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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa Obce Zemplínska Široká za rok 2015 predstavuje súhrn činností obce
v hodnotovom vyjadrení a je v podstate kronikou za uvedené obdobie. Obec financuje svoje
potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.
Na plnenie svojich úloh môže používať návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce, resp. na
plnenie inej úlohy v štátnom záujme môže obec získať dotáciu zo strany štátu. Svoje úlohy
môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnym krajom
či inými právnickými alebo fyzickými osobami.
Majetok obce tvoria veci vo vlastníctve obce a jej majetkové práva. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, snahou obce je zveľaďovať a zhodnocovať tento majetok a zachovať ho
v nezmenšenej hodnote. Majetok obce možno použiť len na verejné účely, na podnikateľskú
činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné
zastupiteľstvo.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Zemplínska Široká
Sídlo: Zemplínska Široká 304
IČO: 00326071
Štatutárny orgán obce: Ing. Vladimír Mati, starosta obce
Telefón: 056 6497233
Mail: zemplinskasiroka@minet.sk
Webová stránka: www.obeczemplinskasiroka.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Vladimír Mati
Zástupca starostu obce: Ing. Miroslav Dovhun
Hlavný kontrolór obce: Ing. Lenka Paľová
Obecné zastupiteľstvo:
p. Stanislav Bamburák
p. Marek Čermák
Ing. Miroslav Čičák
Ing. Miroslav Dovhun
p. Marta Galová
p. Štefan Praskaj
p. Ján Šamudovský

Komisie:
Komisia kontroly verejného poriadku životného prostredia, podnikateľskej činnosti,
služieb, obchodu a zdravotníctva v zložení:
p. Marek Čermák– predseda
p. Miroslav Matišin – člen
p. Michal Guzej – člen
p. Stanislav Bamburák – člen
Komisia financií, územného plánovania, správy obecného majetku, poľnohospodárstva,
verejnoprospešných prác a verejného obstarávania v zložení:
Ing. Ing. Miroslav Čičák – predseda
Ing. Miroslav Dovhun – člen
Ing. Iveta Havranová - člen
p. Eva Kohútová – člen
Komisia kultúry, rozvoja, vzdelávania a sociálnych služieb v zložení:
p. Marta Galová – predseda
Mgr. Anna Ďurečková – člen
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p. Henrieta Sotáková – člen
Ing. Ľudmila Gajdošová - člen
Komisia športu a mládeže v zložení:
p. Ján Šamudovský – predseda
p. Štefan Praskaj - člen
p. Jaroslav Stretavský – člen
p. Šimon Stretavský – člen
p. Ján Tomko – člen
Obecný úrad:
Mgr. Mária Tomková – samostatný referent
Iveta Kráľová – samostatný referent
Jaroslav Stretavský – údržbár
Ľudmila Šamudovská - upratovačka

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území.
Vízie obce:
Víziu rozvoja obce možno definovať týmito strategickými politikami:
-

Sociálna politika: obec zlepší kvalitu života obyvateľov predovšetkým budovaním
dostupnej a kvalitnej občianskej a verejnej infraštruktúry a vybavenosti obce, čím sa
zvyšuje konkurencieschopnosť územia a kvalita života pre obyvateľov obce.
Vytvorenie modernej samosprávy rozvojom infraštruktúry informačných systémov,
zavádzaním efektívnych elektronických služieb samosprávy a internetizáciou obce.
Obec na základe vytvorenia týchto podmienok očakáva aj spätnú väzbu, väčšiu
iniciatívu obyvateľov na ďalší dynamický rozvoj obce.

-

Environmentálna politika: vízia formuluje stratégiu pre životné prostredie a zachovanie
prírodného dedičstva obce. Bude sa zameriavať na odstránenie chýb z minulosti,
zlepšenie životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva, ochranu prírodného
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dedičstva, zabezpečenie zvýšenia environmentálneho vedomia obyvateľov s väzbou na
cieľavedomé zveľadenie a využitie prírodných zdrojov.
-

Hospodárska politika: špecifickou oblasťou, ktorá môže výrazne ovplyvniť rozvoj obce
v oblasti zlepšenia infraštruktúry, ako aj vo zvýšení zamestnanosti obyvateľov obce, je
sektor cestovného ruchu. Rozvoj turistického ruchu v obci je podmienený zlepšením
stavu komunikácií a chodníkov a celkovým zvýšením atraktivity a bezpečnosti obce pre
návštevníkov vidieka. Úlohou bude vytvárať podmienky pre vidiecky turizmus
vybudovaním nízko kapacitných ubytovacích zariadení formou prestavby alebo
prístavby častí rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov. Vybudovanie
cyklotrás vytvorí vhodné podmienky trávenia voľného času v prírode v spojení
s aktívnym odpočinkom. Cieľom je vytvoriť vhodné podnikateľské prostredie, ktoré by
zabezpečilo prílev nových investorov s vytvorením pracovných miest.

