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1. Úvodné slovo starostu obce        
 
 
Vážení občania,  
 
 
 
 
Každý starosta sa snaží svojou prácou prispieť k zveľaďovaniu obce a jej majetku. Aj v mojom 

prípade to nie je inak. Výročná správa Obce Novosad za rok 2015, ktorú Vám predkladám, 

poskytuje  pohľad na činnosť a fungovanie  obce. Tak ako každý rok aj v roku 2015 sme sa 

snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších 

zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych  a prenesených 

kompetencií. V roku 2015 dosiahla obec prebytok rozpočtu, po úprave vo výške 29.454,39 €. 

 V sledovanom období sme sa zamerali najmä na opravy a údržbu miestnych chodníkov, 

rigolov ako aj budov vo vlastníctve obce, údržbu verejnej zelene, atď.. V obci sa uskutočnili   

Folklórne slávnosti, slávili sme spolu s deťmi Deň detí, uskutočnila sa Úcta k starším. 

Samozrejme bolo potrebné vykonať aj množstvo ďalšej  práce, ktorú v konečnom dôsledku 

nevidno, ako napríklad starostlivosť o verejné priestranstvá, verejnú zeleň, osvetlenie, rozhlas a 

pod., aby bol život pre nás v obci prospešný a na dobrej úrovni. Napriek rôznym prekážkam sa 

nám podarilo opäť vykonať niečo pre obec a jej obyvateľov. Verím, že aj v budúcnosti budeme 

v obci  napredovať, k čomu by som chcel prispieť aj ja svojou prácou.  

 

Mgr. Jozef Jastrab – starosta obce 
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2. Identifikačné údaje obce 
 
Názov: Obec Novosad 
Sídlo:   Hlavná 144/47 
IČO:     00331783 
Štatutárny orgán obce: Mgr. Jozef Jastrab 
Telefón: 0915 891 283 
E-mail:ocunovosad@gmail.com 
Webová stránka: novosad.eu.sk 
 
3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 
Do 14.12.2015: 
Starosta obce: Mgr. Jozef Jastrab 
Zástupca starostu obce:  Stanislav Pajtáš 
Hlavný kontrolór obce: Ing. František Feďak 
Obecné zastupiteľstvo: Pavol Sinčák , Jozef Lechman, , Stanislav Pajtáš , Jaroslav Jacko , Bc. 
Matúš Baranec , BC. Peter Fitere , Bibiana  Levická,  Ladislav Marošník,, Juraj Cenky 

Komisie:  
Komisia finančnú a pre správu  obecného majetku 
Komisia pre ochranu verejného poriadku 
Komisia pre kultúru a šport 
 
Od 15.12.2015: 
Starosta obce: Mgr. Jozef Jastrab 
Zástupca starostu obce:  Stanislav Pajtáš 
Hlavný kontrolór obce: Ing. František Feďak 
Obecné zastupiteľstvo: Ľubomír Dely , Jozef Lechman,  Bc.Matuš Baranec, Stanislav Pajtáš , 
Jaroslav Jacko , Bibiana Levická ,Ladislav Marošník, Bc. Peter Fitere, Juraj Cenky 

 
Komisie:  
Komisia pre ochranu verejného záujmu 
Komisia finančnú a pre správu  obecného majetku 
Komisia pre ochranu verejného poriadku 
Komisia pre kultúru a šport 
 
Obecný úrad Novosad Hlavná 144/47:  

Mária Lechmanová – referentka a matrikárka 

Mgr. Martin Feďák – referent 

Anna Ferková – upratovačka 

Terénna sociálna práca: 

Bc. Andrea Maďarová  -  terénny sociálny pracovník 
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Mgr. Mária Koroľová -  asistent terénneho sociálneho pracovníka 

Školská jedáleň: 

Ľubomíra Capová – vedúca ŠJ 

Bc. Lucia Bučeková – hlavná kuchárka 

Monika Štellmachová – pomocná kuchárka 

Správca multifunkčného ihriska: Mgr. Jaroslav Lajoš 

Konsolidovaný celok tvoria: Obec Novosad a Základná škola s materskou školou Novosad 
 
Rozpočtové organizácie obce : Základná škola s materskou školou Novosad ul. Letná 90  - 
riaditeľ RNDr. Daniel Kenderka, základnou činnosťou je výchova a vzdelávanie. 
 

