Výročná správa
Obce Uzovský Šalgov
za rok 2016

Ing. Jozef Merva
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Ak by som mal jedným slovom vyjadriť, čo charakterizuje rok 2016 v našej obci, tak
poviem, že „Kaštieľ.“ Po podpise zmluvy a začiatku rekonštrukcie v roku 2015 sme minulý rok
mohli intenzívne vnímať úplnú obnovu nášho kaštieľa.
Zo dňa na deň, z týždňa na týždeň a mesiaca na mesiac sme mohli vidieť, ako sa kaštieľ
pred našimi očami mení. Po prácach v suteréne v roku 2015 prišli na rad práce na 1.
nadzemnom podlaží a podkroví, demontáž strechy a stropu a následne stavba novej strechy,
oprava fasády a sokla, montáž vnútorných rozvodov, výmena okien a dverí, plynová prípojka,
stavba altánku, spevnených plôch a ... .
Na papieri sa to dá rýchlo zhrnúť, no samotná realizácia si vyžadovala pravidelné kontrolné
a spresňovacie porady za prítomnosti investora, t. j. zástupcov obce, dodávateľa, pamiatkarov,
hlavného projektanta a príslušných odborníkov z danej profesie.
Po náročnej práci všetkých zložiek sme si tak mohli symbolicky na Štedrý deň venovať
krásne osvetlený kaštieľ, z ktorého sa verím všetci tešíme, a na ktorý sme aj patrične hrdí.
Teraz nasleduje realizácia ešte dôležitejšej časti, a to sprevádzkovanie nášho „kultúrneho
stánku.“

starosta obce Ing. Jozef Merva

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Uzovský Šalgov
Sídlo: Obecný úrad Uzovský Šalgov č. 139, 082 61 Ražňany
IČO:

00327948

DIČ:

2020732318

Štatutárny orgán obce: Ing. Jozef Merva, starosta obce
Telefón: +421 51 452 18 00
E-mail: uzovskysalgov@pobox.sk alebo uzovskysalgov@uzovskysalgov.sk
Webová stránka: www.uzovskysalgov.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Jozef Merva
Zástupca starostu obce: Ing. Ján Slaninka
Hlavný kontrolór obce: Ing. Anton Trišč
Obecné zastupiteľstvo:
 Ing. Ján Slaninka,
 Mgr. Mária Rokošná,
 Ing. Pavel Slaninka,
 Elena Čajkovská,
 Ján Cehelský,
 Ľuboslav Pružinský,
 Rastislav Kočiš.
Komisie:
 komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára v
zložení:
a) Nezávislý: Elena Čajkovská,
b) SMER-SD: Ján Cehelský,
c) koalícia SDKÚ-DS, KDH: Ľuboslav Pružinský.
Obecný úrad:
 Ekonómka obce: Bc. Emília Daňková
 Bezpečnostný technik: Peter Roba
 V rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ § 54: Eva Baňasová, Anton
Smoroň, Peter Župa
 V rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ § 54: Jaroslav Babják,
Peter Fekete, Jozef Tuleja,
 V rámci dobrovoľníckej činnosti § 52A: Anton Smoroň,
 Upratovačka v ZŠ, OcÚ: Marcela Jarzebowská
 Školstvo: Základná škola: Mgr. Alena Závadová, riaditeľka ZŠ
Mgr. Peter Poráč, učiteľ ZŠ
ThDr. Pavol Bugoš, PhD., katechet NV v ZŠ
Materská škola: Mgr. Lucia Poráčová, riaditeľka MŠ
Mgr. Zuzana Janigová, učiteľka MŠ
Školská jedáleň: Iveta Červeňáková (zároveň aj upratovačka MŠ).

Rozpočtové organizácie obce: ž i a d n e
Príspevkové organizácie obce: ž i a d n e
Neziskové organizácie založené obcou: ž i a d n e
Obchodné spoločnosti založené obcou: ž i a d n e
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Vízie obce: Vytváranie lepších kvalitnejších podmienok pre hodnotnejší život v obci pre jej
občanov. Zapájanie občanov obce do riešenia verejných vecí prostredníctvom zlepšenia
komunikácie medzi občanmi a zástupcami samosprávy.
Ciele obce: zabezpečenie spokojnosti občanov obce.

