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1. Úvodné slovo starostu obce
Konsolidovaná výročná správa Obce Parchovany za rok 2018 je dokument, ktorý
formou čísel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala s finančnými prostriedkami
v roku 2018, ale poskytuje aj základné informácie o majetkovej a finančnej situácii súhrne
za všetky časti konsolidovaného celku, analýzu príjmov a výdavkov konsolidovaného celku,
prehľad o prijatých, a poskytnutých dotáciach v rámci konsolidovaného celku a ostatné
dôležité informácie obce o jej organizáciach ako konsolidovanej účtovnej jednotky .

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Parchovany
Sídlo: Hlavná 470/22
IČO: 331813
Štatutárny orgán obce: JUDr. Juraj Guzej, starosta obce
Telefón: 056/67 97 101
Mail: ocu@parchovany.sk
Webová stránka: www.parchovany.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: JUDr. Juraj Guzej
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná.
Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovo právnych
vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obce. Starosta zvoláva zasadnutie
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obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo
vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
Zástupca starostu obce: Mgr. Darina Ševčíková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Ján Popaďák
Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť. Je volený na šesť rokov.

Obecné zastupiteľstvo: Jaroslav Antolik
Mgr. Ján Bača
Jozef Dobranský
Zdenek Hajduk
Ing. Martina Havrišová
Mgr. Marián Hazuga
Ing. Maroš Obrin
Ing. Anton Oporoska
Bc. Darina Ševčíková
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce: určuje zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, schvaľuje
územný plán obce, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku.
Rozhoduje

o prijatí

úveru

alebo

pôžičky,

vyhlasuje

hlasovanie

obyvateľov

obce

o najdôležitejších otázkach života obce, zvoláva verejné zhromaždenie občanov, uznáša sa na
nariadeniach, určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra,
schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie prepisy, zriaďuje, zrušuje
a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva
a odvoláva ich vedúcich.

Komisie: -

komisia pre ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažnosti
Ing. Anton Oporoska, predseda
Mgr. Ján Bača
Jozef Dobranský
Mgr. Marián Hazuga
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Ing. Maroš Obrin
-

komisia finančná a pre správu obecného majetku
Ing. Martina Havrišová, predseda
Jozef Dobranský
Ing. Anton Oporoska

-

komisia pre šport, kultúru a vzdelávanie
Mgr. Marián Hazuga, predseda
Mgr. Ján Bača
Zdenek Hajduk

-

komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
Mgr. Ján Bača, predseda
Jaroslav Antolík
Ing. Maroš Obrin

-

sociálna a bytová komisia
Bc. Darina Ševčíková, predseda
Jaroslav Antolík
Mgr. Ján Bača
Jozef Dobranský
Ing. Martina Havrišová
Komisie: Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo
dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov
obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
Zloženie a úlohy komisií vymedzuje OZ

Obecný úrad: Mária Kohútová, matrikárka a ekonómka
Jana Koptašíková, dane a mzdy
Bc. Michaela Šimaiová, sekretariát, poplatky
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Pracovníci obecného
úradu zabezpečujú účtovné a finančné operácie s majetkom obce, s finančnými prostriedkami
v bankách, inventarizáciu majetku obce, účtovné a majetkové práva, ich ochranu. Správu daní
a poplatkoch, administratívne úkony a ich zhotovenie, miestne poplatky na území obce,
administratívnu správu cintorína, evidenciu obyvateľov, matričné služby a iné úkony.
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Sídlo Obecného úradu je: Parchovany, Hlavná č. 470/22
Tel 056/6797101, fax 056/6682310
e-mail: ocu@parchovany.sk
Rozpočtové organizácie obce:
Základná škola Parchovany, Hlavná 462
Riaditeľ: Mgr. Ivan Račkovský
IČO. 35541237, DIČO: 202166328,
telefón 056 6684780, 6684781
e-mail: zsparchovany@zsparchovany.edu.sk, www.zsparchovany.sk

Príspevkové organizácie obce: Obec Parchovany nemá príspevkové organizácie

Neziskové organizácie: Obec Parchovany nemá neziskové organizácie
Obchodné spoločnosti založené obcou : Obec Parchovany nemá obchodné spoločnosti

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: rozvoj obce, riešiť základné otázky zo života obce ako aj jej občanov
Vízie obce: rozvoj obce
Ciele obce: zabezpečiť občanom pokojný a bezpečný život, život v čistom prostredí

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.