 
 
 
Príspevkové organizácie obce: Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 
  
Neziskové organizácie založené obcou: Obec nemá založené žiadne neziskové organizácie.  
 
Obchodné spoločnosti založené obcou: Obec nemá založené žiadne obchodné spoločnosti. 
 
 
4. Poslanie, vízie, ciele  
 
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.  
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5. Základná charakteristika konsolidovaného celku   
 

5.1 Geografické údaje 
 
 

 
Geografická poloha obce : Novosad leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny 
 
Susedné mestá a obce : Hraň, Kysta, Kašov, Zemplínsky Branč a Zemplínske Jastrabie  
 
Celková rozloha obce : 1526 ha 
 
Nadmorská výška :  136 m.n.m. 
 
 

5.2 Demografické údaje  
 
Počet obyvateľov :  1041 
 
Národnostná štruktúra : Slovenská 990,Maďarská 3, Rómska 34,Rusínska 1, Ukrajinská 1, 
Ostatné 1, nezistené 11 
 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Rímskokatolícka cirkev 464 
                                                                                          Gréckokatolícka cirkev 414 
                                                                                          Pravoslávna cirkev         11 
                                                                                          Evanjelická cirkev           5 
                                                                                          Reformovaná cirkev       62 
                                                                                          Jehovovi svedkovia          4 
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5.3 Ekonomické údaje  
 
Nezamestnanosť v obci :  12 % 
 
 

5.4 Symboly obce 
 

 
 
Erb obce : 

V modrom štíte zlato odeté rameno, držiace štyri zlaté klasy, sprevádzané vpravo zlatým právo 
šikmým strapcom hrozna prevýšenou a strieborným vinohradníckym nožíkom preloženou 
striebornou bordúrou obráteného lemeša a zľava strieborným čerieslom. 

 
 
Vlajka obce: 
 
Vlajku obce  Novosad tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách modrá, biela, žltá, modrá, žltá.  
Vlajka má pomer 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t. j. zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu 
vlajky. 
 

5.5 Logo obce 
 
Obec Novosad nemá evidované žiadne oficiálne logo. Ako logo sú používané oficiálne 
symboly a oficiálny názov obce. 

 
 

5.6 História obce 
Obec Novosad sa nachádza v severnej časti okresu Trebišov, v juhozápadnej časti 
Východoslovenskej nížiny. Nadmorská výška obce je 136 m. 
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Podľa písomne zachovalých dokumentov od roku 1254 až po dnešok mala rôzne 
pomenovania, a to Vylak, Vyllal, Vulak, Ulak, Ujlak, Bochas – Ujlak, Dodsascch – Ujlak, 
Dodzas – Ujlak, Nagy – Ujlak, Dodzasnagyujlak, Bodzasujlak, Ujlak pri Trebišove. 11. júla 
1948 bola obec premenovaná na Novosad. Terajší názov vznikol pravdepodobne 
prekladom z maďarčiny (Ujlak = nové bydlisko, nové obydlie), alebo aj z toho, že sa v 
rokoch 1948 – 1949 začínali vo veľkom zakladať v chotári obce nové sady. 

V kronike obce sa uvádza, že osídlenie Novosadu siaha hlboko do praveku. 
Archeologicými nálezmi získanými zberom je dokázané, že územie Novosadu bolo 
osídlené už v mladšej dobe kamennej (Neolit), 5000 – 2000 rokov pred našim letopočtom. 
Z tohto obdobia pochádzajú nálezy keramiky bukovohorská tiszapolgárska. 