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Uzovský Šalgov je situovaný na východnom okraji pohoria Bachureň v doline potoka
Šalgov. Kataster obce Uzovský Šalgov má rozlohu 6,43 km². Stred obce môžeme stotožniť s
polohou kostola sv. Imricha, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 365 m n. m. a jeho
súradnice sú 49º 05' severnej geografickej šírky a 21º 03' východnej geografickej dĺžky.
Kataster Uzovského Šalgova sa rozprestiera na rozhraní geomorfologických celkov:
Bachureň a Spišsko-šarišské medzihorie. Väčšia, severozápadná časť katastra leží v Bachurni a
menšia, juhovýchodná časť leží v podcelku Spišsko-šarišského medzihoria, v Šarišskom
podolí, kde sa nachádza aj intravilán obce, ktorý je tým pádom v rámci chotára umiestnený
excentricky.
Z hľadiska pôdorysno-genetického sa Uzovský Šalgov v priebehu stredoveku a novoveku
vyvinul ako potočná radová dedina. Hlavne v minulom storočí sa na jej krajoch objavila
nepravidelná zástavba a pravouhlo nadviazané novšie uličky. V jadre zástavby sú
dominantnými stavbami rímskokatolícky kostol sv. Imricha a neskoroklasicistický kaštieľ.
Z dopravného hľadiska je obec situovaná mimo hlavných dopravných komunikácií, nie je
tranzitnou obcou, je však len 4 km (po ceste) vzdialená od okresného mesta Sabinov, na konci
štátnej cesty Ražňany – Uzovský Šalgov. Autobusovými spojmi je Uzovský Šalgov spojený so
Sabinovom i s krajským mestom Prešov.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 96,27 obyv. na km2.
Národnostná štruktúra: najpočetnejšou národnosťou je slovenská národnosť.
Štruktúra obyvateľstva podľa
rímskokatolíckeho vyznania.

náboženského

významu:

väčšina

obyvateľstva

je
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Vývoj počtu obyvateľov - Počet obyvateľov obce celkom k 31. 12. 2016: 619
Štruktúra obyvateľstva – z celkového počtu obyvateľov
z toho Občania nad 18 rokov:
493
Deti do 18 rokov:
126
z toho Muži:
304
Ženy:
315
Počet prihlásených do obce:
16
Počet odhlásených z obce:
8
Počet narodených detí:
5
Počet zomrelých:
4
Celkový prírastok obyvateľstva:

+9

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: údaje o nezamestnaných obyvateľov obce vedie Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Sabinove.
Nezamestnanosť v okrese: miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Sabinov k 12/2016 bola
16,98 %.
Vývoj nezamestnanosti: údaj Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Sabinove.

5.4. Symboly obce
Obec Uzovský Šalgov má schválené obecné symboly, a to erb obce a vlajku obce, ktoré
schválilo Obecné zastupiteľstvo v Uzovskom Šalgove uznesením č. 5/9 na svojom riadnom 6.
zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 16. novembra 2007.
Ideový návrh erbu obce spracoval Prof. PhDr. Peter Konya, PhD., vysokoškolský pedagóg
pôsobiaci na Prešovskej univerzite. Grafický návrh spracovala firma LIM PO, s.r.o. z Prešova.
Následne obecné symboly boli schválené obecným zastupiteľstvom a Heraldickou komisiou

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Podkladom pre vytvorenie erbu obce Uzovský Šalgov sa stala zachovaná obecná pečať,
ktorú môžeme datovať do obdobia po roku 1868, všeobecnejšie na koniec 19. storočia. Rok
1868 ako rok zhotovenia pečatidla (typária) je priamo uvedený v jeho legende (kruhopise),
ktorý má túto podobu: USZSALGÓ KÖZSÉG HIV. PECSÉTJE 1868, čo v preklade znamená
"Úradná pečať obce Uzovský Šalgov 1868." Obraz (znak) pečate, z ktorého sa najčastejšie
vychádza pri tvorbe erbu, tvorí vyobrazená postava muža držiaca v pravej ruke kosu a v ľavej
osielku.
Odtlačok spomínaného typária je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v
Altenburgerovej zbierke pečatí (Altenburger Pecsétgyüjteménye, V-5).
6