Ciele obce:
Vytvoriť podmienky udržateľnosti ekonomického a sociálneho rastu obce tak, aby sa
v priebehu nasledujúceho obdobia stala významným hospodárskym, spoločensko-kultúrnym
a turistickým centrom regiónu pri plnom rešpektovaní potrieb svojich obyvateľov, ako aj
životného prostredia.

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 :
Zemplínska Široká leží vo východnej časti Slovenska, v Košickom kraji – jej zemepisné
súradnice sú 48° 41’ 21” severnej zemepisnej šírky a 21° 98’ 20” východnej zemepisnej dĺžky.
Susedné mestá a obce :
Vlastné katastrálne územie Zemplínskej Širokej začína na katastrálnej hranici s obcami
Zalužice a Čečehov, severovýchodne od Troganovho mlyna, odtiaľ pokračuje na juh až
juhovýchod k Čečehovskému kanálu, k trojhranici s obcami Iňačovce a Senné. Stredom

6

Čečehovského kanála potom v dĺžke približne 2 km prechádza k trojhranici s obcami Senné a
Palín, tu sa stáca na západ a prechádza štátnu cestu Michalovce – Pavlovce nad Uhom. Ďalej
pokračuje cez rieku Laborec k trojhranici s obcami Sliepkovce a Žbince – v tomto bode sa
prudko stáča na sever, pričom opäť prekračuje Laborec a smeruje k lokalite „Za dubom“, kde
sa stretávajú hranice troch obcí – Zemplínskej Širokej, Lastomíra a Michaloviec. V tomto
mieste sa hranica stáča na východ, tu prekračuje štátnu cestu Michalovce – Pavlovce nad Uhom
a povyše Troganovho mlyna sa dostáva do východzieho miesta. Najvyšší bod (109 metrov n.
m.) sa nachádza v strede obce, najnižší bod (100 metrov n. m.) je na hladine rieky Laborec –
v mieste, kde rieka opúšťa chotárnu hranicu.
Celková rozloha obce : 1 546 ha
Nadmorská výška : Obec sa rozprestiera v nadmorskej výške 108 m. n. m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 58,51 obyvateľov /km2, počet obyvateľov je 945
Národnostná štruktúra : z hľadiska národnostnej štruktúry sa prevažná časť obyvateľov hlási
k slovenskej národnosti.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Dominantná časť obyvateľov sa hlási
ku gréckokatolickému, rímskokatolického a pravoslavného vierovyznaniu.
Vývoj počtu obyvateľov: mierne stúpajúca tendencia
Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : cca 50 obyvateľov
Nezamestnanosť v okrese : 20 %
Vývoj nezamestnanosti : mierne klesajúca tendencia

5.3. Symboly obce
Erb obce: V modrom štíte v jeho hornej polovici po zelenej pažiti doprava cvála strieborný
(biely) kôň. V dolnej polovici štítu stojí doľava obrátený zlatý (žltý) jeleň. V tejto podobe je
erb obce historický a jedinečný.
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Vlajka obce: Obecná vlajka pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej,
žltej, zelenej a bielej. Farebné pruhy na vlajke sú umiestnené v tomto poradí: modrá, žltá,
modrá, zelená, modrá, biela a modrá. Vlajka je ukončená tromi cípmi, t. j. zástrihmi,
siahajúcimi do štvrtiny jej listu.
Pečať obce: V Krášku zachované pečatidlo pochádza z roku 1904 a je erbové. V pečatnom
poli je vyrytý jeleň, ktorý symbolizuje lesné bohatstvo chotára. Kruhopis pôvodného pečatidla
znie: „UNG VÁRMEGYE KRÁSKA KOZSÉG 1904“.
V Rebríne zachované pečatidlo pochádza z druhej polovice 19. storočia. Kruhopis pôvodného
pečatidla znie: „REBRÉNY KOZSÉG PECSÉ-TJE“.
Terajšia pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom: „OBEC
ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ“.

