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1. Úvodné slovo starostu
Vážení spoluobčania,
Rok 2016 bol mojím druhým rokom vo funkcií starostu obce. Myslím si, že každý
starosta sa snaží svojou prácou zveľaďovať obec a aj jej majetok. Aj v mojom
prípade to nie je inak. Výročná správa Obce Šamudovce za rok 2016, ktorú Vám
predkladám, poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v
uplynulom roku. V obci boli rozbehnuté investičné akcie v ktorých sa mi podarilo
pokračovať a dokončiť. V obci bol rozšírený kamerový systém, ktorý prispieva
k bezpečnosti občanov a v nemalej miere aj prevencií proti kriminalite v obci. Aj
napriek rozšíreniu kamerového systému ešte nie sú zabezpečené všetky objekty
a časti obce. Budem sa snažiť aj naďalej o rozšírenie kamerového systému v celej
obci. V roku 2016 sa dokončilo vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník
pre peších
a cyklochodník v obci, ktorý by sme chceli v krátkej budúcnosti
vybudovať. Taktiež sa vypracovala projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy
OcÚ a KD a podala sa žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
OcÚ spolu s KD za účelom zvýšenia energetickej účinnosti na Environmentálny fond.
Táto žiadosť nám bola schválená, takže v roku 2017 pristúpime k rekonštrukcií
obecného úradu spolu s kultúrnym domom. Prostredníctvom grantu z nadácie SPP
Eustream sme opravili sociálne zariadenia v budove Komunitného centra. Z vlastných
finančných prostriedkov sa zmodernizovala a zrekonštruovala strecha na budove
Komunitného centra, opravili sa podlahy a vymaľovali miestnosti. V rámci dotácie
z Environmentálneho fondu sa vykonala rekonštrukcia budovy za účelom zvýšenia
energetickej účinnosti. V roku 2017 pristúpime k vybudovaniu ústredného kúrenia
a opravíme terasu so schodiskom pred budovou, aby sa v čo najkratšom čase mohla
začať využívať na svoj účel. V budove Základnej školy sme opravili vykurovanie
v celej budove a zaviedol sa kamerový systém v interiéri aj exteriéri školy. V obci
naďalej úspešne pokračuje projekt Terénnej sociálnej práce s dvomi terénnymi
pracovníkmi. Sme jedna z mála obcí na Slovensku, ktoré majú zriadené Komunitné
centrum, kde pôsobia tri pracovníčky. Pracovníci TSP a KC pomáhajú komunitám
v začleňovaní sa do bežného života. V obci je zriadené aj Denné centrum pre
seniorov, ktoré žiaľ nie je plne využívané zo strany seniorov, tak ako by malo.
V budúcom období sa budem snažiť o väčšie spropagovanie a prezentovanie
Denného centra pre seniorov v obci. V sledovanom roku 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 kompetencií a
kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. Treba však uviesť,
že počet kompetencií kladených na samosprávne orgány sa neustále zvyšuje, no
finančné krytie ich zabezpečovania značne zaostáva.
Dovolím si povedať, že aj napriek rôznym prekážkam sa nám v roku 2016 podarilo
vykonať niečo hodnotné pre obec a jej obyvateľov. Verím, že aj v budúcnosti budeme
napredovať a zveľaďovať našu obec, k čomu by som chcel prispieť aj ja svojou
zodpovednou prácou.
Emil Ircha – starosta obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov: ŠAMUDOVCE
Sídlo: Šamudovce č.99, 072 01 Pozdišovce
IČO:
00325864
Štatutárny orgán obce: Starosta obce p. Emil Ircha
Telefón: 056/6424180
Mail:
samudovce@wmx.sk
Webová stránka: www.obecsamudovce.sk