Ďalším obdobím, z ktorého sa našli na území Novosadu pamiatky, je mladšia doba rímska 
(keramika Terra Sigilata – bronzová spona s podviazanou nožičkou a rímska minca). 
Známe sú aj nálezy z doby hradištnej- Slovania (Tiszta - TOU).Na toto osídlenie už 
nadväzuje stredoveké osídlenie Novosadu, ktorý sa spomína ako poddanská roľnícko-
vinohradnícka obec už v roku 1254. 

rvou dokázateľnou stavbou v obci bol Rímskokatolícky kostol postavený v 10. – 12. stor. 
zasvätený ku cti Všetkých svätých. Od roku 1387 sa na základe povolenia Žugmunda, 
uhorského kráľa, konali vo Vylaku dvakrát do roka jarmoky, a to na sviatok sv. Juraja 
(24.4.) a sv. Kozmu a Damiana (27.9.). Toto rozhodnutie ovplyvnilo jej urbanizmus, hlavne 
ne dolnom konci. Okolo cesty boli na širokých plochách jarmoky, kde sa predávali kone, 
kravy, ošípané, sliepky, husi i kačice až do roku 1943 

Pečať z roku 1564 a zo začiatku 17. Storočia  až druhej polovice 18. stor. dokazuje, že obec 
bola mestečkom. 

Počiatky školstva v Novosade spadajú do roku 1648, keď na základe Synody evanjelickej 
reformovanej cirkvi, konanej v Šarošpataku, bola zriadená latinská škola II. Triedy. Učila 
sa tu okrem latinčiny aj gréčtina, rétorika a iné predmety. 
V súčasnosti sa predškolská výchova detí z obce realizuje v dvojtriednej materskej škole. 
Školská výchova sa zabezpečuje v základnej škole. 

Obyvatelia obce sa aktívne zapájali do povstaleckej armády Františka Rákocziho II. Terajší 
evanjelický kostol bol postavený v r. 1798 – 1805, pristavením veže k niekdajšej svätyni, 
časti kostola, ktorý bol daný do užívania reformovaným veriacim v r. 1567 Gabrielom 
Perényim, námestkom pre Uhorsko (Palatín) 
Pravdepodobne po silnej prisťahovaleckej vlne obyvateľov z okolia Vihorlatu bol pre 
potreby gr. katolíkov postavený v poradí už tretí kostol v roku 1795 na dolnom konci. Je 
zasvätený sv. Jurajovi. 

Obce sa dotýkali cholerové udalosti a roľnícke povstania v r. 1831. postihlo ju zemetrasenie 
r. 1834 a v rokoch 1856 a 1904 zažila veľké požiare. V obci boli postavené dve synagógy. 
Prvá zhorela v r. 1904 a druhá bola zbúraná po druhej svetovej vojne. 
Obec sa z mestečka v stredoveku postupne menila na feudálno – poddanskú a 
monarchistickú a neskôr po vzniku ČSR v r.1918 na obec republikánsku. 

V roku 1938 Ujlak podľa mníchovského rozhodnutia pripadol Maďarsku 

Nezaostáva ani úsek kultúry, pretože obyvateľom od r. 1982 slúži kultúrny dom so sálou 
pre spoločenské podujatia s kapacitou 180 stoličiek, kuchyňou a požičovňou riadu, 
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priestormi zasadačky a časť zariadenia kultúrneho domu využíva pre svoju prácu obecný 
úrad. 
Od roku 1980 sa o zdravie občanov staral lekár bývajúci v obci. Po roku 1945 bolo 
zriadené obvodné zdravotné stredisko, kde ordinoval jeden praktický a jeden zubný lekár. 