5.4. Logo obce
Obec Zemplínska Široká nemá logo obce, má erb obce.
5.5. História obce
Obec Zemplínska Široká vznikla urbanistickým a správnym zlúčením pôvodných obcí Rebrín a
Krašok dňa 1. januára 1961.
Zemplínska Široká je pomerne mladou obcou. Obec Rebrín bola staršou a rozlohou väčšou
dedinou. Prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza z roku 1266. Obec Krášok vznikla až
v prvej polovici 16. storočia na území rebrínskeho chotára, o čom svedčí písomná správa
z roku 1549. Zemepisná poloha a klimatické podmienky oboch obcí boli predurčené pre rozvoj
poľnohospodárstva. Napriek tomu, že obe dediny ležali veľmi blízko a že Krášok vznikol v
chotári Rebrína, každá obec sa vyvíjala samostatne. Mala vlastného richtára, obecnú pečať
i zemepánov. Mali však aj veľa spoločného, napr. náboženstvo, podobnú skladbu obyvateľstva.

5.6. Pamiatky
V obci Zemplínska Široká sa nachádzajú dva chrámy: Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla
a Pravoslávny chrám Presvätej Bohorodičky. Obidva chrámy sú chránené Pamiatkovým
ústavom SR ako národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu Slovenskej republiky.
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Doslova klenotom medzi pamiatkami z doby rímskej sa javí nádherná zlatá brošňa zdobená
polodrahokamami, ktorá bola objavená v roku 1852 priamo v Zemplínskej Širokej, v chotári jej
miestnej časti Rebrín. V súčasnosti sa táto výnimočná pamiatka nachádza v umeleckohistorickom múzeu vo Viedni.

5.7. Významné osobnosti obce
-

Arnold Babilonský: po ukončení štúdia bol 15. septembra 1920 vymenovaný za učiteľa
v Rebríne, od roku 1923 začal písať kroniku miestnej štátnej ľudovej školy. Po svojom
odchode na školský inšpektorát v roku 1934 pôsobil i v Okresnej hasičskej jednote
Michalovce-najprv vo funkcii tajomníka, neskôr predsedu.

-

Cyril, vlastným menom Vasiľ Mučička: mních, cirkevný hodnostár a autor článkov
náboženského charakteru. Od roku 1965 zastával úrad biskupa michalovskej
pravoslávnej eparchie.

-

Ing. Rastislav Mati, CSc.: výskumný pracovník, v rokoch 1983-1985 bol námestníkom
riaditeľa Komplexnej poľnohospodárskej výskumnej stanice v Michalovciach. Od 1.
augusta 1991 pôsobil ako riaditeľ Oblastného výskumného ústavu agroekológie
v Michalovciach. Výsledky jeho vedecko-výskumnej práce získali ohlas nielen doma,
ale i v zahraničí.

-

Ladislav Kopčay: pôsobil ako katechét v Michalovciach, neskôr bol gréckokatolíckym
farárom.

-

Juraj Humenský: kalvinský duchovný

-

Herman Jozef Hertz: narodil sa v obci, študoval v New Yorku, kde dosiahol hodnosť
rabína. Dostal sa do Johanesburgu v Južnej Afrike, kde sa stal hlavným rabínom. Bol
menovaný za jedného z rektorov jeruzalemskej univerzity.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola 37 detí

-

Materská škola 23 detí

Na mimoškolské aktivity je zriadený Školský klub detí a záujmové krúžky.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a skvalitnenie existujúcej
výučby cudzieho jazyka.
6.2. Zdravotníctvo
Obec nemá zriadené zdravotné stredisko ani v nej neordinuje všeobecný lekár. Za
zdravotnou starostlivosťou cestujú obyvatelia do neďalekého mesta Michalovce alebo do
obce Palín.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci nezabezpečuje žiadne zariadenie. Cieľom obce je udržanie
opatrovateľskej služby v takom stave, aby bolo možné zabezpečiť všetky potrebné úkony
pre osoby odkázané na dohľad alebo pomoc iných osôb. Najbližšie zariadenia sociálnych
služieb sú v meste Michalovce.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci nezabezpečuje kino, galéria alebo múzeum. Avšak
obec počas celého roka organizuje bohatý kultúrny a spoločenský program.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
-