3

Individuálna výročná správa obce Šamudovce za rok 2016

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Emil Ircha
Zástupca starostu obce: Lívia Ferková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Beáta Pavlová
Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Alena Hamzová, Maroš Lebeda, Tomáš Koreň, Vladimír Paulov, Marián Balog,
Ľubomír Balog † 26.11.2016, Peter Horvát
Komisie:
Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda: Tomáš Koreň
Člen: Vladimír Paulov, Ľubomír Balog † 26.11.2016, Peter Horvát
Komisia pre verejný poriadok:
Predseda: Marián Balog
Člen: Mgr. Alena Hamzová, Ing. Ján Hreňo
Obecný úrad: Jana Lebedová - ekonomický úsek, Mária Keltiková – admin. úsek,
Zamestnanci zamestnaní v rámci projektov:
TSP: Mgr. Petronela Džamová-TSP, Zdenka Ondová- TP,
KC: Mgr. Alena Andrejková - OGKC, Mgr. Ivana Pavliková- OPKC, Oľga Fedorčáková – PKC,
DC: Ing. Jaromír Černoch- riaditeľ DC

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie: Poslaním našej obce je vytvárať priaznivé podmienky pre jej rozvoj a prosperitu obyvateľov a
poskytovať vysokokvalitné, nebyrokratické a dostupné služby pre všetkých občanov.

Ciele:

Spokojnosť obyvateľstva, zabezpečenie chodu obce

Vízia: Obec

Šamudovce – sídlo, neďaleko hlavného mesta s rozvinutou infraštruktúrou a s dostatočným
štandardom kvality bývania pre jej obyvateľov.

5. Základná charakteristika obce ŠAMUDOVCE
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: Územie našej obce tvorí odlesnená rovina, stred obce je vo výške 108 m nad
morom. Chotár obce o rozlohe 484 ha hraničí na V s obcou Lastomír, na JV so Sliepkovcami, na J s Vrbnicou,
po ktorej nasledujú južnejšie Žbince, na JZ s Laškovcami, na SZ s Pozdišovcami , na S s Krásnovcami a na SV
s Močaranami, ktoré sú predmestím okresného mesta Michalovce. Územie obce Šamudovce je katastrálnym
územím obcí Šamudovce, Krásnovce a Lastomír v okrese Michalovce. Charakter obce od svojho vzniku je
poľnohospodársky. Hory a lesy odtiaľ vidieť len v diaľke, na západe pohorie Slanské vrchy, na severe
a severovýchode masív Vihorlat. Územie obce tvorí zastavané územie rodinnými domami, poľnohospodárskou
pôdou, trvalými trávnatými porastmi.

Susedné mestá a obce:

Obce: Krásnovce, Michalovce časť Močarany, Vrbnica. Najbližšie susedné mesto

od našej obce sú Michalovce.

Celková rozloha obce: 484 ha
Nadmorská výška: 108 m nad morom
5.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: Počet obyvateľov je 638
Národnostná štruktúra: Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

podstatná
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väčšina obyvateľov uviedla slovenskú národnosť a len niekoľko jednotlivcov uviedlo národnosť rómsku.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:

V obci žijú prevažne obyvatelia
vyznania: grécko –katolíckej cirkvi, pravoslávnej cirkvi, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

Vývoj počtu obyvateľov:

Vzrastajúci vývoj, v roku 1993 bolo 436 obyvateľov a roku 2016 bolo 638

obyvateľov.

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: K 31.12.2016 bola nezamestnanosť vo výške 11,75 %
Vývoj nezamestnanosti: Vývoj nezamestnanosti v obci je stúpajúci.
5.4 Symboly obce
Erb obce: Erb obce Šamudovce v tejto podobe: v červenom štíte na zelenej pažiti vpravo strieborná kamenná
studňa, pri nej dvoma striebornými kameňmi v zemi upevnené zlaté vahadlo so strieborným vedrom a zlatým
koženým mechom so závažím .

Vlajka obce:

Vlajka obce Šamudovce je podobe priečnych štyroch pruhov na okraji červene a zelenej farby
v strede pruhy farmy bielej a žltej.

Pečať obce: Pečať obce Šamudovce

je okrúhla. V jej strede je erb obce, pričom farby erbu sú vyznačené
heraldickým šrafovaním. Okolo erbu je do polkruhu spodnej časti umiestnený nápis (kruhopis) OBEC
ŠAMUDOVCE. Priemer pečate je 45 mm.

