Konsolidovaná výročná správa
Obce HOLČÍKOVCE
za rok 2019

Mgr. Michal Flešár

starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce Holčíkovce poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté
výsledky v roku 2019.
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 2018. Obsahuje základné
informácie o obci, o stave v ktorom sa nachádza, základné 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.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC
Sídlo: 094 05 Holčíkovce 40
IČO:

00332429

Štatutárny orgán obce: Mgr. Michal Flešár, starosta
Telefón: 057/4887140, 0918 450 048
e-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: Iveta Čopková
Hlavný kontrolór obce: Mária Pohlodová
Obecné zastupiteľstvo: 5 poslancov
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
1.

Iveta Čopková

2.

Slavomír Cichý

3.

Dušan Kudzia

4.

Ing. Milan Mlynarčik

5.

Ing. Martina Palušová

Rozpočtové organizácie obce :
Základná škola
094 05 Holčíkovce 44
Riaditeľ školy: PhDr. Jozef Nedzbala do 31.7.2019, od 1.8.2019 Mgr. Milan Dydňanský
Základná činnosť : vzdelávanie - ročník 1 – 9
IČO: 37873296
Telefón: 057/4880295
e-mail: riaditel@zsholcik.edu.sk

4. Poslanie, vízie, 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.
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.
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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

Ciele obce:
*

Podporiť rozvoj obce, RO Domaša – vytvárať priaznivé životné podmienky pre
obyvateľov obce ako aj chatárov v rekreačnej oblasti Domaša

*

Zvyšovať kvalitu životného prostredia obce a RO Domaša

*

Zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá 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: okres Vranov nad Topľou – Prešovský samosprávny kraj
Susedné mestá a obce: Giglovce, Rafajovce
Celková rozloha obce: 1254 ha
Nadmorská výška: 165 mm
Prvá písomná zmienka : rok 1408
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5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2018: 416
Počet obyvateľov k 31.12.2019 : 413
Trvalý pobyt dospelí : 347

deti : 66

V roku 2019 sa nenarodilo ani jedno dieťa, prisťahovalo sa celkom 7 občanov, odsťahovalo sa
7 občanov.
Národnostná štruktúra: slovenská národnosť
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: väčšina obyvateľov obce vyznáva
rímskokatolícku vieru
Vývoj počtu obyvateľov: klesajúca tendencia
5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese: 12,13 %
Vývoj nezamestnanosti: mierne stúpajúca k 31.12.2019
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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:

V modrom štíte strieborná položená ryba v zlatej zbroji, prevýšená zlatým vretenom so
striebornou navinutou niťou, medzi nimi strieborná zvlnená zlatá lata.

Vlajka obce:

Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, žltého, bieleho
a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.t. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny je listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.
Obec je doložená z roku 1408 ako Holchik, Holchyk, nesk§r ako Halzyk ( 1430),
Holczikowcze (1773), po maďarsky Holcsikóc, Holcsik.

8

Pečať obce:

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.

5.5 História obce
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
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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

6. Plnenie úloh 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
s právnou subjektivitou. Vyučujú sa tu ročníky 1 – 9, ktorú navštevujú deti z obce, ako aj
z okolitých dedín (Jasenovce, Giglovce, Rafajovce, Ďapalovce, Piskorovce a od roku 2018
pribudli žiaci aj z obce Bžany a Žalobín). Súčasťou školy je aj školský klub a školská jedáleň.
Základnú školu navštevovalo 124 žiakov k 30.6.2019. Od 1.9.2019 mala škola 124 žiakov.
Školský klub navštevovalo 22 žiakov a v školskej jedálni sa podávali obedy v prieme asi 135
denne. Na škole pracovalo v priemere 25 osôb, z toho 16 pedagógov.
Materská škola mala zapísaných 17 deti. Pracujú 2 učiteľky.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na :
-

zvyšovanie kvality vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Poliklinika n.o. Vranov nad Topľou, ktorá je vzdialená od obce cca 25 km

-

Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou

-

Zdravotné stredisko Holčíkovce s praktickým lekárom, ktorý pracuje na novom
zrekonštruovanom zdravotnom stredisku.

-

Súkromná zubná ambulancia, ktorá je umiestnená v rodinnom dome

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na:
zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom obce , ako aj občanom
z priľahlých obcí.