Mária Korpa Vojaková: predaj na priamu konzumáciu alko, nealko, zmrzlina, teplá
strava

-

Milan Buban: pokrývačstvo, prípravné práce k realizovaniu stavby, dokončovacie
práce

-

Miroslav Matišin: údržba a oprava motorových vozidiel

-

Bc. Ľubomír Tomáš: výroba jednoduchých drevených výrobkov, sprostredkovateľská
činnosť v oblasti obchodu, nákladná doprava

-

Adriána Varjassyová: maloobchod, veľkoobchod

-

Coop Jednota, spotrebné družstvo

Najvýznamnejší priemysel v obci: v obci nepôsobí žiadna priemyselná firma.
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
-

Rastislav Vaško: rastlinná výroba, maloobchod, veľkoobchod

-

Agricola Italo Slovakka, s.r.o.
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-

Agro Palín, s.r.o.

-

Agrospol Čečehov, s.r.o.

-

TRA.CE.R.export-import, s.r.o.

-

Juraj Hospodár

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
vyrovnaný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením č. 9.
Rozpočet bol zmenený päťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 09.04.2015 uznesením č. 43

-

druhá zmena schválená dňa 25.06.2015 uznesením č. 67

-

tretia zmena schválená dňa 25.08.2015 uznesením č. 69

-

štvrtá zmena schválená dňa 16.10.2015 uznesením č. 95

-

piata zmena schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. 107

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015
Rozpočet

Príjmy celkom

Skutočné

% plnenia

Rozpočet

plnenie príjmov/

príjmov/

po zmenách

čerpanie výdavkov

% čerpania

k 31.12.2015

výdavkov

330 713,00

558 394,00

554 909,87

99,37

330 713,00

465 505,00

462 020,74

99,25

Kapitálové príjmy

0,00

71 000,00

71 000,00

100,00

Finančné príjmy

0,00

21 889,00

21 889,13

100,00

330 713,00

508 068,00

491 289,49

96,69

z toho :
Bežné príjmy

Výdavky celkom
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z toho :
Bežné výdavky

330 713,00

443 026,00

426 254,01

96,21

Kapitálové výdavky

0,00

34 399,00

34 392,58

99,98

Finančné výdavky

0,00

30 643,00

30 642,89

99,99

Rozpočet obce

0,00

50 326,00

63 620,38

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

Skutočnosť k 31.12.2015

462 020,00
462 020,74
0,00

426 254,01
426 254,01
0,00

Bežný rozpočet

35 766,73

Kapitálové príjmy spolu

71 000,00

z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO

71 000,00
0,00

34 392,58
34 392,58
0,00

Kapitálový rozpočet

36 607,42

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

72 374,15

Vylúčenie z prebytku

60 668,94

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

11 705,21

Príjmy z finančných operácií

21 889,13

Výdavky z finančných operácií

30 642,89

Rozdiel finančných operácií

-8 753,76

PRÍJMY SPOLU

554 909,87

VÝDAVKY SPOLU

491 289,48

Hospodárenie obce

63 620,39
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Vylúčenie z prebytku

60 668,94

Upravené hospodárenie obce

2 951,45

Prebytok rozpočtu v sume 72 374,15 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 60 668,94 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 951,45
EUR.
Zostatok finančných operácií v sume –8 753,76 EUR je v plnej výške krytý prebytkom
bežného a kapitálového rozpočtu.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení 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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 668,94 EUR, a to na :
- nevyčerpané prostriedky ZŠ v sume 3 481,74 EUR
- nevyčerpané prostriedky CO o sume 187,20 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – rekonštrukcia MŠ v sume 2 000,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 55 000,00 EUR, a to na :
- rekonštrukciu MŠ v sume 55 000,00 EUR
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.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015
vo výške 2 951,45 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2016 - 2018

Príjmy celkom

Skutočnosť

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

k 31.12.2015

na rok 2016

na rok 2017

na rok 2018

554 909,87

425 853,00

361 397,00

363 210,00

462 020,74

370 853,00

361 397,00

363 210,00

Kapitálové príjmy

71 000,00

55 000,00

0,00

0,00

Finančné príjmy

21 889,13

0,00

0,00

0,00

z toho :
Bežné príjmy

Výdavky celkom

Skutočnosť

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

k 31.12.2015

na rok 2016

na rok 2017

na rok 2018

491 289,48

425 853,00

361 397,00

363 210,00
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z toho :
Bežné výdavky

426 254,01

359 698,00

354 330,00

354 921,00

Kapitálové výdav.