V roku 1962 bola stará budova niekdajšej národnej školy rekonštruovaná a v jej priestoroch 
vytvorené nové obvodné stredisko s rozšírením na dva obvody a jednu detskú a jednu 
stomatologickú ambulanciu. Po uskutočnení privatizácie zdravotníckych služieb prvého 
kontaktu v rámci neštátneho zdravotného strediska privátne služby poskytujú i jeden 
praktický lekár, jedna detská lekárka a jeden lekár stomatológ. Sanitnú dopravu malo 
zdravotné stredisko od r. 1972. 
Lekárenskú službu občanom zabezpečuje lekáreň. 

Poštový úrad s telefónom máme od roku 1890. automatizácia telefónnej siete bola 
zrealizovaná v r. 1966. postavením novej budovy pošty s telefónnou ústredňou sa od r. 
1978 jej služby zmodernizovali, tak ako aj pracovné prostredie zamestnancov pošty. 
V obci pracovala aj pobočka Slovenskej sporiteľne. 

10. októbra 1993 bol daný do užívania novopostavený chrám Matky ustavičnej pomoci pre 
rímskokatolíckych veriacich. V obci má sídlo aj gréckokatolícky a reformovaný farský 
úrad. 

15. mája 1994 bol daný do užívania Dom smútku. 

V  roku 1997 bola obec splynofikovaná.  

Obec reprezentuje ženský spevácky súbor Rozmarija a Omladzina  . 

Vývoj obyvateľstva v posledných rokoch 1970 – 2000 bol degresívny, počet obyvateľov za 
toto obdobie poklesol.(1991- 1994 poklesol počet obyv. o 52) Tento klesajúci trend sa 
prejavuje aj v tomto období. 

Z národného hľadiska je 97,7% obyv. Slovenskej národnosti a zbytok tvorí maďarská a 
česká národnosť. Až 63,9 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva odchádzalo za prácou 
mimo obce. 

Obec Novosad sa v súčasnosti zaraďuje medzi vidiecke poľnohospodárske sídle. Svojou 
polohou a vybavenosťou je prirodzeným centrom priľahlých obcí.  

5.7  Pamiatky 
Obec nemá na svojom území pamiatky evidované v registri národných pamiatok. 

 
6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 
6.1. Výchova a vzdelávanie  
       Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 
- Základná škola s Materskou školou Novosad ul. Letná 90 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 
- V obci je SZUŠ Novosad ul. Hlavná 28 
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6.2. Zdravotníctvo 

 V obci sa nachádza zdravotné stredisko, ktorého súčasťou je: 

 

 

- súkromný praktický lekár pre dospelých 

- súkromná detská ambulancia 

- súkromná zubná ambulancia 

Ordinačné hodiny praktického lekára pre dospelých: 

Lekár: MUDr. Beáta Čvirková 

Zdravotná sestra: Marta Čornaničová 

Kontakt: 056 / 679 41 83 

Ordinácia: 7.30 - 13.00 hod. 

Obed, návštevy, admin. práce: 13.00 - 16.00 hod. 

Zmluvné poisťovne: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., 
Union zdravotná poisťovňa a.s. 

Ordinačné hodiny detská ambulancia: 

Lekár: MUDr. Erika Kentošová, MUDr. Jolana Szilágyiová 

Zdravotná sestra: Bibiána  Melinčáková 

Ordinačné hodiny: 7.30 - 15.30 hod. 

Obed: 11.30 - 12.00 hod. 

Pondelok až štvrtok ordinuje: MUDr. Erika Kentošová 
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Piatok (dorastová amb.): MUDr. Jolana Szilágyiová 

Ordinačné hodiny zubná ambulancia: 

Lekár: MUDr. Milan Čermák 

Zubná inštrumentárka: Magdaléna Jarečná 

Kontak: 056 / 679 49 02,  0905 899 267 

6.3. Sociálne zabezpečenie 
        

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 
- Domov dôchodcov  Tereza ul. Zimná 150 
 
6.4 Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 
 Kultúrny dom , multifunkčne ihrisko a knižnica 

Folklórne slávnosti organizuje pravidelne minulého roku sa organizoval už pätnásty ročník.  
 