5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Okres Trebišov, miktoregión Južný Zemplín
Susedné mestá a obce : Dvorianky, Hriadky, Sečovce, Višňov, Sečovská Polianka
Celková rozloha obce : výmera katastra Obce Parchovany je 3600 ha
Nadmorská výška : 104 m. n. m.
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5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : Obec má 1937 obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov
Obce tvoria ženy 974 a muži 963. Z toho v časti Božčice žije 132 obyvateľov, a to 71 žien a 61
mužov. Rómovia tvoria z celkového počtu obyvateľov 429 čo je 22%. Z toho je 211 žien
a 218 mužov.
Národnostná štruktúra : slovenská národnosť 1727 obyvateľov, maďarská 1, rómska 206,
česká 2, ukrajinská 1.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Cirkev: rímskokatolícka 1700,
Evanjelická augsburského vyznania 4, gréckokatolícka 146, reformovaná kresťanská 4,
Pravoslávna 1, náboženská spol. Jehovovi svedkovia11, evanjelická metodistická 1, iné
nezistené 8, bez vyznania 62.
Vývoj počtu obyvateľov : v roku 2017 sa narodilo 15 detí z toho 6 dievčat a 9 chlapcov.
Zomrelo 13 obyvateľov z toho 4 žien a 9 muži.

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : nezamestnanosť v Obci Parchovany je 11 %
Nezamestnanosť v okrese : V okrese Trebišov je nezamestnanosť 12 %.
Vývoj nezamestnanosti : V okrese Trebišov miera nezamestnanosti klesla, v obci Parchovany
oproti roku 2017 bola rovnaká.
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5.4. Symboly obce
Erb obce :
Pečať obce :
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Vlajka obce:
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5.5. Logo obce : obec nemá logo

5.6. História obce
Obec Parchovany sa rozprestiera v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, v povodí
rieky Topľa. Pravdepodobné sa vyformovala z pôvodného slovanského sídliska. Prvá písomná
Zmienka o obci je z roku 1245, keď obec niesla názov „Parnow“, „Parnó“. V 17. storočí už išlo
o rozvinutú usadlosť s vyše tridsiatimi portami, farou, kostolom a kúriou.
V obci sa nachádzal kaštieľ, ktorý dal postaviť gróf Emanuel Andrássy, príslušník jedného
z najznámejších rodov Uhorska. Začiatok tejto honosnej romantizujúcej stavby s využitím
prvkov francúzskej, benátskej gotiky môžeme datovať iba približne. Určite vieme len to, že
v roku 1860 bola postavená kaplnka, ktorá tvorila súčasť areáli kaštieľa.
Základ kaštieľa tvorila budova v tvare písmena L. Na prízemí sa nachádzala biliardová sála
s mozaikovou dlažbou, potom rytierska sála, grófova pracovňa a fajčiareň, hosťovská izba,
knihovňa, izba pre služobníctvo a kúpeľňa. Na poschodí boli salóny, spálne a jedáleň.
V bočnom

krídle na prízemí kuchyňa. Miestnosti boli zariadené starožitným nábytkom

a umeleckými dielami.
Kaštieľ stal uprostred rozsiahleho parku. Na jeho južnú časť sa napájal skleník a do areálu
Patrila krásna kaplnka. Kaštieľ 9. augusta 1901 i s jeho kaplnkou a skleníkom vyhorel. Ešte
V tom istom roku mali podľa dobových prameňov rozbehnúť práce na jeho obnove.
Emanuel Andrássy bol milovníkom umenia a vášnivým zberateľom. Z početných

