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1. Úvodné slovo starostu obce      

Obec Michaľany v roku 2017 sa snažila vytvárať  spoločenstvo ľudí, ktorí bez akýchkoľvek 
vlastných ambícií, s pokorou a oduševnením budú myšlienky na lepšie a krajšie Michaľany 
napĺňať konkrétnymi činmi. Michaľany čisté, plné zelene, ihrísk a dobrých ľudí v zmysle  
môjho životného  kréda: "Skromnosť je najväčšia cnosť!"  
 

     Obec zabezpečovala úkony súvisiace s riadnym hospodárením s majetkom obce, 
rozhodovala vo veciach miestnych daní a poplatkov, vykonávala údržbu verejnej zelene, 
cintorína, miestnych komunikácií, kultúrnych a športových zariadení, verejného osvetlenia. 
Vytvárala  podmienky pre zdravý spôsob života a pre rozvoj vzdelania a kultúry, 
zabezpečovala  čistotu a poriadok v obci a bezpečnosť prostredníctvom kamerového systému.  
Obec vykonávala investičnú činnosť v rámci  schváleného rozpočtu obce na rok 2017. 
O všetkých aktivitách informovala na obecnej stránke www.michalany.eu.  
 
2. Identifika čné údaje obce 

Názov: Obec Michaľany 

Sídlo: Hlavná 108 

IČO: 00331759 

Štatutárny orgán obce: starosta obce 

Telefón: 056/6702328 

Mail: obecmichalany@stonline.sk 

Webová stránka: www.michalany.eu 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce: Ing. Daniel Ceran 

Zástupca starostu obce: Bc. Tibor Gore 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Monika Hudačková 

Obecné zastupiteľstvo: Valéria Orosová, Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková, Ing. Peter Beca,  

Ing. Peter Handura, Mgr. Zoltán Tarbaj, Bc. Ján Kremenák, Mgr. Peter Kolesár, Marek Vagáš 

Komisie: stavebná a kultúrna   
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Obecný úrad: Eva Kaľavská, Gabriela Kremenáková, Radovan Oros, Mária Kiraľová, Ján 

Kozina,  Pavol Gore,  Marcela Džupinová a Stanislav Volesko. 

 

Rozpočtové organizácie obce  Základná škola, Školská 339/2, Michaľany, riaditeľ školy, 

výchova a vzdelávanie, IČO: 35541253, tel. 056/6702315, riaditel@zsskolmich.edu.sk, www. 

zsmichalany.edupage.org, hodnota majetku: 4.251.005,30 €, výška vlastného imania: 

4.221.005,30 €, výsledok hospodárenia: 11,59 €  

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce:  Obec Michaľany aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne 
samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to 
stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce.  
 
Vízie obce: obec plánuje realizovať dostavbu vodovodu,  ďalej rekonštrukciu chodníkov 
a verejných budov, parkovísk a prístupových ciest, 
 
Ciele obce:  zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov, 

 

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 :  
Michaľany ležia v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny pri severozápadnom úpätí 
Zemplínskych vrchov na súradniciach 48˚37΄ severnej zemepisnej šírky a 21˚37΄ východnej 
zemepisnej dĺžky. 
 

Susedné mestá a obce : Veľaty, Lastovce, Luhyňa, Kazimír 

Celková rozloha obce : 815 ha 

Nadmorská výška : 129 m n. m. 

5.2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov : 1927 

Skupina od 0 do 3 rokov - počet 99 
Skupina od 3 do 18 rokov – počet 393 
Skupina od 18 do 60 rokov - počet 1100 
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Skupina nad 60 rokov - počet 335  
 
Národnostná štruktúra : slovenská 1851, 
                                       maďarská 24,  
                                       rómska 47,  
                                       ukrajinská 1,  
                                       ruská 1,  
                                       rusínska 3 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  

Z celkového počtu 1927 obyvateľov je 1514 veriacich: 

58 % rímsko-katolíkov 
29 % grécko-katolíkov 
9 %  reformovaných 
1 % evanjelikov 
2 % pravoslávnych 
1 % svedkov Jehovových 
 
Vývoj počtu obyvateľov : V obci je vývoj nezmenený. 
 