6.5 Hospodárstvo  
 
   V obci sú štyri predajne s rozličným tovarom, pizzeria a pohostinstvo. V obci sú tri kostoly 
rímskokatolícky, gréckokatolícky a reformovaný kostol. Má cintorín, dom smútku, kultúrny 
dom. Základnú školu s materskou školou, multifunkčne ihrisko, detské ihrisko a oddychovú 
zónu. 
 
      Technická infraštruktúra 
Dopravu zabezpečujú autobusy , V obci je 4 km chodníkov v zlom stave, ktoré potrebujú 
rekonštrukciu. Parkovacie plochy sú pred obecným úradom, Máme vybudovaný  vodovod 
v dobrom stave , ale obec nemá kanalizáciu. Obyvateľstvo využíva studne a žumpy. Plyn má 
80% napojenia. Elektrické, telekomunikačné, miestny rozhlas  a verejné osvetlenie sú 
v dobrom stave, Obec nemá káblovú televíziu. 
Priemysel nie je zaregistrovaný. Je registrovaných 7 podnikateľských subjektov. 
 
     Životné prostredie 
     Odpad je odvážaný na skládku do Brehova. Obec má separovaný zber. Nemá divoké 
skládky. Znečisťovanie nie je registrované . Nemá chránené územia ani kultúrne pamiatky.  
 
 
 
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 
     Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   
2014. Obec v roku 2014 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/prebytkový.  
Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  vyrovnaný  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.  
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Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5.12.2014 uznesením č. 7/2014 
Rozpočet bol zmenený deväťkrát:   

- prvá  zmena  schválená dňa 10.2.2015 uznesením č. /2015 
- druhá zmena schválená dňa 23.6.2015  uznesením č.38/2015 
- tretia zmena schválená dňa  16.9.2015 uznesením č.48/2015 
- štvrtá zmena schválená dňa  29.9.2015 uznesením č.68/2015 
- piata zmena schválená dňa 30.9.2015 uznesením č.68/2015 
- šiesta zmena schválená dňa  15.12.2014 uznesením č.68/2015 
- siedma zmena schválená dňa 15.12.2015 uznesením č.68/2015 
- ôsma zmena schválená dňa 15.12.2015 uznesením č.68/2015 
- deviata zmena schválená 19.2.2016  uznesením č.74/2016 

 
 

 
 
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015   
 

  

    Skutočné  % plnenia 
príjmov/ 

Rozpočet  Rozpočet  plnenie príjmov/ 
čerpanie výdavkov 

% čerpania 
výdavkov  

  po zmenách  k 31.12.2015   

Príjmy celkom 939.476,00 1.178.874,03 1.175.191,25 99,68 
z toho :         
Bežné príjmy 939.476,00 1.127.216,77 1.122.152,19 99,55 
Kapitálové príjmy     
Finančné príjmy   32.773,26     33.140,74 101,12 
Príjmy RO s právnou  

  18.844,00       19.898,32       
subjektivitou 

Výdavky celkom 938.476,00 1.111.342,46 1.097.479,98 98,75 
z toho :         
Bežné výdavky 377.713,00 448.098,36 434.756,37 97,02 
Kapitálové výdavky 21.500,00 53.134,10  52.134,10 98,11 
Finančné výdavky            784,00    
Výdavky RO s právnou 

540.263,00 610.110,00 609.805,51 99,95  
subjektivitou 

Rozpočet obce  0  67531,57            77.711,27  
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