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:
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pomoc starým a odkázaným dôchodcom, zvlášť tým, ktorí žijú osamelo. V obci pracuje
Jednota dôchodcov, ktorá sa zúčastňuje pri príprave rôznych podujatí, organizuje zájazdy pre
dôchodcov. Obec je nápomocná pri vybavovaní dokladov, čo sa týka umiestnenia v penzióne
a zariadení sociálnych služieb.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Obec Holčíkovce v spolupráci so
Základnou a Materskou školou pri príprave rôznych kultúrnych a spoločenských akcii :
oslava 1. mája spojená s vatrou a opekačkou, Deň matiek, Deň detí, stretnutie dôchodcov
v rámci mesiaca október – úcta k starším, Mikuláš, Silvester - vítanie Nového roka
a zabíjačkové hody.
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 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

-

Predajňa Potraviny POSTAP Ondavské Matiašovce

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
-

Poľnohospodársku pôdu v obci obhospodaruje AGRO – HOLD, s.r.o. Holčíkovce

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na:
-

vytvoriť vhodné podmienky pre začínajúcich podnikateľov, ktorí by svojimi službami
priniesli pomoc občanom, ktorí nemajú možnosť dochádzať za týmito službami do
okolitých miest.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2018 uznesením č.10/2018
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 09.09.2019 uznesením č. 4/2019

-

druhá zmena schválená dňa 15.11.2019 uznesením č. 5/2019

-

tretia zmena schválená dňa 13.12.2019 uznesením č. 7/2019

-

štvrtá zmena schválená dňa 23.01.2020 uznesením č. 1/2020

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

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

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

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

641 330

930 714

973 502

104,59

606 330
35 000
0
0

733 746
157 732
29 976
9 260

739 739
188 371
30 310
15 082

122,00
100,81

641 330

930 714

942 664

101,28

262 090
18 332
16 668
344 240

302 871
171 040
16 668
440 135

299 686
171 056
16 668
455 254

98,95
100,00
100,00
103,43

Rozpočet obce
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

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

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
754 656,40
739 739,49
14 916,91

754 939,79
299 686,03
455 253,76

-283,39
188 370,95
188 370,95
0,00

171 055,52
171 055,52
0,00

+17 315,43
17 032,04
- 16 301,20
730,84
30 310,41
165,14
16 668,00

13 807,55
973 502,90
942 663,31
30 839,59
-16 301,20
14 538,39

Prebytok rozpočtu v sume 17 032,04 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa znižuje o:
a) nevyčerpané prostriedky na prenesený výkon v oblasti školstva v sume 6301,20 € dotácia
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
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b) nevyčerpané prostriedky poskytnuté ako dotácia zo ŠR v sume 10 000,00 € na parkovisko,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zostatok finančných operácií v sume 13 807,55 € bol zvýšený o prebytok bwežného
a kapitálového rozpočtu v sume 730,84 €.:
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 14 538,39 € , navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu

14 538,39 €

7.3 Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

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

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

973 502

672 989

662 989

652 989

739 739
188 371
30 310
15 082

652 989
20 000
0,00
0,00

652 989
10 000
0,00
0,00

652 989
0,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

942 664

672 989

662 989

652 989

299 686
171 056
16 668
455 254

296 300
3 332
16 668
356 689

296 300
0,00
10 000
356 689

296 300
0,00
0,00
356 689
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8.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú
jednotku a konsolidovaný celok
8.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31. 12.2018
2524291,95

Skutočnosť
k 31. 12.2019
2756411,12

2477674,41

2678475,07

198,00

0,00

2397738,20

2598736,86

Dlhodobý finančný majetok

79738,21

79738,21

Obežný majetok spolu

45012,75

76118,63

549,20

466,75

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

6,00

3,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

14060,22

14594,95

Finančné účty

30397,33

61056,93

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

z toho:
Zásoby

Poskytnuté

návratné

fin.

0,00

0,00

návratné

fin.

0,00

0,00

1604,79

1817,42

Skutočnosť
k 31. 12.2018
2563563,94

Skutočnosť
k 31. 12.2019
2795691,69

2477674,41

2678475,07
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0,00

2397738,20

2598736,86

79738,21

79738,21

výpomoci dlh.
Poskytnuté
výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok
Názov

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

83901,28

114994,79

931,47

2465,02

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

14587,13

14620,88

Finančné účty

68382,68

97908,89

0,00

0,00

0,00

0,00

1988,25

2221,83

z toho:
Zásoby

Poskytnuté návratné finančné
výpomoci dlh
Poskytnuté

návratné

fin.

výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov

Skutočnosť
k 31. 12.2018

Skutočnosť
k 31. 12.2019

2524291,95

2756411,12

1494159,31

1498909,56

0,00

0,00

1487185,40

1495324,71

8139,31

3584,85

72984,20

170439,72

Rezervy

1200

1200

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0,00

0,00

1865,83

1552,77

Krátkodobé záväzky

20288,71

104749,41

Bankové úvery a výpomoci

49629,66

62937,54

955983,04

1087061,84

Vlastné imanie a záväzky
spolu
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Nevysporiadaný

výsledok

hospodárenia min.rokov v
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie
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b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31. 12.2018
2563563,94

