starostu

2.

Miloš Moroň

poslanec

3.

Juraj Porvazník

poslanec

4.

Iveta Čopková

poslanec

5.

Slavomír Cichý

poslanec

Mandátu v roku 2016 sa vzdali 3 poslanci : Bc. Milan Zajac, Bc. Jozef Lukáč a M. Bartko.
Na ich miesto nastúpili : Juraj Porvazník, Iveta Čopková a Michal Kasarda, ktorý sa tiež vzdal
mandátu a na jeho miesto nastúpil ďalší v poradí – Slavomír Cichý.
Rozpočtová organizácia obce :
Základná škola 094 05 Holčíkovce,
riaditeľ školy: PhDr. Jozef Nedzbala,
základná činnosť: vzdelávanie ročníky 1 - 9
IČO: 37873296
Telefón: 057/48802953,
e-mail: riaditel@zsholcik.edu.sk

4. Poslanie, vízie a ciele
Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov,
dotácii zo štátneho rozpočtu.
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Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Zásady hospodárenia s majetkom obce
určuje obecné zastupiteľstvo.
Obec ako samostatný územný celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR. Základnými dokumentmi strategického
plánovania je „ Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja Obce Holčíkovce „ ako
strednodobý strategický dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy.
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 ŠÚ SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej
štatistike.

Vízie obce :
• Rozvoj obce zabezpečený s dobre fungujúcou samosprávou, miestnou ekonomikou
a službami
• Zvýšená kvalita života s využitím prírodného, geografického a podnikateľského
prostredia
• Uplatňovať

otvorenosť,

individuálny

a profesionálny

prístup

voči

občanom,

dodávateľom a ostatným subjektom
• Vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a živnosti, občanov obce

Ciele obce :
• Podporiť rozvoj obce,

RO Domaša

- vytvárať priaznivé životné podmienky pre

obyvateľov obce ako aj chatárov v RO Domaša
• Zvyšovať kvalitu životného prostredia obce a RO Domaša
•

Zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo

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
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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 : okres Vranov nad Topľou – Prešovský samosprávny kraj
Susedné obce : Giglovce, Rafajovce
Celková rozloha obce : 1254 ha
Nadmorská výška : 165 mm
Prvá písomná zmienka : rok 1408
5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2015 : 424 - z toho 207 mužov a 217 žien
Počet obyvateľov k 31.12.2016: 421 – z toho 202 mužov a 219 žien
Trvalý pobyt dospelí : 333, detí : 88
V roku 2016 sa narodilo 1 dieťa, prisťahovalo sa celkom 10 občanov, odsťahovalo sa 5
občanov.
Národnostná štruktúra : slovenská národnosť
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina obyvateľov obce vyznáva
rímskokatolícku vieru
Vývoj počtu obyvateľov : má klesajúcu tendenciu
5.3 Ekonomické údaje:
Nezamestnanosť v obci k 31.12.2016 evidovaní : 12 uchádzačov
Vývoj nezamestnanosti : troška stúpajúca
Nezamestnanosť v okrese Vranov nad Topľou k 31.12.2016 predstavuje : 21,25 %

5.4.Symboly obce
Symboly obce : erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu
každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické ( náuka o erboch), vexilologické ( náuka
o vlajkách) a sigilografické ( náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidla a zvyklosti.
Erb obce má túto podobu:
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V modrom štíte strieborná položená ryba v zlatej zbroji, prevýšená zlatým vretenom so
striebornou navinutou niťou, medzi nimi strieborná zvlnená zlatá lata.
Vlajka obce Holčíkovce pozostáva z 5 pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej a sivej.
Pečať obce Holčíkovce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
HOLČÍKOVCE. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi
o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
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5.5 História obce

Najstaršie dejiny obce
Obec Holčíkovce HISTÓRIA:

Obec Holčíkovce leží v južnej časti Ondavskej vrchoviny, v doline potoka
Ondalík a na východnom brehu priehrady Veľká Domaša. O Holčíkovciach sa
zachovali najstaršie správy v listinách kráľa Žigmunda z rokoch 1408 a 1410
o darovaní stropkovského panstva, teda aj tejto dediny šľachticom z Perína.
V listinách z 15. storočia sa vyskytujú v pravopisných obmenách názvu Holčík,
v písomnostiach od 16. storočia pravidelne v maďarizovanej podobe slovenského
názvu Holčíkoviec. Je zrejmé, že názov korení v priezvisku muža Holčík, ktorý
bol nepochybne prvým šoltísom vo vznikajúcej dedine. Od založenia sídliska boli
Holčíkovce majetkovou súčasťou stropkovského panstva nepretržite aj v 17.
storočí. Z urbárov stropkovského panstva zo 16. Storočia sa dozvedáme, že
v Holčíkovciach tradične pôsobili šoltýsi a hospodárili roľnícke, slovenské
poddanské domácnosti. Šoltýsovi patril vodný mlyn. Od roku 1591 ju vlastnili
Rákocziovci, v 18.storočí Vécseyovci a v 19. storočí rodina Larischovcov.
Holčíkovské sedliacke domácnosti v roku 1567 zdanili daňou kráľovi od 2,25
porty a v roku 1582 od troch port. Tamojšie sídlisko malo v roku 1600 obývaných
šesť poddanských domov a zaiste aj dom šoltýsa. Na prelome 16. a 17. storočia
boli Holčíkovce malou dedinou so slovenským, roľníckym obyvateľstvom.
V prvej polovici 17. storočia sedliacke domácnosti chudobneli a ubúdalo ich.
V roku 1610 vtedajších sedliakov aj želiarov zdanili spolu od 0,75 porty, v roku
1635 len želiarov od 2,25 porty. Okolo roku 1639 bolo sídlisko opustené.
V neskôr obnovenej dedine obyvateľov a domov pribúdalo v druhej polovici 17.
storočia, prípadne začiatkom 18. Storočia. V roku 1715 bývalo v Holčíkovciach
deväť, v roku 1720 sedem poddanských domácností. Pri sčítaní ľudu r. 1787 mala
dedina 23 domov a 229 obyvateľov. V roku 1828 mala 27 domov a 202
obyvateľov.
Obec je pre svoju výhodnú polohu a vybudovanú infraštruktúru veľmi vhodná na
trávenie letných dovoleniek. Návštevníkom ponúka hlavne vodné športy
a rybárstvo
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5 Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
• Základná škola Holčíkovce
• Materská škola Holčíkovce
V obci sa nachádza predškolské zariadenie ako aj plne organizovaná základná škola.
Vyučujú sa tu ročníky 1.-9., ktorú navštevujú deti z obce, ako aj z okolitých dedín
(Jasenovce, Giglovce, Rafajovce, Ďapalovce a Piskorovce),Súčasťou školy je aj školský
klub a školská jedáleň. Základnú školu navštevovalo 88 žiakov do 30.6.2016. Od
1.9.2016 mala škola 96 žiakov. Školský klub navštevovalo 15 žiakov a v školskej jedálni
sa podávali obedy v prieme asi 78 denne. Na tunajšej škole pracovalo v priemere 20
osôb, z toho je 12 pedagógov.
Materská škola mala zapísaných 14 deti. Pracujú 2 učiteľky.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : na zvyšovanie kvality vzdelávania a skvalitňovanie výchovno - vzdelávacieho
procesu
6.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
• Poliklinika Vranov n/T., ktorá je vzdialená od obce cca 25 km
• Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou
• Zdravotné stredisko Holčíkovce s praktickým lekárom MUDr. Dušan Roháč, ktorý
pracuje na novom zrekonštruovanom zdravotnom stredisku, ktoré obec zakúpila v roku
2015.
• Súkromná zubná ambulancia – MUDr. Katarína Mlynarčiková, ktorá je umiestnená
v rodinnom dome.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotníckych
služieb sa bude orientovať na zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti
občanom obce.
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6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
• Najbližšie zariadenie sociálnych služieb Tovarné, ktoré je zariadením v pôsobnosti PSK
Prešov
• Penzión Vranov nad Topľou
• Opatrovateľskú službu v obci nemáme
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : pomoc starým a odkázaným dôchodcom, vytvorenie denného stacionára
podľa záujmu starých a odkázaných dôchodcov. V obci pracuje Jednota dôchodcov, ktorá sa
zúčastňuje pri príprave rôznych podujatí, organizuje rôzne zájazdy pre členov. Obec je
nápomocná pri vybavovaní dokladov, čo sa týka umiestnenia v penzióne Vranov nad Topľou.
6.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obec Holčíkovce v spolupráci so
Základnou a Materskou školou konaním kultúrnych a spoločenských akcii : oslava 1.máj
spojený s vatrou, Deň matiek, Mikuláš, stretnutie dôchodcov v rámci mesiaca október – úcta k
starším, Silvester a vítanie Nového roka.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na :
•
prostredníctvom záujmových organizácii, ktoré sú v obci
aktívne, zabezpečovať pre občanov spoločenský a kultúrny život
•