Erb obce:

V modrom poli štítu strieborná (biela) postava muža, ktorá v pravej ruke drží striebornú
(bielu) kosu so zlatou (žltou) násadou a v ľavej ruke so striebornou (bielou) osielkou v
kravskom rohu. Štít je neskorogotický.
Farby návrhu boli zvolené tak, aby zodpovedali základnému pravidlu heraldiky pre
používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít bol zvolený pre jeho jednoduchosť a veľkú
rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.
Vlajka obce:

5.5. História obce
Prvá priama písomná zmienka o obci Uzovský Šalgov pochádza z roku 1323, keď sa
spomína ešte pod maďarským názvom Totfalu (Slovenská Ves). Tento názov poukazuje na to,
že v obci bývali slovenskí obyvatelia. Počiatky obce by sme ale mohli položiť už na koniec 13.
storočia, kedy ešte bola súčasťou kráľovského majetku. Listina z roku 1323 potvrdila platnosť
staršej darovacej listiny (z r. 1315), na základe ktorej sa obec stala majetkom zemanov
Tekulovcov.
Názov Šalgov (v tvare "Solgou"), ako neskorší trvalý názov obce, sa prvý raz uvádza v
listine o deľbe majetkov zemanov Tekulovcov z roku 1337. Pravdepodobne po vymretí
Tekulovcov zo Šalgova dedina pripadla v 15. storočí ich príbuzným, zemanom z Tomášoviec a
Rožkovian. V 16. storočí sa vlastníkmi dediny Šalgov stali zemania Uzovci. Zmena vlastníka
bola od 17. storočia vyjadrená aj v novom úradnom názve obce, napr. aj v tvare z roku 1773
ako "Usowsky Salgow" alebo "Usz-Salgó."
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V roku 1610 bol v obci postavený murovaný Kostol sv. Imricha, ktorý bol okolo roku
1743 barokovo upravený. Pravdepodobne už v prvej polovici 17. storočia bol šalgovský kostol
z obranných dôvodov obohnaný pomerne vysokým múrom.
Zemepánmi obce v 19. storočí sa najprv stali Semseyovci a potom rodina Péchyovcov,
ktorým patrila veľká časť polí a lesov v chotári obce až do roku 1945. V roku 1828 stálo v
Uzovskom Šalgove 49 domov a žilo tu 390 obyvateľov, väčšinou roľníkov. V rokoch 18401850 si Péchyovci na vŕšku nad kostolom postavili kaštieľ v neskoroklasicistickom štýle.
Významným doplnkovým zamestnaním obyvateľov Uzovského Šalgova sa na konci 19.
storočia stalo pestovanie ovocia (najmä čerešní).
Po vzniku Československa, od roku 1920, sa ako úradný názov obce používalo meno
"Šalgov." Až od roku 1927 sa začalo používať súčasné pomenovanie "Uzovský Šalgov."
Väčšina obyvateľov obce sa vtedy živila ako samostatne hospodáriaci roľníci. Niektorí zo
Šalgovčanov pracovali ako poľnohospodárski robotníci na veľkostatku Péchyovcov. V roku
1927 bola v obci postavená škola.
V čase druhej svetovej vojny a najmä po vypuknutí SNP časť obyvateľov obce podporovala
partizánov, niektorí z nich boli aj priamymi účastníkmi povstania. Obec Uzovský Šalgov bola
oslobodená sovietskou Červenou armádou 21. januára 1945. Pomerne skoro po oslobodení bol
skonfiškovaný majetok Gedeona Péchyho, ktorého časť bola potom rozdelená medzi
deputátnikov a malých roľníkov. V roku 1948 po februárovom prevrate a prevzatí moci v štáte
Komunistickou stranou Československa (KSČ) bol aj v Uzovskom Šalgove násilne
reorganizovaný Národný výbor a rozpustená miestna organizácia Demokratickej strany,
politickú správu obce prebral Akčný výbor.
Jednotné roľnícke družstvo bolo v Uzovskom Šalgove úspešne založené až vo februári
1959, neskôr sa spojilo s JRD Ražňany (marec 1965) a obe sa v roku 1975 včlenili do JRD
Šarišské Michaľany. V 60. rokoch bola v obci vybudovaná nová infraštruktúra v podobe
nákupného strediska s pohostinstvom a tiež budova Miestneho národného výboru.
Politické zmeny v Československu v roku 1989 zmenili aj pomery v Uzovskom Šalgove.
JRD v obci postupne utlmilo svoju činnosť, až sa napokon úplne rozpadlo. Výraznými
zmenami prešla aj štruktúra zamestnanosti obyvateľov a objavil sa jav nezamestnanosti, v obci
sa objavili nové podnikateľské subjekty. V nových demokratických pomeroch si obec môže
slobodnejšie rozhodovať o svojom ďalšom rozvoji. Do vlastníctva obce sa dostali rybníky a
kaštieľ, obec má v súčasnosti vybudovanú plynofikáciu, kanalizáciu a vodovod,
zrekonštruované miestne komunikácie a kaštieľ.