ciest si

priniesol hodnotné umelecké diela a starožitné predmety aj poľovnícke trofeje u ázijských
krajín. Zbierky vysokej umeleckej i finančnej hodnoty sústredil v kaštieľoch v Betliari, v
Parchovanoch v Krásnej Hôrke. Definitívny koniec kaštieľa zaznamenali až udalosti druhej
svetovej vojny. Dodnes sa zachoval park, ktorý dotvára okolie miestneho kaštieľa, ktorý dal
Vysadiť gróf Andrássy. Sú v ňom viaceré dreviny. V strede sa nachádza rybník.
Kostol v Parchovanoch postavili najskôr v 15. storočí. No podľa dokumentov v roku 1904 už
neexistuje. V dobách Thokolyho povstania zhorel.
Emanuela

a to

Gejza

Andráši

zaslúžil

Začiatkom 20 storočia sa syn grófa

o výstavbu

nového,

neogotického

kostola

v Parchovanoch. Kostol stojí dodnes. 8. decembra 1900 bol kostol vysvätený. Okna svätyne
Namaľovali tri maloleté deti grófa Andašiho. O jeho dobrosrdečnosti svedčí hlavný oltár
a socha patróna sv. Štefana.
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5.7. Pamiatky
Medzi pamiatky Obce Parchovany patrí kostol postavený v neogotickom štýle, zasvätený
Sv. Štefanovi. Kostol je chránenou kultúrnou pamiatkou.
Ďalšou kultúrnou pamiatkou je Andrašiovsky park založený v 19. storočí. Nachádza sa v ňom
množstvo vzácnych drevín pagaštan konský, javor montpeliérsky, borovica hladká, thuja
riasnatá, buxus vždyzelený, pajazmín vencový. Z domácich drevín si pozornosť zaslúžia dva
mohutné exempláre duba letného – obvod kmeňa 582 a 632 cm. Ich vek sa odhaduje na viac
ako 300 rokov a v roku 1996 boli vyhlásené za chránené stromy.

5.8. Významné osobnosti obce

6.

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

Základná škola Parchovany
Obec má v zriaďovateľskej pôsobnosti Základnú školu Parchovany, ktorá má právnu
subjektivitu. Škola umožňuje všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti
a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné
vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. ZŠ navštevuje 201 žiakov.
Počet tried je 15. Počet vyučujúcich vrátene riaditeľa je 22 učiteľov, 1 asistenti učiteľa,
1 vychovávateľka ŠKD a 9 nepedagogických zamestnancov. V ZŠ je školská družina
a školská jedáleň.

-

Materská škola Parchovany
Materská škola Parchovany je bez právnej subjektivity, je to dvojtriedna štátna škola.
Zriaďovateľom je Obec Parchovany. Materský škola poskytuje celodennú výchovnú
Starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov. Materskú školu navštevuje 41 žiakov. Prevádzku
zabezpečujú 4 učiteľky vrátane riaditeľky a 1 prevádzková zamestnankyňa.

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Súkromná základná umelecká škola , Hlavná 462, Parchovany

-

Centrum voľného času Parchovany
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-

v budove Základnej školy Parchovany je umiestnená Spojená škola Sečovce, ktorá sa
venuje rómskym žiakom

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

V budove Zdravotného strediska je umiestnená ambulancia všeobecného lekára
a súkromná lekáreň Tolka.
6.3. Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Starosta obce zriadil v obci klub dôchodcov v budove Zdravotného strediska
obec dôchodcom poskytuje obedy za cenu l,- euro a zabezpečuje bezplatne
prevádzkovanie priestorov.