5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 

Zamestnanosť obyvateľstva našej obce predstavuje 90,5 % z počtu aktívne činných obyvateľov 
v skupine od 18 do 65 rokov. Počet nezamestnaných obyvateľov obce je 102 obyvateľov, čo 
predstavuje 9,5 %. 
 
Vývoj nezamestnanosti : Nezamestnanosť v obci mierne klesá. 
 

5.4. Symboly obce 

Erb obce :  

Obecný erb pre Michaľany  vyhotovila firma L.I.M. Prešov v roku 2000 na základe ideového 
návrhu PhDr. Petra Kónyu a grafického stvárnenia Sergeja Pančáka. Obecné zastupiteľstvo ho 
prijalo na zasadnutí v tom istom roku. V súčasnosti používaný erb obce Michaľany tvorí:                                 
V zelenom poli štítu na čiernej pôde tri zlaté (žlté) obilné klasy a strieborný (biely) kosák 
so zlatou (žltou) rúčkou.  

Vlajka obce :  
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Pečať obce : Od roku 1786 používala samospráva v obecnej agende vlastné pečatidlo s 
originálnym znamením. Na pečati s kruhopisom MIHALYI A (nno) a letopočtom1786 sú 
vyobrazené na pôde tri obilné klasy a kosák.  

5.5. História obce  

Prvou písomnou zmienkou o obci Michaľany je donačná listina, podľa ktorej kráľ Bela IV. 
daroval roku 1252 malú osadu na ľavom brehu rieky Roňava zemepánovi Michalovi 
Bertholdovi za preukázané zásluhy v bojoch proti Tatárom. Teda obec je pomenovaná po 
svojom prvom majiteľovi Michalovi Bertholdovi. Širšie doložená písomná zmienka o našej 
obci je z roku 1273. Z ďalších písomných záznamov sa dozvedáme, že obec často menila 
majiteľov. V roku 1320 ju dostáva Peter Bothond. V roku 1405 prechádza do majetku rodín 
Isepy, Čelej a Dóby. V roku 1469 pánom obce je Emerich Sapoľai a čiastočne rodiny Kornyš 
a Lengyel. V roku 1767 pánom obce je Ján Nedecky a v roku 1774 aj Jozef Békeš a neskôr 
veľkú časť chotára vlastní aj Pavol Batta a Paižoš. Posledným majiteľom veľkostatku 
v Michaľanoch bol od roku 1898 Tomáš Malonyai.  

Na začiatku 20. storočia mala obec 86 usadlostí a 571 obyvateľov.  Boli rôznej národnosti. 
Hlásili sa k rôznemu vierovyznaniu: rímskokatolíci, gréckokatolíci, reformovaní, izraeliti 
a evanjelici ausburského vyznania. Väčšina občanov pracovala v poľnohospodárstve.  

V roku 1938 obec Michaľany pripadla Maďarsku a štátna hranica viedla pozdĺž severozápadnej 
hranice obecného chotára.  Obec patrila do okresu Nové Mesto pod Šiatrom. Vyučovacím 
jazykom na Obecnej ľudovej škole bola maďarčina. Obec sa zapojila do 
národnooslobodzovacieho boja a 8. mája 1945 bola obec oslobodená.      
  
6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 
- Základná škola, Školská 339/2 Michaľany, počet žiakov 360 
- Materská škola, Hlavná 281 Michaľany, počet žiakov 59 
Na mimoškolské aktivity je zriadená: 
- Školský klub detí je zriadený pri Základnej škole, počet žiakov 50 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 
orientovať na : výchovu, vzdelávanie a mimoškolské aktivity – rozvoj športu a kultúry, 
  

6.2.  Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú: 
- Všeobecní lekári: MUDr. Burdová, MUDr. Puškáš, 
- Pediatri: MUDr. Tinta, MUDr. Kuľašová, 
- Stomatológovia: MUDr. Forgáczová, MUDr. Pavaiová, 

6.3.  Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci zabezpečuje : 
- Zariadenie sociálnych služieb – súkromné Margerita 

       
6.4.  Kultúra 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 
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        Obec prostredníctvom kultúrnych a športových akcií a prevádzkou miestnej knižnice 
s prístupom na internetové pripojenie. 
 