5.6. Pamiatky a zaujímavosti obce






rímskokatolícky kostol sv. Imricha,
neskoroklasicistický kaštieľ,
sýpka,
obecné rybníky,
sekvojovec mamutí.
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytujú školy bez právnej subjektivity,
ktorých zriaďovateľom je obec, a to:
1. Základná škola Uzovský Šalgov: škola je pre 1. až 4. ročník, v školskom roku
2015/2016 školu navštevovalo 17 žiakov a v školskom roku 2016/2017 navštevuje
školu 20 žiakov.
2. Materská škola Uzovský Šalgov: v školskom roku 2015/2016 navštevovalo MŠ v obci
24 detí a v školskom roku 2016/2017 MŠ navštevuje 22 detí.
V Školskej jedálni pri MŠ Uzovský Šalgov je pre deti z materskej školy a žiakov zo základnej
školy stravovanie zabezpečované dovážaním stravy zo Súkromnej základnej školy v Sabinove.
Na mimoškolské aktivity sú v Základnej škole Uzovský Šalgov vytvorené krúžky, a to krúžok
šikovných rúk a zábavná školička.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že z demografického vývoja dôjde
k poklesu žiakov v školách.

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť sa v obci neposkytuje. Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce
zabezpečujú:
 Poliklinika Sabinov n.o.,
 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že v obci nie sú možnosti rozvoja
zdravotnej starostlivosti.

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečujú:
 Zariadenia sociálnych služieb nachádzajúcich sa v okresnom meste Sabinov,
v krajskom meste Prešov, ako aj v meste Lipany.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na rozšírenie kapacít pre poskytovanie dennej opatrovateľskej služby pre občanov
obce, ktorí budú túto službu potrebovať.

9

6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci poskytuje obecný úrad v spolupráci s miestnymi
organizáciami nachádzajúcimi sa v obci.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na podporu kultúrnych akcií organizovaných obcou v spolupráci s deťmi
materskej školy, žiakmi základnej školy, s miestnymi organizáciami (MS SČK, DOMKAZdruženie Saleziánskej mládeže).

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
 predajne potravín a bar v súkromnom vlastníctve
Najvýznamnejší priemysel v obci :
 Móda, s. r. o., Uzovský Šalgov 184 – odevná výroba
 Interiér J & M, Uzovský Šalgov 178 – výroba nábytku
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
 Interfarm, s.r.o, Ražňany 371
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na: poskytovanie služieb občanom.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec v roku 2016 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 2016 po zapojení finančných operácií bol
zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový
rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2015
č. 70/2015 zo siedmeho zasadnutia OZ.