v kultúrnom dome v obci zabezpečovať kultúrnospoločenské akcie za účasti
deti z MŠ a ZŠ, ktoré prispejú svojim programom

6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
•

Slovenská pošta, a.s. – POŠTA Holčíkovce

•

Predajňa potravín COOP Jednota
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

•

Poľnohospodársku pôdu v obci obhospodaruje a.s. AGRO - HOLD

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na :
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• vytvoriť vhodné podmienky pre začínajúcich podnikateľov, ktorí by svojimi
službami priniesli pomoc občanom, ktorí nemajú možnosť dochádzať za týmito
službami do okolitých miest.

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2016. Obec v roku 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.02.2016 uznesením č.2/2016.
Obec 2 mesiace pracovala na základe rozpočtového provizória.
Rozpočet bol zmenený 3-krát:
-

prvá zmena schválená dňa 08.04.2016 uznesením č. 3/2016

-

druhá zmena schválená dňa 16.08.2016 uznesením č. 7/2016

-

tretia zmena schválená dňa 14.12.2016 uznesením č.10/2016

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Finančné príjmy ZŠ
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

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

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

825398

949416

984230

119,22

453648
245730
126020
0,00

558432
260111
126020
0,00

572467
260870
145855
144

126,19
106,16
115,73

0,00
828398

4853
949416

4894
981294

118,45

205432
11754
382466
225746

268564
26135
382466
272251

263584
51996
380210
285504

114,30
442,36
99,41
126,47

Rozpočet obce
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2016

577361
572467
4894

549088
263584
295504

+ 28273
260870
260870
0,00

51995
51995
0,00

+ 208875
+237148
-276,45
236871

Príjmy z finančných operácií

145999

Výdavky z finančných operácií

380210

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-234211
984230
981293
2937
-276
2661

Prebytok rozpočtu v sume 2 661 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., upravený o nevyčerpané prostriedky v sume 276,00 € navrhujeme
použiť :
-

Tvorbu RF v sume 2 661,00 €

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a)
a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú :
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-

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 276,45 € - dopravné ZŠ

Na základe uvedených skutočnosti navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 2661,00 €,
7.3 Rozpočet na roky 2017 - 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť
k 31.12.2016
984230

Rozpočet na
rok 2017
540487

Rozpočet
na rok 2018
510487

Rozpočet
na rok 2019
510487

572467
260870
145999
4894

510487
30000
0,00
0,00

510487
0,00
0,00
0,00

510487
0,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
981294

Rozpočet na
rok 2017
540487

Rozpočet
na rok 2018
510487

Rozpočet
na rok 2019
510487

263585
51995

262419
30000

263019
0,00

283909
0,00

380210
285504

21490
226578

20890
226578

0,00
226578

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

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

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

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2015 k 31.12.2016
281468ä8,95
2587359,06