5.5 Logo obce
Obec Šamudovce nemá evidované žiadne oficiálne logo. Ako logo sú používané oficiálne symboly obce.

5.6 História obce
Šamudovce boli v celom historickom období svojej existencie výrazne poľnohospodárskou obcou. Do 18.
storočia tu žilo čisto roľnícke obyvateľstvo. Až v súvislosti s náboženským životom pribudli kňazi a učitelia, v 19.
storočí židovskí nájomcovia – zväčša obchodníci, neskôr aj ojedinelí dedinskí remeselníci. Prvý údaj, z ktorého si
môžeme urobiť predstavu o početnosti obyvateľov Šamudoviec pochádza z polovice 16. storočia, kedy tu
hospodárilo okolo 15 sedliackych domácností. V roku 1567 súpis zaznamenáva 4 zdanené porty, teda celé
nepoškodené sedliacke usadlosti, 1 richtárovu portu a 6 nezdanených usadlostí, lebo boli zničené kráľovským
vojskom a poddaní si ich obnovovali, teda spolu tu mohlo hospodáriť najmenej 11 sedliackych domácností. Podľa
kanonickej vizitácie z roku 1749 žilo v Šamudovciach 212 obyvateľov väčšinou gr. kat. náboženstva, 26
evanjelikov a. v., 20 rím. katolíkov a 1 kalvín. Podľa sčítacích hárkov z roku 1771 v obci žilo 30 sedliackych
poddanských rodín, 42 želiarskych a 3 podželiarske. V roku 1781 sa v obci objavuje prvý obyvateľ izraelitského
vyznania. Sčítanie z roku 1784 svedčí o mimoriadne prudkom náraste obyvateľov na 481 osôb, z čoho bolo 477
domácich a 4 cudzinci. V roku 1828 je zaznamenaný mierny úbytok domov na 49 a obyvateľov na 363.
Domy boli ako všade na Zemplíne stavané najprv z dreva, po ústupe lesov však prevládol nový materiál – hlina.
Drevená ostala už iba kostra domu a steny si ľudia stavali z hlinených, na slnku sušených tehál – váľkov. Strechy
pokrývali otiepkami cepami vymlátenej rovnej slamy – župami. Hrdzené komíny boli tiež vymazané hlinou.
Šindľom pokrývali domy iba bohatší gazdovia. Domy boli spravidla jedno až trojpriestorové.
Poľnohospodárstvo malo v živote Šamudoviec existenčný význam už od ich vzniku. Prvé polia získavali usadlíci
žiarení – teda vypaľovaním a klčovaním lesa.
Už od praveku sa pestovala pšenica, jačmeň, proso, ovos a raž. Zrná sa spočiatku drvili, neskôr mleli na ručných
mlynkoch – žarnovoch – ktoré v domácnostiach pretrvali aj po rozšírení mlynov, až do 20. storočia.
Najrozšírenejším jedlom v období do 15. storočia bola obilná kaša, niekedy ochucovaná medom. Ľudia piekli
posúchy, lokše, pagáče, aj kašu ako druh nekvaseného chleba. Na výrobu tkanín pestovali konope a ľan, zo
semien ktorého získavali aj jedlý olej. Chovali najmä hovädzí dobytok, ovce, kozy, hydinu. Dôležitou zložkou
potravy boli mliečne výrobky. Nezastupiteľnú úlohu v živote Šamudoviec zohrali tunajšie školy. Počas celého
obdobia svojej existencie sa výrazne podieľali na raste vzdelanosti obyvateľov nielen tým, že poskytovali základné
vzdelanie deťom. V r. 1898 postavili novú kamennú školu, ktorá po úpravách slúži dodnes. Drevenú upravili na
maštaľ. V r. 1926 si občania vytvorili pri škole prvú obecnú knižnicu. Po vybudovaní miestneho rozhlasu škola
prispievala do jeho relácií. V rokoch 1949 - 1962 sa v škole premietali celovečerné filmy pre občanov. Na
spoločenskom živote mali svoj podiel aj spoločenské organizácie. Jednou z najskôr doložených sú hasiči. Dňa
15.1.1890 obecné zastupiteľstvo ustanovilo členov povinného obecného hasičského zboru z mužov od 20 do 40
rokov. Za veliteľa menovali učiteľa Pavla Hugeca. V roku 1949 obec postavila hasičské skladište, v r. 1973
požiarnu zbrojnicu.