uznesením
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Rozpočet bol upravovaný a zmenený:
 prvá zmena - Rozpočtové opatrenie č. 01/2016 zo dňa 09. 06. 2016, uznesením
č. 17/2016 z deviateho zasadnutia OZ.
 druhá zmena - Rozpočtové opatrenie č. 02/2016 zo dňa 29. 09. 2016, uznesením č.
34/2016 z desiateho zasadnutia OZ.
 tretia zmena - Rozpočtové opatrenie č. 03/2016 zo dňa 03. 10. 2016, starosta obce.
 štvrtá zmena - Rozpočtové opatrenie č. 04/2016 zo dňa 12. 12. 2016, uznesením
č. 43/2016 z jedenásteho zasadnutia OZ.
 piata zmena - Rozpočtové opatrenie č. 05/2016 zo dňa 29. 12. 2016, starosta obce.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016
Rozpočtové

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

973 580,00

1 339 797,00

1 341 767,99

100,15

256 180,00

254 007,00

255 988,42

100,78

0,00

0,00

0,00

0,00

Finančné príjmy

717 400,00

1 085 790,00

1 085 779,57

99,99

Výdavky celkom

970 285,00

1 339 797,00

1 312 803,95

97,99

Bežné výdavky

252 885,00

253 497,00

241 268,12

95,18

Kapitálové výdavky

717 400,00

1 086 300,00

1 071 535,83

98,64

0,00

0,00

0,00

0,00

3 295,00

0,00

28 964,04

Príjmy celkom

Schválený
rozpočet

z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

z toho :

Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet – mimorozpočtová časť

Skutočné
plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

Mimorozpočtové príjmy

6 593,70

Mimorozpočtové výdavky

6 201,26
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet – prebytok
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet – schodok
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie zo zostatku finančných operácií
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016

255 988,42
241 268,12
+14 720,30
0,00
1 071 535,83
-1 071 535,83
-1 056 815,53
0,00
-1 056 815,53
1 085 779,57
0,00
+1 085 779,57
1 341 767,99
1 312 803,95
+28 964,04
-14 759,57
+14 204,47

Schodok vo výške 1 056 815,53 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 bol krytý finančnými operáciami.
Rozdiel finančných operácií celkom 1 085 779,57 EUR, z toho
a) na krytie schodku rozpočtu obce vo výške 1 056 815,53 EUR,
b) z finančných operácií sa vylúčia v zmysle ustanovenia § 16, ods. 6 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené
na kapitálové výdavky na projekt: „Uzovský Šalgov, kaštieľ – rekonštrukcia“
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 14 759,57 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.,
c) následne vzniknutý 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 vo výške 14 204,47 EUR, ktorý
vznikol po krytí schodku a vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov
navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016
vo výške 14 204,47 EUR.
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7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019
Skutočnosť
k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