6.5.  Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 
Lekáreň, Obchodný dom COOP Jednota, Kaderníctvo, kozmetický salón, pizzéria, predajne 
rozličného tovaru, dve reštauračné zariadenia, dve autoopravovne, kvetinárstvo, požičovňa 
náradia,  

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 
Agrozoran, s.r.o. – rastlinná a živočíšna výroba, 
Cekomi, s r. o. – rastlinná výroba, 
MUDr. Mária Pavaiová – SHR,  
 
7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017. 
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.12.2016 uznesením č. 47/2016 
Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa  28.06.2017 uznesením č. 19/2017 
- druhá zmena schválená dňa  28.06.2017 starostom obce 
- tretia zmena  schválená dňa  30.09.2017 starostom obce 
- štvrtá zmena schválená dňa  28.12.2017 uznesením č. 37/2017 
- piata zmena schválená dňa   30.12.2017 starostom obce  

 
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017   

  
Rozpočet  

 
Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  
plnenie príjmov/ 
čerpanie výdavkov 

k 31.12.2017 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 1.948.890,- 1.911.653,- 1.914.484,02 100,15 
z toho :     
Bežné príjmy 1.495.953,- 1.559.359,- 1.561.087,21  
Bežné príjmy ZŠ 11.673,- 14.204,- 14.203,45  
kapitálové príjmy 3.868,- 13.907,- 13.907,14  
Finančné príjmy 437.396,- 324.183,- 324.180,80  
Finančné príjmy ZŠ - - 1.105,42  
Výdavky celkom 1.948.890,- 1.909.448,- 1.712.045,97 89,66 
z toho :     
Bežné výdavky 637.605,- 680.228,- 595.962,56  
Bežné výdavky ZŠ 806.098,- 831.054,- 798.172,02  
Kapitálové výdavky 459.332,- 352.310,- 272.056,52  
Kapitál. výdavky ZŠ -    
Finančné výdavky 45.855,- 45.855,- 45.854,87  
Rozpočet obce  - 2.205,- 202.438,05  
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017  

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1.575.290,66
z toho : bežné príjmy obce  1.561.087,21

             bežné príjmy RO 14.203,45

Bežné výdavky spolu 1.394.134,58
z toho : bežné výdavky  obce  595.962,56

             bežné výdavky  RO 798.172,02

Bežný rozpočet +.181.156,08
Kapitálové  príjmy spolu 13.907,14
z toho : kapitálové  príjmy obce  13.907,14

             kapitálové  príjmy RO -

Kapitálové  výdavky spolu 272.056,52
z toho : kapitálové  výdavky  obce  272.056,52

             kapitálové  výdavky  RO -

Kapitálový rozpočet  - 258.149,38
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 76.993,30
Vylúčenie z prebytku  

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -76.993,30
Príjmové finančné operácie  325.286,22

Výdavkové finančné operácie 45.854,87

Rozdiel finančných operácií + 279.431,35
PRÍJMY SPOLU   1.914.484,02
VÝDAVKY SPOLU 1.712.045,97
Hospodárenie obce                                        + 202.438,05
Vylúčenie z prebytku                                          - 42.859,88
Upravené hospodárenie obce + 159.578,17

  

Schodok rozpočtu v sume – 76.993,30 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 a podľa osobitných predpisov v sume 42.859,88 EUR  bol v rozpočtovom 
roku 2017 vysporiadaný : 

- z finančných operácií  76.993,30 EUR 
 
Schodok rozpočtu 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 upravuje - zvyšuje o : 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  42.859,88 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  31.920,- EUR 
- dopravné pre deti v sume 939,88 EUR 
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b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  10.000,- EUR, a to na :  

- rekonštrukciu kuchyne v KASS v sume  10.000,- EUR 
 

Zostatok  finančných operácií v sume  279.431,35 EUR, bol  použitý na: 
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 76.993,30 EUR 
- na zníženie nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR – ZŠ v sume 32.859,88 EUR 
- na zníženie nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR - obec v sume 10.000,- EUR 

 
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 159.578,17  EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 159.578,17 EUR  
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 
159.578,17 EUR.  
 