5

Individuálna výročná správa obce Šamudovce za rok 2016

V rokoch 1914 - 1918 sa celý svet ocitol v plameňoch prvej svetovej vojny. Priame vojnové hrôzy obec obišli. V
júni 1919 sa odohrávali boje Maďarskej červenej armády s vojskom mladej Československej republiky, vyhlásenej
28. októbra 1918, v bezprostrednej blízkosti Šamudoviec. Pri delostreleckých prestrelkách 13. 6. 1919 zápalný
granát vyvolal požiar, pri ktorom zhorelo desať domov. Ďalší granát spôsobil smrť deviatim občanom a tridsiatich
zranil. Ťažko bol poškodený grécko-katolický kostol a budova školy.

5.7 Pamiatky
Medzi významnú pamiatku v našej obci sa radí Grécko-katolícky kostol, ktorý pochádza z roku 1801.

5.8 Významné osobnosti obce: PhDr. Pavol Plutko CsC, nar. 27.6.1934, zomrel 12.7.2015literárny vedec a kritik, Mgr. Ján Paulov evanjelický farár

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

- Elokované pracovisko Strednej odbornej školy Strážske

6.2 Zdravotníctvo- zdravotné zariadenie sa

v našej obci nenachádza

6.3 Sociálne zabezpečenie




V obci v roku 2016 sa opatrovateľská služba nevykonávala.
V obci je zriadené Denné centrum pre seniorov a Komunitné centrum.
Obec zamestnáva jedného terénneho sociálneho pracovníka a jedného asistenta TSP, troch pracovníkov
Komunitného centra a riaditeľa Denného centra.

6.4 Kultúra
Obec sa snaží v rámci svojich možností o spoločenský a kultúrny život v obci pre všetky vekové kategórie. Pre
deti organizuje oslavy MDD /v roku 2016 zabezpečila výlet detí s rodičmi na Zemplínsku Šíravu. V letných
mesiacoch boli zorganizované dve výlety pre seniorov na termálne kúpalisko Sarospatak v Maďarsku, konala sa
aj oslava MDD, ktorú zorganizovali naši seniori, v letných mesiacoch sa seniori stretli na akcií „ opekačka“ na
školskom dvore a „ Jánsky guľáš“. V spolupráci so Základnou školou bola organizovaná oslava dňa matiek. Ďalšie
kultúrne stretnutie pod názvom „Katarínska kapustnica“ sa konalo v decembri , kde si naši seniori vymieňali
recepty na vianočné jedlá. V spolupráci s Komunitným centrom a seniormi sa jedno poobedie piekli vianočné
oblátky, spojené s posedením v Kultúrnom dome Šamudovce. V spolupráci so Základnou školou a Komunitným
centrom bola zorganizovaná aj „Vianočná akadémia“ a v neposlednom rade sa teší veľkej obľube kultúrna akcia
pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Každoročne sa organizuje novoročný stolnotenisový turnaj o pohár
starostu obce.

6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: V obci sa neposkytujú služby v oblasti hospodárstva.



Maloobchod s potravinami, priemyselným a spotrebným tovarom.
V obci sa nachádza jeden obchod s potravinami a zmiešaným tovarom.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:


V obci je jeden SHR.
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7. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a
kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Po úprave prebytkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2015 uznesením č.45/2015
Rozpočtové opatrenie číslo:

-

prvá zmena schválená dňa 31.3.2016 starostom obce
druhá zmena schválená dňa 4.5.2016 uznesením č.12/2016
tretia zmena schválená dňa 31.5.2016 starostom obce
štvrtá zmena schválená dňa 13.6.2016 starostom obce
piata zmena schválená dňa 13.6.2016 starostom obce
šiesta zmena schválená dňa 13.6.2016 starostom obce
siedma zmena schválená dňa 18.7.2016 uznesením č. 17/2016
ôsma zmena schválená dňa 28.9.2016 uznesením č. 21/2016
deviata zmena schválená dňa 28.12.2016 starostom obce
desiata zmena schválená dňa 29.12.2016 starostom obce

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
Plnenie príjmov
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
%
čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