1 341 767,99

282 890,00

244 540,00

262 340,00

255 988,42
0,00
1 085 779,57

252 890,00
0,00
30 000,00

244 540,00
0,00
0,00

262 340,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

1 312 803,95

276 090,00

227 500,00

238 840,00

241 268,12
1 071 535,83
0,00

246 090,00
30 000,00
0,00

227 500,00
0,00
0,00

238 840,00
0,00
0,00

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

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

1 986 134,89

1 954 391,91

Predpoklad
na rok 2017
1 943 625,06

809 250,12

1 832 671,18

1 871 940,06

0,00

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

687 310,06

1 710 731,12

1 750 000,00

Dlhodobý finančný majetok

121 940,06

121 940,06

121 940,06

1 176 697,25

121 535,37

71 500,00

Zásoby

0,00

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

0,00

708,33

1 800,15

1 500,00

1 175 988,92

119 735,22

70 000,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0,00

187,52

185,36

185,00

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

1 986 134,89

1 954 391,91

Predpoklad
na rok 2017
1 943 625,06

426 284,66

416 608,56

522 275,06

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

0,00

426 284,66

416 608,56

522 275,06

1 099 676,86

34 702,40

21 350,00

300,00

450,00

450,00

1 084 105,76

14 759,57

0,00

757,82

883,57

900,00

14 513,28

18 609,26

20 000,00

0,00

0,00

0,00

460 173,37

1 503 080,95

1 400 000,00

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

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

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Prírastok majetku – nákup stroja štepkovača vo výške 2 198,50 EUR.
Úbytok majetku – vyradenie vo výške 764,39 (drevený sklad paliva kašt. v sume 355,44 EUR,
rozvádzač kaštieľ v sume 408,95 EUR).
Nedokončené investície obce k 31. 12. 2016 predstavujú čiastku 1 102 614,64 € z toho:
 projekt „Uzovský Šalgov, kaštieľ – rekonštrukcia“ v zmysle zmluvy s MPaRV SR
Bratislava č. 287/2015-350/MPRV SR – cudzie zdroje vo výške 1 102 614,64
EUR.

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

708,33

1 749,08

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

64,92

Vo výročnej správe z roku 2015 boli v pohľadávkach uvedené len ostatné pohľadávky vo
výške 632,04 EUR. Zostatok celkových pohľadávok k 31. 12. 2015 bol vo výške 708,33 EUR.
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Obec k 31.12.2016 eviduje tieto pohľadávky do lehoty splatnosti Krátkodobé pohľadávky
Obec k 31.12.2016 eviduje ostatné pohľadávky vo výške 1 749,08 EUR voči:
1. Východoslovenskej energetike, a. s., Košice, ako preplatok za odber elektrickej energie
za rok 2016 vo výške 1 617,40 EUR;
2. SPP, a.s., Bratislava ako preplatok za odber plynu za rok 2016 vo výške 131,68 EUR.
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto pohľadávky po lehote splatnosti Krátkodobé pohľadávky
Obec k 31.12.2016 eviduje daňové pohľadávky vo výške 64,92 EUR voči:
1. Daňovníkom – miestne dane vo výške 64,92 EUR.

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

1 099 676,86

34 702,40

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky do lehoty splatnosti Krátkodobé záväzky
Obec k 31.12.2016 eviduje záväzky vo výške 18 609,26 EUR voči:
1. Dodávateľom: 3 670,00 EUR,
2. Stravníkom v ŠJ: 392,44 EUR,
3. Poslancom OZ (nepravidelný príjem): 1 201,49 EUR,
4. Zamestnancom (mzdy 12/2016): 6 900,87 EUR,
5. Soc. poisťovni, zdravotným poisťovniam: 4 757,38 EUR,
6. Daňovému úradu: 784,83 EUR,
7. Mestu Sabinov – spoločný obecný úrad: 902,25 EUR.
Dlhodobé záväzky
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti vo výške 883,57 EUR
voči:
1. Záväzky zo sociálneho fondu: 883,57 EUR.
Ďalej obec eviduje tieto záväzky spolu vo výške 15 209,57 EUR z toho:
1. Zúčtovania medzi subjektami verejnej správy – záväzok voči štátnemu rozpočtu –
nevyčerpané finančné prostriedky ŠR projekt rekonštrukcie kaštieľa: 14 759,57 EUR.
2. Ostatné krátkodobé rezervy (audit): 450,00 EUR.
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9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

267 846,78

284 535,35

312 033,00

50 – Spotrebované nákupy

46 436,44

43 261,88

45 000,00

51 – Služby

33 872,16

40 331,63

40 000,00

142 295,71

143 576,59

145 000,00

222,96

222,96

223,00

2 396,98

10 577,68

10 000,00

34 108,21

34 297,85

59 000,00

1 330,39

1 769,52

1 800,00

0,00

0,00

0,00

7 173,15

10 485,49

11 000,00

10,78

11,75

10,00

263 173,46

282 377,52

316 250,00

7 649,69

1 182,90

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163 023,52

187 171,35

220 000,00

3 378,29

1 338,88

1 500,00

4 602,84

300,00

450,00

454,36

62,45

100,00

0,00

0,00

0,00

84 064,76

92 321,94

93 000,00

-4 673,32

-2 157,83

4 217,00

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
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
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/
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SÚHRN za rok 2016:
Výnosy za obec:
Náklady za obec:

282 377,52 EUR
284 535,35 EUR

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie: -2 157,83 EUR.
Hospodársky výsledok v sume -2 157,83 EUR sa účtuje na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v účtovnom období sa zistí zmena stavu
peňažných prostriedkov to je prebytok alebo schodok.
Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu za obec:

255 988,42 EUR

Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu za obec :

1 312 803,95 EUR

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu za obec :

-1 056 815,53 EUR

Hospodársky výsledok sa preto nemôže rovnať výsledku rozpočtového hospodárenia t.j.
prebytku alebo schodku.