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Kultúrny dom s kapacitou 400 miest, v ktorom sa konajú kultúrne akcie, slávnosti
a svadby.

-

V obci pôsobí Dedinská folklórna skupina Parchovianka, ktorá má 40 ročnú tradíciu
vyniká najmä tancami čardáš a karička. Reprezentuje obec Parchovany na rôznych
súťažiach a kultúrnych podujatiach na Slovensku aj v zahraničí.

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

V obci sa nachádza nákupné stredisko v ktorom sú umiestnené Potraviny COOP
Jednota a súkromný BAR.

-

Ďalej sú v obci 4 súkromné predajne Potravín, pohostinstvo, Motorest Verchova.

-

V budova domu služieb je umiestnená Pošta, predajňa Textil, predajňa Chlieb-pečivo,
Predajňa Potraviny a obecná knižnica.
Nachádza sa tam predajňa Chlieb-pečivo.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

V obci pôsobí firma Topagro, s.r.o. Parchovany, ktorá sa zaoberá poľnohospodárskou
činnosťou, hospodária na pozemkoch bývalého JRD.
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Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

7.

Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2018. Obec v roku 2018 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12. 2017 uznesením 214
Rozpočet bol zmenený šestnásťkrát:
-

prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.1/2018, dňa 29.03.2018

-

druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením 2/2018, dňa 13.12.2018

-

tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.3/2018, dňa 28.06.2018

-

štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.4/2018, dňa 29.06.2018

-

piata – deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.5,6,7.8.9/2018,
dňa 31.8.2018

-

desiata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.10/2018, dňa 31.10.2018

-

jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 11/2018, dňa 28.09.2018

-

dvanásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č.12/2018, dňa 13.12.2018

-

trinásta zmena schválená dňa 13.12.2018 uznesením č. 15

-

štrnásta zmena schválená dňa 13.12.2018 uznesením č. 16

-

pätnásta zmena schválená dňa 13.12.2018 uznesenie č.17

-

šestnásta zmena schválená dňa 13.12.2018 uznesenie č. 18
7.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

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

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 236 916,00

2 197 635,81

2 184 403,86

101,48

1 191 634,
5 222,00
40 060,00

1 267 830,76
171 046,07
716 648,00
45 110,98

1 287 446,63
170 309,23
713 648,00
44 095,11

101,55
99,57
101,82
97,74
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

1 236 916,00

2 197 635,81

1 603 624,61

102,36

504 050,00
103 376,00
14 760,00
614 730,00

623 260,92
928 673,91
14 760,00
630 940,81

680 439,68
865 106,98
58 077,95
611 945,19

109,17
93,16
393,49
96,98

Rozpočet obce

7.2.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku /
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2018

1 331 541,74
1 287 446,63
44 095,11

1 292 384,87
680 439,68
611 945,19

39 156,87
170 309,23
170 309,23
0

865 106,98
865 106,98
0

-694 797,75
-655 550,88
10 417,66
-666 058,54
726 770,93
58 077,95

668 692,98
2 228 621,90
2 215 569,80
13 052,10
10 417,66
2 634,44
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Schodok rozpočtu v sume 655 550,88 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 10 417,66 eur bol v rozpočtovom roku
2018 vysporiadaný :
- z návratných zdrojov financovania
- z finančných operácií

7.3. Rozpočet na roky 2019 – 2021

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

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

8.

Skutočnosť
k 31.12.2018
2 215 498,97

Rozpočet na
rok 2019
1 446 272,66

Rozpočet
na rok 2020
1 419 823,66

Rozpočet
na rok 2021
1 419 823,66

1 287 446,63
170 309,23
713 648,00
44 095,11

1 311 821,66
4 631,00
89 760,00
40 060,00

1 375 132,66
4 631,00

1 375 132,66
4 631,00

40 060,00

40060,00

Skutočnosť
k 31.12.2018
1 603 624,61

Rozpočet na
rok 2019
1 414 576,66

Rozpočet
na rok 2020
1 361 1127,66

Rozpočet
na rok 2021
1 361 127,66

680 439,68
865 106,98

494 766,54
213 304,00

554 299,00
163 322,54

554 299,00
163 322,54

58 077,95
611 945,19

91 776,12
614 730,00

55 776,12
614 730,00

55 776,12
614 730,00

Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný
celok
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8.1.Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2017 k 31.12.2018
2 302 843,79 2 502 642,88
2 201 411,57