360 689,00

484 801,54

446 706,15

92,14

340 689,00
0
20 000,00

416 764,69
45 883,67
22 153,18

396 127,78
45 883,67
4 694,70

95,04
100
21,19

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

360 689,00

469 186,55

409 844,50

87,35

337 689,00
23 000,00
0
0

396 362,88
72 823,67
0
15 614,99

355 979,08
53 865,42
0
36 861,65

89,81
73,96
0

7.1 Plnenie príjmov za rok 2016 v eurách
Rozpočet na rok 2016
484 801,54

Skutočnosť k 31.12.2016
446 706,15

% plnenia
92,14

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
151 609,28

Skutočnosť k 31.12.2016
149 413,02

% plnenia
98,55
7

Individuálna výročná správa obce Šamudovce za rok 2016

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
15 801,12

Skutočnosť k 31.12.2016
14 301,30

% plnenia
90,51

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy ( granty a transfery):
Rozpočet na rok 2016
249 354,29

Skutočnosť k 31.12.2016
232 413,46

% plnenia
93,21

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suma v €
161 680,00
22 719,26
1 137,60
15 338,79
20 527,92
209,22
36,20
50

Poskytovateľ
MV SR
ÚPSVaR
MF SR
IA MPSVR SR
IA MPSVR SR
MV SR
MV SR
KÚŽP Košice

Účel
bežný transfer na ZŠ
bežný transfer na AČ
bežný transfer na voľby
bežný transfer na TSP
bežný transfer na KC
bežný transfer-REGOB
bežný transfer-register adries
bežný transfer-ŽP (dotácia bola
vrátená do 31.12.2016)

9. Krajský úrad pre CD a PK
Košice
10. ÚPSVaR Michalovce
11. ÚPSVaR Michalovce
12. PeDe Trade s.r.o.

27,39 bežný transfer-CDaPK
4 524,60 Strava a šk. potreby pre žiakov v HN
94,08 RP- záškoláctvo
68,40 Grant-školské ovocie

13. Nadácia SPP –EUSTREAM

6 000,00 Grant-oprava soc. zar. v KC

(dotácia bola vrátená do 31.12.2016)

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, nevyčerpané prostriedky boli vrátené do
štátneho rozpočtu do 31. 12. 2016.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
45 883,67

Skutočnosť k 31.12.2016
45 883,67

% plnenia
100

Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
Environmentálny fond
33 883,67
Zateplenie budovy KC
Príjem z predaja majetku – Kanalizácie obce vo výške 12 000,00 €.
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5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
22 153,18
4 694,70
V roku 2016 príjmové FO tvoria
- čerpanie RF

% plnenia
21,19

7.2. Čerpania celkových výdavkov za rok 2016 v €
Rozpočet na rok 2016
469 186,55

Skutočnosť k 31.12.2016
409 844,50

% čerpania
87,35

Skutočnosť k 31.12.2016
355 979,08

% čerpania
89,81

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2016
396 362,88
v tom :
Funkčná klasifikácia
0111
Obec
0112
Finančná oblasť
0160
Všeobecné verejné služby
0320
Ochrana pred požiarmi
0443
Výstavba- STÚ
0510
Nakladanie s odpadmi
0560
Ochrana ŽP
0620
Rozvoj obcí
0640
Verejné osvetlenie
0810
Športové služby
0820
Kultúrne služby vrátane
KD
0830
Vysielacie
a vydavateľské služby
0840
Náboženské a spol.služby

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

98 511,83

92 098,32

85,39

743,14

738,50

99,37

2 000

1 137,60

56,88

40

40

100

216,76

216,76

100

6 643,47

5 959,97

89,71

100

50

50

38 807,03

29 565,36

76,18

4 182,80

3 414,08

81,62

840

837,69

99,72

2 050

1 584,20

77,27

425

275,74

64,88

848,11

745,19

87,86
9
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09121
Základné vzdelanie
0950
KC,CVC
1040
Ďalšie soc.služby- RP
1070
Hmotná núdza
1070
TSP

169 688,18

160 324,24

94,48

39 908,28

35 186,76

88,16

300

94,08

31,36

7 500

4 524,60

60,32

23 558,28

19 185,99

81,44

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
72 823,67
53 865,42
73,96
v tom :
Funkčná klasifikácia
rozpočet
skutočnosť
% plnenia
0111
PD a rekonštrukcia OcÚ+KD
10 000
570
0,57
0510
Triedený zber-nákup techniky
1 400
0
0
0620
Rozvoj obce
48 423,67
41 365,19
85,42
0950
rekonštrukcia KC
13 000
11 930,23
91,77
2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce

3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
0

Skutočnosť k 31.12.2016
0

% plnenia
0

7.3 Plán rozpočtu na roky 2017- 2019
Príjmy celkom

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Skutočnosť Plán na rok
k 31.12.2016
2017
446 706,15 418 621,00
396 127,78
45 883,67
4 694,70

398 621,00
0
20 000,00

Plán na rok
2018
405 621,00

Plán na rok
2019
405 621,00

398 621,00
0
7 000,00

398 621,00
0
7 000,00

Výdavky celkom
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2016
409 844,50

Plán na
rok 2017
418 621,00

Plán na rok
2018
405 621,00

Plán na rok
2019
405 621,00

355 979,08
53 865,42
0

398 621,00
20 000,00
0

398 621,00
7 000,00
0

398 621,00
7 000,00
0

Kapitálové ýdavky
Finančné výdavky

8. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok / schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016

396 127,78
396 127,78
355 979,08
355 979,08
40 148,70
45 883,67
45 883,67
53 865,42
53 865,42
-7 981,75
32 166,95
7 608,66
24 558,29
4 694,70
0

4 694,70
446 706,15
409 844,50
36 861,65
7 608,66
29 252,99

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
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sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 7 608,66 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 7 608,66 EUR
Prebytok rozpočtu v sume 24 558,29 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. navrhujeme použiť na :
- Tvorbu rezervného fondu 24 558,29 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 4 694,70 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu 4 694,70 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2016 vo výške 29 252,99 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.

9. Bilancia aktív a pasív v eurách
9.1 A K T Í V A
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

Majetok spolu

283 172,25

331 075,73

331 075,73

331 075,73

Neobežný majetok
spolu
z toho :

225 405,24

257,196,62

257,196,62

257,196,62

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

754,30

0

0

0

127 105,53

159 651,21

159 651,21

159 651,21

97 545,41

97 545,41

97 545,41

97 545,41

56 983,56

73 109,48

73 109,48

73 109,48

Zúčtovanie medzi
subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky

2 805,80

1 686,09

1 686,09

1 686,09

Krátkodobé
pohľadávky
Finančné účty

17 027,49

1 986,28

1 986,28

1 986,28

37 150,27

69 437,11

69 437,11

69 437,11

Predpoklad
rok 2018

Zásoby
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Poskytnuté návratné
fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné
fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

783,45

769,63

769,63

769,63

9.2 P A S Í V A
Názov

Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad
k
k
rok 2017 rok 2018
31.12.2015 31.12.2016

Vlastné imanie a záväzky spolu

283 172,25 331 075,73 331 075,73

331 075,73

Vlastné imanie

231 592,83 247 185,14 247 185,14

247 185,14

231 592,83 247 185,14 247 185,14

247 185,14

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

1 721,30

10 673,88

10 673,88

10 673,88

600

600

600

600

Zúčtovanie medzi subjektami VS

153,18

7 608,66

7 608,66

7 608,66

Dlhodobé záväzky

125,89

172,53

172,53

172,53

Krátkodobé záväzky

842,23

2 292,69

2 292,69

2 292,69

49 858,12

73 216,71

73 216,71

73 216,71

z toho :
Rezervy

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

10. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách
10.1. Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2015

Stav
K 31.12.2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

20 713,78

1 986,28

Stav
k 31.12 2015

Stav
k 31.12 2016

842,23

2 292,69

10.2 Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- nárast záväzkov :



voči dodávateľom 2 292,69 € (VSE, SPP)
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11. Hospodársky výsledok v eurách
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