OBEC

ZŠ

2557216,72

30142,44

2593047,34

2500522,36

2500522,36

0,00

2133,11

846,11

846,11

0,00

2504537,02

2419938,04

2419938,04

0,00

86377,21

79738,21

79738,21

0,00

219768,06

84946,06

55230,03

29716,03

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
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Zásoby

1078,89

1766,57

1333,68

432,89

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

3,07

0,00

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

0,00

0,00

41165,76

24935,97

24367,48

568,49

177520,34

58243,52

29528,87

28714,65

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0,00

0,00

1873,55

1890,74

1464,33

426,41

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2015 k 31.12.2016
2814688,95
2587359,16

OBEC

ZŠ

2557216,72

30142,44

1467215,65

1470593,02

1473805,41

-3212,39

-17818,50

-24457,50

-24457,50

0,00

1486435,37

1495262,91

1495262,91

0,00

-7169,61

10016,37

11827,54

-1811,17

509343,33

101887,21

68958,79

32928,42

8415,92

10217,97

10217,97

0,00

232,82

0,00

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

64953,51

45627,29

44251,53

1375,76

Krátkodobé záväzky

78744,25

46041,95

14489,29

31552,66

Bankové úvery a výpomoci

359996,83

0,00

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

835129,97

1014878,93

1014452,52

426,41

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

predaja dlhodobého majetku - predaj pozemkov
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8.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

42362,02

21679,41

Pohľadávky po lehote splatnosti

6297,58

7038,73

8.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

143697,76

91669,24

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Ide o pokles pohľadávok a to najmä vyrovnanie poplatku za skládku odpadu, faktúr
odberateľov

9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

OBEC

ZŠ

Náklady

667153,46

699987,22

395121,76

304865,46

50 – Spotrebované nákupy

84411,91

86811,30

52848,79

33962,51

51 – Služby

43214,21

45698,70

35346,16

10352,54

52 – Osobné náklady

397542,52

401932,27

147030,25

254902,02

53 – Dane a poplatky

586,00

734,46

734,46

0,00

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia

6170,22

22640,86

22637,29

3,57

82238,92

91331,14

91331,14

0,00

56 – Finančné náklady

17602,71

13610,88

12860,07

750,81

57 – Mimoriadne náklady

0,00

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov
príjmov
59 – Dane z príjmov

35386,97

37227,61

32333,60

4894,01

Výnosy

659984,70

710016,86

406962,57

303054,29
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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/ po zdanení

40298,99

41753,53

24440,55

17312,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

181106,10

206414,12

206414,12

104368,83

102763,69

102526,44

237,25

6989,11

8606,09

8606,09

0,00

12,75

2,05

2,03

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

327208,92

350477,38

64973,34

285504,04

-7169,61

10029,64

11840,81

-1811,17

Hospodársky výsledok pred zdanením v sume 10 029,64 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Výsledok po zdanení predstavuje
čiastku 10 016,37 €-
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
3812,69

ÚPSVaR VV

Projekty 50j

ÚPSVaR VV

Dotácia hmotná núdza strava a školské potreby

2709,76

OÚ Vranov

Dotácia matrika

3001,00

OÚ Vranov

Dotácia voľby

OÚ Prešov

Dotácia školstvo

252207,24

OÚ Vranov

Dotácia REGOB

140,25

OÚ Prešov

Dotácia 5.ročné detí

271,00

930,50

OÚ ŽP Prešov Dotácia ŽP

39,75

MDVaRR SR

Dotácia doprava

18,36

MDVaRR SR

Dotácia stavebný úrad

395,25

10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2006 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

TJ

Účelové určenie dotácie

Bežné výdavky

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

1862,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané akcie realizované v budúcich rokoch:
•

zateplenie obvodového plášťa – Základná škola

•

klimatizácia kultúrneho domu

•

oplotenie obecného úradu a cintorína
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: A.Vaňovičová

Schválil: Mgr. Michal Flešár,starosta

V Holčíkovciach máj 2017
Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
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