10. Ostatné dôležité informácie
Obec Uzovský Šalgov postupovala podľa schválených interných smerníc.
Obec vykonala inventarizáciu svojho majetku k 31. 12. 2016 (pozri Správu ústrednej
inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov k 31. 12. 2016).
Inventarizácia bola vykonaná v súlade § 29, 30 zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov.
Účtovníctvo obce bolo vedené ako podvojné účtovníctvo obce a bolo spracované výpočtovou
technikou v programe firmy IFOsoft, Prešov. Obec zostavovala výkazy podľa platnej
legislatívy.
Obec Uzovský Šalgov v roku 2016 nevykonávala podnikateľskú činnosť.
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10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.

Poskytovateľ

1.

ŠR – ÚPSVaR Prešov

2.

ŠR – ÚPSVaR Prešov

3.
4.

ŠR – MV SR prostredníctvom
OÚ Prešov
ŠR – ÚPSVaR Prešov

5.

ŠR – ÚPSVaR Prešov

Suma v EUR

Účel

409,32 Na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
66,40 Na podporu výchovy k plneniu
školských povinnosti dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
837,44 Voľby do NR SR
8 473,10 Dotácia z ÚPSVaR – vytváranie
pracovných miest § 54 – projekt
„Šanca na zamestnanie“
10 903,41 Dotácia z ÚPSVaR – vytváranie
pracovných miest § 54 – projekt
„Cesta z kruhu nezamestnanosti“
1 356,00 MŠ – 5. ročné deti predškolského
veku
1 700,00 ZŠ – Škola v prírode

ŠR – MF SR prostredníctvom
OÚ Prešov
7.
ŠR – MF SR prostredníctvom
OÚ Prešov
8.
ŠR – MV SR prostredníctvom
12,20 Register adries
OÚ Prešov
9.
ŠR – MV SR prostredníctvom
198,66 Register obyvateľov
OÚ Prešov
10. ŠR – MF SR prostredníctvom
14,00 Učebnice ZŠ
OÚ Prešov
11. ŠR – MF SR prostredníctvom
564,00 Vzdelávacie poukazy ZŠ
OÚ Prešov
12. ŠR – MF SR prostredníctvom
42 685,00 ZŠ – normatív
OÚ Prešov
13. ŠR – MF SR prostredníctvom
56,31 Ochrana životného prostredia
OÚ Prešov
Spolu
67 275,84
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
6.

10.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2005 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
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Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma v EUR
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2016

Futbalový klub Uz. Šalgov

Bežné výdavky

7 000,00

DOMKA – Združenie sal. mládeže Uzovský

Bežné výdavky

1 000,00

Šalgov
SPOLU

8 000,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:


realizácia projektu „Uzovský Šalgov, kaštieľ – rekonštrukcia“ – použité celkom
finančné prostriedky v roku 2016 z dotácie štátneho rozpočtu MPaRV SR
Bratislava presunutej z roku 2015 do roku 2016 vo výške 1 069 337,33 EUR.

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:


vybudovanie multifunkčného ihriska,



oprava miestnej komunikácie ku budove kaštieľa.

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nie je vystavená žiadnym rizikám a neistotám z pohľadu účtovníctva. Hospodárenie obce
je z dlhodobého pohľadu vyrovnané.
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11. Záver
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Vypracovala:

Schválil:

Bc. Emília Daňková
ekonómka obce

Ing. Jozef Merva
starosta obce

V Uzovskom Šalgove, dňa 18. mája 2017

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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