 
Hospodárenie obce 

 
Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1.142.050,51 
z toho : bežné príjmy obce  1.122.152,19 
   *        bežné príjmy RO 19.898,32 
Bežné výdavky spolu 1.044.561,88 
z toho : bežné výdavky  obce  434.756,37 
             bežné výdavky  RO 609.805,51 
Bežný rozpočet +97.488,63 
Kapitálové  príjmy spolu 0 
z toho : kapitálové  príjmy obce  0 
             kapitálové  príjmy RO 0 
Kapitálové  výdavky spolu 52134,10 
z toho : kapitálové  výdavky  obce  52134,10 
             kapitálové  výdavky  RO 0 
Kapitálový rozpočet -52134,10 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +45.354,53 
Vylúčenie z prebytku  30568,60 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 14785,93 
Príjmy z finančných operácií 33140,74 
Výdavky z finančných operácií 784 
Rozdiel finančných operácií +32.356,74 

PRÍJMY SPOLU   1175.191,25 
VÝDAVKY SPOLU 1097.479,98 
Hospodárenie obce  +77711,27 
Vylúčenie z prebytku 30.568,60 
Upravené hospodárenie obce 47.142,67 
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7.3. Rozpočet na roky 2015 - 2017      
 

  Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Rozpočet  na 
rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Príjmy celkom 1 175191,25 939399,00  949655,00  

z toho :       

Bežné príjmy 1122152,19 939 399,00 949 655,00 

Kapitálové príjmy      

Finančné príjmy 33140,74     
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 19898,32     

    

  Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Rozpočet 
  na rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Výdavky celkom 1.097.479,98 939399,00  949655,00  

z toho :       

Bežné výdavky 434.756,37 372.648,00 373 563,00 

Kapitálové výdavky 52.134,10 20 000,00 20 000,00 

Finančné výdavky 784,00      

Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 609.805,51 546.751,00 556,092,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a 
konsolidovaný celok 
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7.4. Majetok  
a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad 
k 31.12.2014 k 31.12.2015 na rok 2016 na  rok 2017 

Majetok spolu 813554,83 833910,92 833910,92 833910,92 

Neobežný majetok spolu 768594,1 743554,51 743554,51 743554,51 

z toho :         

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 573480,24 548440,65 548440,65 548440,65 

Dlhodobý finančný majetok 195113,86 195113,86 195113,86 195113,86 

Obežný majetok spolu 44795,79 90166,57 90166,57 90166,57 

z toho :         

Zásoby 742,09 0 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 3786,69 4128,93 4128,93 4128,93 

Dlhodobé pohľadávky         

Krátkodobé pohľadávky  7483,59 8326,37 8326,37 8326,37 

Finančné účty  32783,42 77711,27 77711,27 77711,27 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.         

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.         

Časové rozlíšenie  164,94 189,84 189,84  189,84  

b) za konsolidovaný celok     

Názov 
 Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad 
 k 31.12.2014 k 31.12.2015 na rok 2016 

Majetok spolu  858783,36 882649,40  

Neobežný majetok spolu  782779,14 755987,55 755987,55 

z toho :      

Dlhodobý nehmotný majetok  0,00 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok  587665,28 560873,69 560873,69 

Dlhodobý finančný majetok  195 113,86 195113,86 195113,86 

Obežný majetok spolu  75761,61   

z toho :      

Zásoby  742,09 0 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS  3786,69   

Dlhodobé pohľadávky  0,00   
Krátkodobé pohľadávky   7 483,59 8326,37 8326,37 

Finančné účty   67 535,93 118067,96 118067,96 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  0,00   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 
 

0,00   

Časové rozlíšenie   242,61 267,52 267,52 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com/


 16 

7.5. Zdroje krytia  
a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad 
k 31.12.2014 k  31.12.2015 na rok 2016 na  rok 2017 