Skutočnosť
k 31. 12.2019
2795691,69

1494657,82

1498189,62

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

9216,88

3531,80

Vlastné imanie a záväzky spolu

Vlastné imanie
z toho:

Výsledok hospodárenia
Záväzky

112539,62

z toho:
Rezervy

1200

1200

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0,00

0,00

3145,01

1948,75

Krátkodobé záväzky

58564,95

143949,53

Bankové úvery a výpomoci

49629,66

62937,54

956366,50

1087466,25

Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

predaja dlhodobého majetku – predaj pozemkov

8.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Zostatok
k 31.12.2018

Zostatok
k 31.12.2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

8692,47

7852,56

Pohľadávky po lehote splatnosti

9151,24

10522,88

Zostatok
k 31.12.2018

Zostatok
k 31.12.2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

9219,38

7881,49

Pohľadávky po lehote splatnosti

9151,24

10522,88

Pohľadávky

b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky
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8.4.Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
Zostatok
k 31.12.2018

Zostatok
k 31.12.2019

Záväzky do lehoty splatnosti

22154,54

106302,18

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Zostatok
k 31.12.2018

Zostatok
k 31.12.2019

Záväzky do lehoty splatnosti

61709,96

145898,28

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Záväzky

b) za konsolidovaný celok
Záväzky

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- pokles pohľadávok a to najmä vyrovnanie poplatku za skládku odpadov, faktúry
odberateľov a poplatky za odber vody
- pokles záväzkov – ide splátku za kotolňu na biomasu, ktorá bola splatná v roku 2018

9.Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31. 12. 2018

Skutočnosť
k 31. 12.2019

467852,15

426268,35

50 – Spotrebované nákupy

70929,23

55525,06

51 – Služby

71371,81

58772,09

174949,07

179425,81

1049,76

680,03

29564,89

9874,51

76485,67

74555,46

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
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56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy

6217,20

4884,98

0,00

0,00

37284,52

42550,41

0,00

0,00

475997,96

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)

39246,73

35330,46

0,00

0,00

0,00

0,00

257860,57

267044,51

108450,06

72094,19

1200,00

1200,00

1175,60

0,22

0,00

0,00

68065,00

54183,82

8139,31

3584,85

Hospodársky výsledok v sume 3584,85 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
b) za konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31. 12. 2018

Skutočnosť
k 31. 12. 2019

Náklady

808803,28

823226,04

50 – Spotrebované nákupy

104358,31

98637,03

89780,22

72095,65

500496,50

561516,96

1049,76

680,03

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

29564,89

9874,51

76485,67

74555,46

7017,93

5666,40

0,00

0,00

50,00

200,00

0,00

0,00

818026,66

826757,84

45995,85

33091,23

0,00

0,00

0,00

0,00

257202,94

267044,51

108622,59

72094,19

1200,00

1200,00

1175,60

0,00

0,00

0,00

403829,68

453327,69

9216,88

3531,80
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10.Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
ÚPSVaR Vranov n/T

Účelové určenie grantov a
transferov
Projekty 50j, § 54

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
9486,89

ÚPSVaR Vranov n/T

Dotácia hmotná núdza

18954,80

Okresný úrad Vranov n/T

Dotácia register adries

30,80

Okresný úrad Vranov n/

Dotácia matrika

2237,92

Okresný úrad Vranov n/T

Dotácia voľby

2677,19

Okresný úrad Vranov n/T

Dotácia REGOB

141,24

Okresný úrad Prešov

Dotácia školstvo

386764,53

Okresný úrad Prešov

Dotácia 5 ročné deti

Okresný úrad ŽP Prešov

Dotácia ŽP

40,41

MDVaRR SR Bratislava

Dotácia doprava

18,49

MDVaRR SR Bratislava

Dotácia stavebný úrad

MF SR Bratislava

Dotácia ,VO Domaša,parkovisko

1022,00

558,97
22150,00

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

10.2.Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2006
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Bežné výdavky

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

0,00

10.3 Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
a) obec
- Rekonštrukcia a modernizácia MŠ- zníženie energetickej náročnosti – prostriedky zo
ŠR a EU v hodnote 108 581,95 € a 40 843,29 € z vlastných prostriedkov
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-

Dotácia z MF SR na verejné osvetlenie v RO Domaša Eva – úsek k reštaurácii Solaris
v čiastke 12 150,00 € a 5 560,28 € z vlastných prostriedkov

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- Rekonštrukcia budovy Základnej školy – zateplenie obvodového plášťa
- Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel verejného osvetlenia v RO Domaša - Eva
- Parkoviská Holčíkovce
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

Vypracoval:

Ing. Katarína Jenčová

Schválil: Mgr. Michal Flešár

V Holčíkovciach dňa 10. júna 2020

Prílohy:





Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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