34 392,58

61 155,00

7 067,00

8 289,00

Finančné výdavky

30 642,89

0,00

0,00

0,00

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

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12.2014

k 31.12.2015

Majetok spolu

919 676,86

963 083,99

Neobežný majetok spolu

879 361,75

883 934,95

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

708 632,39

713 205,59

Dlhodobý finančný majetok

170 729,36

170 729,36

37 149,27

76 109,08

277,98

371,54

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

12 383,06

4 814,25

Finančné účty

24 488,23

70 923,29

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

3 165,84

3 039,96

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12.2014

k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

919 676,86

963 083,99

Vlastné imanie

558 321,16

563 911,34

z toho :
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Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

558 321,16

563 911,34

Záväzky

125 079,81

147 687,95

3 150,00

1 550,00

15 419,59

61 229,90

829,54

837,16

Krátkodobé záväzky

27 991,38

32 724,48

Bankové úvery a výpomoci

77 689,30

51 346,41

236 275,89

251 484,70

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Obec v roku 2015 zaradila do svojej evidencie majetku:
-

Močidlo vo výške 2 327,24 EUR

-

Oddychová zóna s cyklokrosovou dráhou vo výške 7 415,75 EUR

-

Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ vo výške 11 000,- EUR

-

Kamerový systém vo výške 10 265,59 EUR

-

Nákup pozemku vo výške 4 000,- EUR

Obec v roku 2015 vyradila zo svojej evidencie majetku:
-

Kopírka SHARP z dôvodu opotrebovanosti, nefunkčnosti a nerentabilnej opravy vo
výške 2 194,78 EUR

Finančné účty, zúčtovanie medzi subjektami VS: zahŕňajú sumu 57 000,- EUR poskytnutej ale
nespotrebovanej dotácie z MŠVVaŠ na rekonštrukciu MŠ v mesiaci 12/2015
Bankové úvery a výpomoci: v priebehu roka 2015 obec splatila Komunál univerzálny úver vo
výške 26 342,89 EUR
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok

Zostatok

k 31.12 2014

k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2 091,37

2 965,18

Pohľadávky po lehote splatnosti

11 077,81

2 996,75
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8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok

Zostatok

k 31.12 2014

k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

28 820,92

33 561,64

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

pokles pohľadávok: uhradené pohľadávky z daňových príjmov za staré obdobie v roku
2015 (príjmov Agricola Italo Slovakka)

-

záväzky predstavujú mzdy a odvody za mesiac 12/2015, ktoré boli vyplatenie v 1/2016
a tiež neuhradené faktúry za tovary a služby, ktoré došli do 17.1.2016, ale týkajú sa
bezprostredne predchádzajúceho obdobia.

9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12.2014

k 31.12.2015

362 214,70

456 203,80

50 – Spotrebované nákupy

43 171,00

53 974,30

51 – Služby

54 285,93

116 531,82

214 568,11

230 457,08

577,47

399,55

8 414,58

13 821,36

35 128,28

35 270,77

5 329,11

4 913,86

738,16

833,83

2,06

1,23

371 906,92

467 390,43

5 576,81

5 799,03

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
56 – Finančné náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
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tovar
62 – Aktivácia

0,00

842,37

237 525,70

272 392,37

64 – Ostatné výnosy

24 306,30

20 028,57

65 – Zúčtovanie rezerv a OP

12 427,10

3 202,84

12,20

7,47

92 058,81

165 117,78

+9 692,22

+11 186,63

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov

z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné 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/
Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 9 692,22 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:
Náklady
51-Služby: zvýšenie nákladov je z dôvodu realizácie projektu: Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom vo výške 54 712,45 EUR.
52-Osobné náklady: k nárastu nákladov došlo z dôvodu navýšenia platov pedagogických
zamestnancov a zvýšenia platov zamestnancov verejnej správy, s čím súvisia aj zvýšené
odvody do poisťovní.
54-Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť: k navýšeniu nákladov došlo z dôvodu úhrady
penále a pokuty za porušenie predpisov zákonného sociálneho poistenia.
Výnosy
63- Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov: k nárastu výnosov došlo z dôvodu zvýšenia
DPFO poukázaných územnej samospráve.
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65-Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia: v roku 2015 sa neúčtovala rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace
odvody do poisťovní.
69–Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených
obcou alebo VÚC: k nárastu výnosov došlo z titulu realizácie likvidácie skládok s nezákonne
umiestneným odpadom vo výške 51 976,82 (dotácia z Environmentálneho fondu), zvýšených
výnosov pre Základnú školu a Materskú školu, ako aj výnosy z príspevku na podporu rozvoja
miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Ostatné dôležité informácie
9.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a