Vlastné imanie a záväzky 
spolu 813554,83 833910,92 813554,83 813554,83 

Vlastné imanie  582275,62 581590,03 582275,62 582275,62 
z toho :         
Oceňovacie rozdiely          
Fondy         
Výsledok hospodárenia  582275,62 581590,03 582275,62 582275,62 
Záväzky 6262,9 33844,57 1500 1500 
z toho :        
Rezervy  550 550 550 550 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1662,67 30568,60 1500 1500 
Dlhodobé záväzky 1786,88 1239,68 1786,88 1786,88 
Krátkodobé záväzky 2263,35 1486,29 1486,29 1486,29 
Bankové úvery a výpomoci         
Časové rozlíšenie 225016,31 218476,32 218476,32 218476,32  
 
B, za konsolidovaný celok     

za konsolidovaný celok  Názov 
Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad 
k 31.12.2014 k  31.12.2015 na rok 2016 na  rok 2017 

Vlastné imanie a záväzky 
spolu 862555,05 882649,40 882649,40 882649,40 

Vlastné imanie  572345,72 577104,57 577104,57 577104,57 
z toho :         
Oceňovacie rozdiely          
Fondy         
Výsledok hospodárenia  572345,72 577104,57 577104,57 577104,57 
Záväzky 50823,29 77714,38 77714,38 77714,38 
z toho :      
Rezervy  550 550 550 550 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1662,67 30568,60 30568,60 30568,60 
Dlhodobé záväzky 2154,51 1833,67 1833,67 1833,67 
Krátkodobé záväzky 46456,11 44762,11 44762,11 44762,11 
Bankové úvery a výpomoci        
Časové rozlíšenie 235614,35 227830,45 227830,45 227830,45 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastok majetku – zaradenie chodníka na ul. Jarnej v celkovej hodnote 34743,93  
- rigol na ulici Jarnej v celkovej hodnote  4437,20 
- rigol na ulici Hlavnej v celkovej hodnote 29920,19 
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7.6. Pohľadávky  

 
 

a) za materskú účtovnú jednotku 
 
 

Pohľadávky  Zostatok k 31.12 2014 Zostatok k 31.12 2015 

Pohľadávky do lehoty 
splatnosti  7 483,59 8 326,37 

Pohľadávky po lehote 
splatnosti  0 0 

 
b) za konsolidovaný celok 
 
 

Pohľadávky  Zostatok k 31.12 2014 Zostatok k 31.12 2015 
Pohľadávky do lehoty 
splatnosti  7 483,59 7 483,59 

Pohľadávky po lehote 
splatnosti  0 0 

 
 
7.7. Záväzky 
 
 
a) za materskú účtovnú jednotku 
 
Záväzky Zostatok k 31.12 2014 Zostatok k 31.12 2015 

Záväzky do lehoty splatnosti  4050,23 1486,29 
Záväzky po lehote splatnosti  0 0 

 
b) za konsolidovaný celok 
 
Záväzky Zostatok k 31.12 2014 Zostatok k 31.12 2015 

Záväzky do lehoty splatnosti  4861,62 46595,78 
Záväzky po lehote splatnosti  0 0 
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8. Hospodársky výsledok  za 2015 - vývoj nákladov a výnosov za materskú 
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

 
a) za materskú účtovnú jednotku 

 
 

Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad 
k 31.12. 2014 k 31.12.2015 rok 2016 rok 2017 

Náklady 451,950,58 551941,84 551941,84 551941,84 

50 – Spotrebované nákupy 76671,02 82939,54 82939,54 82939,54 

51 – Služby 36736,48 111958,24 111958,24 111958,24 

52 – Osobné náklady 141844,37 159372,35 159372,35 159372,35 

53 – Dane a  poplatky     

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 12692,18 18,61 18,61 18,61 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

35246,19 30591,25 30591,25 30591,25 

56 – Finančné náklady 475,81 442,63 442,63 442,63 

57 – Mimoriadne náklady     

58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov 148273,39 166619,22 166619,22 166619,22 

59 – Dane z príjmov 1,14 1,19 1,19 1,19 

Výnosy 465387,46 607557,21 607557,21 607557,21 
60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 28105,05 32065,33 32065,33 32065,33 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb         