7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020      

 Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Rozpočet  na 
rok 2018 

Rozpočet 
 na rok 2019 

Rozpočet 
 na rok 2020 

Príjmy celkom 1.914.484,02 1.808.382,- 1.511.087,- 1.509.272,- 
z toho :     
Bežné príjmy 1.561.087,21 1.493.895,- 1.502.540,- 1.500.725,- 
Bežné príjmy ZŠ 14.203,45 8.547,- 8.547,- 8.547,- 
Kapitálové príjmy 13.907,14 - - - 
Finančné operácie 325.286,22 305.940,- - - 

 
 Skutočnosť 

k 31.12.2017 
Rozpočet  na 

rok 2018 
Rozpočet 

 na rok 2019 
Rozpočet 

 na rok 2020 
Výdavky celkom 1.712.045,97 1.808.382,- 1.511.087,- 1.509.272,- 
z toho :     
Bežné výdavky 595.962,56 607.085,- 588.020,- 568.725,- 
bežné výdavky ZŠ 798.172,02 839.324,- 829.324,- 829.324,- 
Kapitálové 
výdavky 

272.056,52 361.973,- 
 

93.743,- 111.223,- 

Kap. výdavky ZŠ - - - - 
Finančné operácie 45.854,87 - - - 

 
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok 

8.1. Majetok 

a.)  za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Predpoklad 
na rok 2018 

Predpoklad 
na  rok 2019 

Majetok spolu 6.392.343,32 6.392.894,03 6.420.000,00 6.420.000,00 

Neobežný majetok spolu 2.001.898,22 1.701.371,56 2.225.500,00 2.225.500,00 

z toho :     
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Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 1.660.472,69 1.359.946,03 1.884.074,47 1.884.074,47 

Dlhodobý finančný majetok 341.425,53 341.425,53 341.425,53 341.425,53 

Obežný majetok spolu 4.386.893,75 4.691.522,47 4.192.500,00 4.192.500,00 

z toho :     

Zásoby 233,76 513,36 500,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 3.742.685,71 4.161.873,80 3.785.000,00 3.785.000,00 

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky  7.593,81 10.309,35 7.000,00 7.000,00 

Finančné účty  636.380,47 516.977,17 400.000,00 400.000,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.     

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.     

Časové rozlíšenie  3.551,35 1.848,79 2.000,00 2.000,00 

 

b.)  za konsolidovaný celok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Predpoklad 
na rok 2018 

Predpoklad 
na  rok 2019 

Majetok spolu 6.478.679,76 6.482.025,53 6.500.000,00 6.500.000,00 

Neobežný majetok spolu 5.751.199,25 5.867.505,41 5.988.500,00 5.988.500,00 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 5.409.773,72 5.526.079,88 5.647.074,47 5.647.074,47 

Dlhodobý finančný majetok 341.425,53 341.425,53 341.425,53 341.425,53 

Obežný majetok spolu 720.339,14 610.485,86 509.000,00 509.000,00 

z toho :     

Zásoby 2.514,71 5.949,07 3.500 3.500 

Zúčtovanie medzi subjektami VS     

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky  7.593,81 10.309,35 5.500 5.500 

Finančné účty  710.230,62 594.227,44 500.000,00 500.000,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.     

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.     

Časové rozlíšenie  7.141,37 4.034,26 2.500,00 2.500,00 
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8.2. Zdroje krytia  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k  31.12.2016 

Skutočnosť 
k  31.12.2017 

Predpoklad 
na rok 2018 

Predpoklad 
na  rok 2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 6.392.343,32 6.392.894,03 6.420.000,00 6.420.000,00 

Vlastné imanie  3.058.164,78 3.157.900,92 2.986.840,00 2.986.840,00 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely      

Fondy     

Výsledok hospodárenia  3.058.164,78 3.157.900,92 2.986.840,00 2.986.840,00 

Záväzky 220.521,55 90.705,05 70.160,00 70.160,00 

z toho :     

Rezervy  950,00 950,00            960,00 960,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 134.466,78 42.859,88 30.000,00 30.000,00 