3 222 761,21

988,25

988,25

1 936 035,36

2 855 952,78

Dlhodobý finančný majetok

365 820,18

365 820,18

Obežný majetok spolu

198 890,53

84 822,98

53 700,02

36 280,65

144 012,19

467 754,76

908,56

919,21

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2.Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2017 k 31.12.2018
2 502 642,88 3 308 503,40
1 485 150,88

1 516 604,75

46 126,45

57 313,35

296 659,91

776 564,86

550,00

550,00

119 660,00

9350,00

2 235,67

2 318,17

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
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Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

142 354,24

180 258,69

31 860,00

584 088,00

689 376,22

926 330,87

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov majetku

-

predaja dlhodobého majetku

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov

8.3.Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

53 700,02

Zostatok
k 31.12 2018

36 280,65

Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4.Záväzky
Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

142 357,24

Zostatok
k 31.12 2018

180 258,69

Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

9.

-

Oproti roku 2017 je v roku 2018 pokles pohľadávok.

-

Oproti roku 2017 je v roku 2018 stav záväzkov zvýšený.

Hospodársky výsledok

za 2018 - vývoj nákladov a výnosov za

konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12. 2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Náklady

1 285 012,54

1 344 825,63

50 – Spotrebované nákupy

216 137,79

195 442,72

51 – Služby

211 999,28

184 784,81

52 – Osobné náklady

710 459,82

833 093,87

27 387,15

9 799,82

Názov

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
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prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

78 373,28

88 821,29

3 930,99

6 001,12

36 724,23

26 882,00

Výnosy

1 331 138,90

1 402 138,98

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar

30 651,58

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

41 830,000

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

623 587,33

648 066,41

91 020,99

15 572,87

0,89

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

585 878,20

696 669,70

46 126,45

57 313,35

Analýza nákladov a výnosov
Účtovný výsledok hospodárenie za rok 2018
Účtovný výsledok hospodárenie sa zisťuje v zmysle zák. č. 431/2002 o účtovníctve v znení
Neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/21513/2012-31 ako rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.
Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia.

Preúčtovaním

konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy. Obec vykázala vo
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svojej uzávierke za rok 2018 tento účtovný výsledok hospodárenia, ktorý bude účtovne
usporiadaný na účet 428-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 57 313,35 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10.

Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery

Obec prijala granty a transfery zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov
vo výške 610 718,74 eur. Granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s ich
účelom. Dotácie pre základnú školu v rámci preneseného výkonu štátnej správy boli v plnej
výške 503 230,00 eur poukázane škole.
Z rozpočtovaných grantov a transferov 610 718,74 eur bol skutočný príjem vo výške
609 900,17 eur, čo predstavuje 99,87 % plnenie.
V roku 2018 obec, rozpočtová prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
8 437,20