Predpoklad
rok 2018

Náklady

773 317,32

377 628,39

377 628,39

377 628,39

50 – Spotrebované
nákupy

25 267,86

33 515,01

33 515,01

33 515,01

51 – Služby

34 630,84

45 808,97

45 808,97

45 808,97

52 – Osobné náklady

250 139,27

258 333,49

258 333,49

258 333,49

53 – Služby

238,96

0

0

0

54 – Ostatné náklady na

431 604,03

10 747,23

10 747,23

10 747,23

25 459,74

22 921,56

22 921,56

22 921,56

2 101,72

2 322,11

2 322,11

2 322,11

57 – Mimoriadne náklady 0

33,19

33,19

33,19

58 – Náklady na transfery

3 872,14

3 944,33

3 944,33

3 944,33

59 – Dane z príjmov

2,76

2,50

2,50

2,50

Výnosy

765 771,50

393 220,70

393 220,70

393 220,70

60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar

0

0

0

0

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb

0

0

0

0

62 – Aktivácia

0

1 001,82

1 001,82

1 001,82

63 – Daňové a colné výnosy

129 633,22

150 309,99

150 309,99

150 309,99

64 – Ostatné výnosy

16 288,22

4 952,45

4 952,45

4 952,45

65 – Zúčtovanie rezerv a OP

600

3 166,93

3 166,93

3 166,93

66 – Finančné výnosy

15,78

13,71

13,71

13,71

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

0

0

69 – Výnosy z transferov

619 234,28

233 775,80

233 775,80

233 775,80

- 7545,82

+ 15 592,31

+ 15 592,31

+ 15 592,31

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

56 – Finančné náklady

a náklady z odvodov
príjmov

a výnosy z poplatkov

z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia

a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC

Hospodársky výsledok
+ kladný HV, - záporný HV
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Hospodársky výsledok /kladný/- zisk v sume 15 592,31 € bol zúčtovaný na účet 4282016 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov:
- v minulom roku v nákladoch vznikli významné rozdiely na účte 54101 v sume 426 187,51 € v dôsledku
odpredaja stavby Splaškovej kanalizácie 1. stavba VVS a.s. Košice a preto je v tomto roku pokles na účte 541.
- v minulom roku vzrástli ostatné výnosy účet 64 v dôsledku odpredaja stavby Splaškovej kanalizácie 1. stavba
VVS a.s. Košice za hodnotu 12 000,00 € a preto je pokles na účte 64 oproti min. roku.
- oproti minulému roku klesli finančné výnosy na účte 694 z toho dôvodu, že v min. roku bolo odúčtovanie KT
zo ŠR –Kanalizácia 391 551,35 €.

12. Ostatné dôležité informácie
12.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a
transferov

Obvodný úrad Michalovce
Obvodný úrad Michalovce
MV SR
KÚŽP Košice

BT-REGOB
BT-Referendum
BT-Školstvo
BT-Dotácia na pren.výkon – ŽP
(vrátená do 31.12.2016)
BT-Úrad pre CDaPK
(vrátená do 31.12.2016)
BT-Strava a šk. potreby pre
žiakov v HN
BT-Aktivačné práce
BT-TSP
BT-KC
BT-RP- záškoláctvo
BT-Grant-školské ovocie

Krajský úrad pre CDa PK Košice
ÚPSVaR Michalovce
ÚPSVaR Michalovce
IA MPSVR
IA MPSVR
ÚPSVaR Michalovce
PeDe Trade s.r.o.
MV SR
Nadácia SPP –EUSTREAM

KT-zateplenie budovy KC
Grant-oprava soc. zar. v KC

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
209,22
1 137,60
161 680,00
50,00
27,39
4 524,60
22 719,26
15 338,79
20 527,92
94,08
68,40
33 883,67
6 000,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:






KŠÚ- transfer na školstvo - 161 680,00 € - BT
IAMPSVR-transfer na TSP - 15 338,79 € - BT
IAMPSVR-transfer na KC - 20 527,92 € - BT
ÚPSVaR- aktivačné práce - 22 719,26 € - BT
MV SR – zateplenie KC - 33 883,67 € - KT
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12.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 5/2013
o financovaní CVC zriadených mimo územia obce z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Mesto
Michalovce

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Poskytnutie fin. prostriedkov na podporu
záujmového vzdelávania na rok 2016

186,00

12.3 Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
 Rekonštrukcia budovy Komunitného centra
 Rozšírenie kamerového systému v obci, zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti
kriminalite v obci
12.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:





Rekonštrukcia budovy OcÚ a KD
Dokončenie rekonštrukcie budovy KC Šamudovce
Výstavba chodníka pre peších v obci
Zmeny hraníc katastrálneho územia obce Šamudovce, katastrálneho územia obce
Krásnovce a katastrálneho územia obce Lastomír.

12.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Jana Lebedová

Predkladá: Emil Ircha

V Šamudovciach dňa 30. 3. 2017
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke (doložené po vykonaní auditu IUZ)
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