Dlhodobé záväzky 50.611,11 6.940,20 3.200,00 3.200,00 

Krátkodobé záväzky 34.493,66 39.954,97 36.000,00 36.000,00 

Bankové úvery a výpomoci     

Časové rozlíšenie 3.113.656,99 3.144.288,06 3.363.000,00 3.363.000,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 
k  31.12.2016 

Skutočnosť 
k  31.12.2017 

Predpoklad 
na rok 2018 

Predpoklad 
na  rok 2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 6.478.679,76 6.482.025,53 6.500.000,00 6.500.000,00 

Vlastné imanie  3.058.153,19 3.157.900,92 3.200.000,00 3.200.000,00 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely      

Fondy     

Výsledok hospodárenia  3.058.153,19 3.157.900,92 3.200.000,00 3.200.000,00 

Záväzky 294.495,28 168.031,02 146.450,- 146.450,- 

z toho :     

Rezervy  950,00 950,00            950,00 950,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 134.466,78 42.859,88 20.000,00 20.000,00 

Dlhodobé záväzky 52.869,30 10.186,73 5.500,- 5.500,- 

Krátkodobé záväzky 106.209,20 114.034,41 120.000,- 120.000,- 

Bankové úvery a výpomoci     

Časové rozlíšenie 3.126.031,29 3.156.093,59 3.153.550,00 3.153.550,00 
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
 

- prírastkov/úbytkov majetku- prírastok očakávame  zaradením chodníka, parkoviska pri 
ZŠ a príjazdovej cesty, vodovodu a autobusových zastávok,  

- predaja  dlhodobého majetku – predajom pozemkov, 
- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov – obec neplánuje prijať žiadne 

bankové úvery, 
 
8.3. Pohľadávky  

a) za materskú účtovnú jednotku 

Pohľadávky  Zostatok 
k 31.12 2016 

Zostatok 
k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   25.028,62 22.531,32 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Pohľadávky  Zostatok 
k 31.12 2016 

Zostatok 
k 31.12 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   20.516,91 22.481,32 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 
8.4. Záväzky 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2016 

Zostatok 
k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   85.104,77 46.895,17 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

b) za konsolidovaný celok 

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2016 

Zostatok 
k 31.12 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti   159.078,50 124.221,14 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- nárast pohľadávok – nedoplatky z daňových a nedaňových príjmov – budú sa vymáhať 
- pokles záväzkov – vyplatenie zábezpeky na telocvičňu 
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9. Hospodársky výsledok  za 2017 - vývoj nákladov a výnosov za 
konsolidovaný celok 
a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2016 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Predpoklad 
rok 2017 

Predpoklad 
rok 2018 

Náklady 781.903,22 847.650,71 870.000,00 870.000,00 

50 – Spotrebované nákupy 105.454,16 102.949,42 151.780,00 151.780,00 

51 – Služby 72.461,08 73.942,39 61.000,00 61.000,00 

52 – Osobné náklady 326.028,24 373.882,68 385.000,00 385.000,00 

53 – Dane a  poplatky 2.473,30 3.227,78 2.500,00 2.500,00 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

17.863,83 16.634,72 15.000,00 15.000,00 

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

93.770,40 100.143,56 90.000,00 90.000,00 

56 – Finančné náklady 4.635,13 5.128,83 4.700,00 4.700,00 

57 – Mimoriadne náklady     

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

159.198,99 171.741,33 160.000,00 160.000,00 

59 – Dane z príjmov 18,09 0,00 20,00 20,00 

Výnosy 912.883,27 951.441,16 962.100,00 962.100,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

23.606,61 24.987,34 25.000,00 25.000,00 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

    

62 – Aktivácia     

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

661.066,49 704.513,92 710.000,00 710.000,00 

64 – Ostatné výnosy 52.562,99 38.376,05 40.000,00 40.000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

6.840,00 5.786,13 7.000,00 7.000,00 

66 – Finančné výnosy 98,53  100,00 100,00 

67 – Mimoriadne výnosy     

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

168.708,65 177.777,72 180.000,00 180.000,00 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

130.980,05 103.790,45 92.100,00 92.100,00 
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b) za konsolidovaný celok 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2016 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