62 – Aktivácia         

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 363725,27 421383,14 421383,14 421383,14 

64 – Ostatné výnosy 18139,41 15636,38 15636,38 15636,38 
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

1622,58 550 550 550 

66 – Finančné výnosy 6,77 4,74 4,74 4,74 

67 – Mimoriadne výnosy         
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69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

53788,38 
 137917,62 137917,62 137917,62 

Hospodársky výsledok 
13446,88 55614,18 55614,18 55614,18 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

 
 
Hospodársky výsledok /kladný/ v sume  55164,18 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
 

b) za konsolidovaný celok 
 
 
 
 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad 

k 31.12. 2014 k 31.12.2015 rok 2016 rok 2017 
Náklady 1 060327,24 1062446,47 1062446,47 1062446,47 

50 – Spotrebované nákupy 147 84923 144773,65 144773,65 144773,65 

51 – Služby 63674,88 143987,00 143987,00 143987,00 

52 – Osobné náklady 619289,81 652642,11 652642,11 652642,11 

53 – Dane a  poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 26008,24 16187,71 16187,71 16187,71 

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

36171,81 32343,25 32343,25 32343,25 

56 – Finančné náklady 2509,48 1512,75 1512,75 1512,75 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov 164819,65 71000,00 71000,00 71000,00 

59 – Dane z príjmov 4,14 3,77 3,77 3,77 
 
Výnosy 972749,62 1123508,86 1123508,86 1123508,86 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 29953,05 34131,83 34131,83 34131,83 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 0,00 0,00 
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63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 3643725,27 421383,14 421383,14 421383,14 

64 – Ostatné výnosy 32837,51 32260,98 32260,98 32260,98 
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia 

3954,14 550 550 550 

66 – Finančné výnosy 23,01 18,77 18,77 18,77 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 
69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

636108,30 635164,14 635164,14 635164,14 

Hospodársky výsledok 
+6274,04 +61058,62 +61058,62 +61058,62 

/ + kladný HV, - záporný HV / 

 
 
9. Ostatné  dôležité informácie  
 
 

 
9.1. Prijaté granty a transfery  
V roku 2015 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery: 
 
 
Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : 
školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 

- 2 - 

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 
MV SR Matrika       5068,83 

ÚPSVaR Osobitný príjemca       2210,88 

MV SR Školstvo    456905,00 

FSR - TSP Fond sociálneho rozvoja     19075,42 

MV SR Prenesený výkon Evid.obyv.         338,58 

ÚPSVaR Strava v HN     11170,45 

ÚPSVaR Školské potreby       1958,80 

a) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
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9.2. Poskytnuté dotácie  
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2013 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce:  
 
 
 

Žiadateľ dotácie 
Účelové určenie dotácie : uviesť  
- bežné výdavky na ..... 
- kapitálové výdavky na  .... 

  

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 
  

Reformovaná cirkev 500 EUR 
Rímskokatolícka cirkev        500 EUR 
Gréckokatolícka cirkev        500 EUR 

 
9.3. Významné investičné akcie v roku 2015 

 
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015: 
a) obec 
- Realizácia  chodníka na ul. Jarnej v celkovej hodnote 34743,93  
- Realizácia rigolu na ulici Jarnej v celkovej hodnote  4437,20 
- Ukončenie rigolu na ulici Hlavnej v celkovej hodnote 29920,19 
 
9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 
a) obec 
- Realizácia opravy a rekonštrukcie chodníka na ul. zimnej od p. Gažiho  po p. Potockého 
- Realizácia opravy a rekonštrukcie chodníka na ul. Cintorínskej 

- Výmena okien v Materskej škole a zateplenie budovy,  
- Výmena okien na Dome smútku, vymaľovanie 
-  

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.   
 
 
Vypracovala: Mária Lechmanová                                               Schválil: Mgr. Jozef Jastrab 
 
V Novosade,  dňa 20.6.2016 
 
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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