Suma prijatých

transferov

prostriedkov v
EUR

Nadácia SPP
Recyklačný fond
Národná agentúra Erasmus+
Min.školst.,vedy,výskumu
a športu SR
ÚPSVaR
Environmentálny fond
ÚPSVaR
Ministerstvo financií SR
Okresný úrad
ÚPSVaR
Min. dopravy, výstavby a reg.
rozvoja
Okresný úrad
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad
Okresný úrad
Okresný úrad
Ministerstvo ŽPEnvironmentál. fond
Min.školst.,vedy,výsk.a športu
SR

Projekt Močidlo
Prísp.na vysepar.zlož.kom.odpadu
Zlepšenie kvality výučby AJ
Rekonštrukcia MŠ-bežné výdavky

2 000,00
230,00
4 808,00
2 000,00

Rodinné prídavky
Sanácia skládok
Stravné v HN
Výmena sviet. verejn. osvetlenia
Voľby - referendum
Šanca na zamestnanie
Prenes. výkon-úsek dopravy

282,24
51 976,82
80,72
5 000,00
640,00
4 620,85
41,04

Odmena skladníka CO
Prenes. výkon-úsek matrík
Materská škola-predškolské deti
REGOB
Základná škola
Prenes .výkon-životné prostredie
Rekonštrukcia kúrenia-budova ZŠ
Vybudovanie oddychovej zóny

187,20
2 932,74
1 682,00
313,50
80 020,00
75,00
11 000,00
5 000,00

Rekonštrukcia MŠ-kapitál.
výdavky

55 000,00

18

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR: 57 000,- EUR – rozšírenie a udržanie
kapacít MŠ formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby MŠ

-

Min. životného prostredia SR: 5 000,- EUR – Vybudovanie oddychovej zóny
s cyklokrosovou dráhou a výsadbou sídelnej zelene

-

Min. financií SR: 5 000,- EUR – Výmena 50 ks svietidiel verejného osvetlenia a 5
reflektorov za LED

-

Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR-Okresný úrad: 92 700,- EUR – normatívne
a nenormatívne finančné prostriedky, kapitálové výdavky pre ZŠ a MŠ

-

Environmentálny fond: 51 976,82 EUR – Sanácia skládok s nezákonne umiestneným
odpadom

9.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 8/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

OŠZ Družstevník Zemplínska

na činnosť obecného

Široká

športového klubu

ZO JDS Zemplínska Široká

na činnosť ZO JDS Z. Široká

Gréckokatolícka cirkev-

na sanáciu vlhkosti základov

Farnosť Zemplínska Široká

a prác s tým súvis. v chráme

Pravoslávna cirkevná Obec

na úpravu a údržbu-výmena

Zemplínska Široká

okien

6 600,00
800,00
1 000,00

1 000,00

9.3. Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
-

Kamerový systém vo výške 10 265,59 EUR

-

Vybudovanie oddychovej zóny s cyklokrosovou dráhou a výsadbou sídelnej zelene a
dobudovanie Močidla vo výške 9 742,99 EUR

-

Rekonštrukcia kúrenia v budove Základnej školy vo výške 11 000,- EUR
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9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rozšírenie a udržanie kapacít MŠ formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie
priestorov pre potreby MŠ

-

Kanalizácia obce

-

Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu

-

Usporiadanie osláv pri príležitosti 750 výročia prvej písomnej zmienky o obci

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie žiadny súdny spor.

Vypracoval: Iveta Kráľová

Schválil: Ing. Vladimír Mati
starosta obce

V Zemplínskej Širokej, dňa 23.5.2016

Výročná správa obce vyvesená na úradnej tabuli dňa 24. 5. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Širokej berie na vedomie Výročnú správu obce za rok
2015 dňa 30.6.2016, uznesením č. 30
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