ÚPSVaR

Na podporu zamestnanosti UoZ §50

ÚPSVaR

Na podporu nezamestnanosti UoZ § 54

Okr.ú.TV CO

Dotácia CO

MV SR

Dotácia na voľby do samosprávy

2 187,22

ÚPSVaR

Dotácia na rómske rodinné prídavky

1 183,20

MV SR

Dotácia na matriku

3 243,18

Okr.ú. Košice

Dotácia pre MŠ

2 098,00

MŽP SR

Dotácia z MŽP

8 240,68

MV SR

Dotácia na REGOB

634,27

ÚPSVaR

Dotácia za vypl. RP

39,84

ÚPSVaR

Dotácia na stravu

4 707,20

ÚPSVaR

Dotácia na školské potreby

1 411,00

OU KE

Dotácia na prenesený výkon ZŠ

Zo ŠR

Dot, z min.dopravy

83,03

MV SR

Dotácia na reg.adries

50,00

31 868,24
115,88

503 230,00
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Z EU

Dotácia na MOPS

17 850,95

Zo ŠR

Dotácia na MOPS

2 100,11

Z EU

Dotácia na TERÉNNU SOC.PRÁCU

21 355,67

To ŠR

Dotácia na TERÉNNU SOC.PRÁCU

3 768,65

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
V zmysle zák. č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov nám boli poskytnuté normatívne a nenormatívne určené
finančné prostriedky pre základnú školu na rok 2018 vo výške 503 230,00 eur určené na
výchovu a vzdelávanie

a na zabezpečenie prevádzky škôl. Ďalej bol poskytnutý finančný

príspevok na výchovu a vzdelávanie deti materskej školy , konkrétne pre detí ktoré majú jeden
rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 2 098,00 eur.
Obec Parchovany mala v roku 2018 predlžený kontokorentný úver vo výške 25 000,- eur
Schválený obecným zastupiteľstvo 5. 4. 2013, uznesením č. 20/2013. A terminovaný úver
vo výške 23 988,00 eur na úhradu projektovej dokumentácie na ČOV. Na výstavbu čističky
odpadových vôd zobrala Obec Parchovany dlhodobý úver vo výške 570 000,00 eur. Schválený
obecným zastupiteľstvom 4. 5. 2018.

10.2.Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 22 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

TJ

Účelové určenie dotácie

Na bežné výdavky na činnosť

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

22 948,45 eur

Parchovany
ZBTČ

Na činnosť, na cestovné, materiál

871,63

Hokej.klub

Na činnosť

100,00

Slov.čer.križ

Na činnosť

Tenisový klub

Na činnosť

788,02

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 22
o dotáciach.
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10.3.

Významné investičné akcie v roku 2018

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
Obec Parchovany realizovala v r. 2018 nové investičné akcie. Výstavba čističky odpadových
vôd vo výške 570 000,00 eur. Za projektovú dokumentáciu na výstavbu ČOV bolo uhradené
v roku 2018 suma 23 988,00 eur . Rekonštrukcia telocvične základnej školy bola vo výške
108 500,00 eur. Za rekonštrukcia a modernizácia budovy Komunitného centra bolo v roku
2018 zaplatené 136 726,85 eur.
Postupne sme splácali v roku 2018 rekonštrukciu verejného osvetlenia, v roku 2016 sme
uhradili dodávateľovi KEZ s.r.o. Jasenov prvú splátku vo výške 19 387,20 eur. Hodnota celej
stavby je 83 088,00 eur. Postupne bude splácaná v mesačných splátkach po dobu 6 rokov.
Na údržbu a opravy miestnych komunikácii bolo vynaložené 18 640,00 eur bol urobená cesta
na cintorín, parkovisko a cesta na športovej ulici, výstavba parkoviska a opravy miestnych
komunikácii na ulici Križnej a Lúčnej. Na údržba a opravy chodníkov na ulici Hlavnej,
Lipovej a Družstevnej bolo vynaložených 23 906,00 eur.

10.4.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
10.5.

výstavba zberného dvora
oprava miestnych komunikácii a chodníkov
rekonštrukcia budovy obecného úradu a KD
rekonštrukcia budovy telocvične ZŠ
výstavba multifunkčného ihriska
výstavba MŠ na ul. Poľnej
výstavba multifunkčného ihriska
výstavba bytoviek
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 nevedie súdny spor.

Vypracovala: Mária Kohútová

Schválil: JUDr. Juraj Guzej, starosta

V Parchovanoch dňa 15. november 2018
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Prílohy:
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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