Predpoklad 
rok 2017 

Predpoklad 
rok 2018 

Náklady 1.522.020,77 1.588.291,07 1.669.650,00 1.669.650,00 

50 – Spotrebované nákupy 204.831,55 203.350,91 210.500,00 210.500,00 

51 – Služby 105.161,61 96.869,79 120.000,00 120.000,00 

52 – Osobné náklady 1.005.870,95 1.071.323,61 1.075.000,00 1.075.000,00 

53 – Dane a  poplatky 2.473,30 3.867,78 5.500,00 5.500,00 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

24.596,39 23.218,28 30.000,00 30.000,00 

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

153.962,03 160.587,56 195.000,00 195.000,00 

56 – Finančné náklady 7.135,76 7.527,41 5.500,00 5.500,00 

57 – Mimoriadne náklady     

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

17.971,09 21.545,73 28.100,00 28.100,00 

59 – Dane z príjmov 18,09 0,00 50,00 50,00 

Výnosy 1.654.947,66 1.692.093,11 1.761.750,00 1.761.750,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

69.656,17 68.255,26 75.500,00 75.500,00 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

    

62 – Aktivácia     

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

660.426,49 703.873,92 710.000,00 710.000,00 

64 – Ostatné výnosy 55.290,60 41.076,22 65.500,00 65.500,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

6.840,00 5.786,13 35.000,00 35.000,00 

66 – Finančné výnosy 98,53  420,00 420,00 

67 – Mimoriadne výnosy     

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

862.635,87 873.101,58 875.330,00 875.330,00 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

132.926,89 103.802,04 92.100,00 92.100,00 
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Hospodársky výsledok /kladný, v sume 103.802,04 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2017 obec, prijala nasledovné granty a transfery v celkovej sume: 788.904,99  € 

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov: 

a) obec 
- na základnú školu 715.114,80 €,   
- Strava pre deti v hmotnej núdzi 9.202,22  €, 
- Učebné pomôcky 2.373,80 €, 
- Materská škola  - predškoláci 3.316,-  €, 
- Matrika – prenesený výkon 6.475,80  €, 
- Terénna sociálna práca 20.223,26  € 

 

Popis najvýznamnejších prijatých kapitálových transferov: 

- Príjem z predaja pozemkov 3.907,14 € 
- Rekonštrukcia kuchyne KD 10.000,-  €   

 
10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2007  o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce:  
 

Prijímateľ 
dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v EUR 

TJ 
Lokomotíva 

Na bežnú činnosť v zmysle zmluvy 17.001,35 

Miestnym 
cirkvám  

Na kultúrne pamiatky – rozvoj (kostoly) 1.800,-   

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2017 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017: 
a) obec 

- Dostavba telocviční  178.603,49 €, 
- Rekonštrukcia MŠ  dvor 7.352,80  €, 
- Projekt kuchyňa KD   1.800,-  €, 
- Výstavba chodníka (Na sídlisku – časť druhá) v sume 15.092,82 € 
- Projekt na chodníka na ul. Hlavnej 1.850,- € 
- Projekt na rekonštrukciu mostov v sume 1.720,- € 
- Projekt na Aut. Zastávky v sume 1.200,- € 
- Zateplenie Zdrav. Strediska 52.281,91 € 
- Nákup pozemkov 8.435,32 € 
- Nákup lištovej kosačky 1.644,20 € 
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10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

a) obec:  -  Výstavba autobusových zastávok, 
 -  Rekonštrukcia budovy obecného úradu, 
 -  Rekonštrukcia chodníkov (Hlavná) 
 -  Dostavba vodovodu (Hlavná, Majerská, Luhyňská) 
 -  Výstavba prístupovej cesty a parkoviska v areáli ZŠ, 
 -  Rekonštrukcia mostov (Majerská, Za potokom) 
 

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   

Obec nezaznamenala žiadne riziká a nevedie žiadne súdne spory. 

 

 

 

 

Vypracoval:   Eva Kaľavská                                           Schválil: Ing. Daniel Ceran 

 

V Michaľanoch, dňa 5. 11. 2018 

 


