Konsolidovaná výročná správa 2015

Obec Tovarné
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Výročná správa za rok 2015 (§20 zákona o účtovníctve)
V zmysle zákona je účtovníctvo účtovnej jednotky úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala
v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady a za toto účtovné obdobie
zostavila účtovnú závierku, konsolidovanú závierku, ak ju má povinnosť zostaviť, vyhotovila
výročnú správu, prípadne konsolidovanú výročnú správu, zverejnila údaje a uložila
dokumenty v súlade so zákonom a má o týchto skutočnostiach všetky účtovné záznamy.
Povinnosť vyhotoviť výročnú správu má účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú
závierku overenú audítorom podľa zákona. Súlad výročnej správy s účtovnou závierkou
zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overená audítorom.
Obsahom výročnej správy je účtovná závierka za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje
výročná správa, správa audítora k tejto účtovnej závierke a najmä informácie o vývoji
spoločnosti, jej stave, rizikách a neistotách, o vplyve činnosti na životné prostredie,
zamestnanosť, ďalej udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia,
predpokladanom budúcom vývoji, nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
nadobúdaní vlastných akcií a iných finančných investícií, návrh na rozdelenie zisku alebo
vyrovnaní straty, údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov, organizačnej zložky v
zahraničí a ďalšie informácie definované zákonov.
Lehota na spracovanie výročnej správy nie je stanovená priamo, hoci nepriamo je –
prostredníctvom lehoty na jej overenie a to do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.
Termín na predkladanie výročnej správy do registra účtovných závierok je najneskôr do
jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka vyhotovuje.
Prvýkrát sa do registra predkladajú výročné správy vyhotovené za účtovné obdobie končiace
k 31. decembru 2014 a neskôr a tieto sa musia uložiť do registra do 31. decembra 2015. Ak už
má účtovná jednotka účtovnú závierku a správu audítora uloženú v registri v čase ukladania
výročnej správy, ukladaná výročná správa nemusí (ale môže) obsahovať účtovnú závierku.
V prípade ak účtovná jednotka zmení obsah uloženej výročnej správy, uloží do registra novú
výročnú správu bez zbytočného odkladu. Zodpovedný za spracovanie a uloženie výročnej
správy je štatutárny orgán.
Základná charakteristika Obce Tovarné:
Obec je tvorená jedným sídlom. Jej územie je tvorené jedným katastrálnym územím.
Do pôsobností obce patrí najmä základné školstvo, správa miestnych komunikácií,
stavebné konanie, správa majetku obce a iné.
Podľa zákona 369/1990 Zb.z. obec pri výkone samosprávy zabezpečuje najmä:




a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov /5a/1 a vykonáva ich
správu,
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d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, /5b/
2
vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a
inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území
obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne
a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií,
verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších
obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností
obce,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom, /5c/3 udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu
verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových
vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce,
chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej
starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť,
telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa /5d/4 a utvára podmienky na zásobovanie
obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a
spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy
rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme
zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové
a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja
obce,
n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov
/6/5 a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, /6a/6
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.
/6b/7

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia
obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.
Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a
v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je
správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahoch
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je daňovým orgánom (§ 1a písm. b/ zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v
znení zmien a doplnkov).
Starosta najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich
uznesenia,
vykonáva obecnú správu,
zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
osobám,
rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce, alebo
iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,
podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že
odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich
schválenia obecným zastupiteľstvom. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej
rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.
Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné
obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť.
OBEC TOVARNÉ: (stručná identifikácia obce)
 názov:
Obec Tovarné
 sídlo:
Tovarné 4, 094 01 Tovarné, okr.
Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
 právna forma:
801 – Obec (obecný úrad),
mesto(mestský úrad)
 predmet činnosti:
84110 – Všeobecná verejná správa
 IČO:
00332887
 DIČ:
2020630535
štatutárny orgán:
PaedDr. Kvetoslava Mižáková
(od 27.11.2010 – 14.12.2014)
(15.12.2014 - )
Kód obce: 529192
OKEČ: 75110
Telefonický kontakt: 057/4495231
Vlastná stránka: www.tovarne.sk
E-mailová adresa: ocu.tovarne@mail.t-com.sk
Nadmorská výška: 140 m nm
Súradnice: 48 ° 54'44 "S 21 ° 45'27" V
Kraj: prešovský / kód kraja: 707 / značka: PO
Okres: Vranov nad Topľou / kód okresu: 713 / značka: VT
Region: Horný Zemplín
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Demografické údaje Obce Tovarné k 31.12.2015
Počet obyvateľov: 988
Rozloha: 7 708 236 m2
Hustota obyvateľstva na km2: 128,15 obyv./km2
Vznik: 1215
Prvá písomná zmienka: 1479
Polohopis Obce Tovarné:
Obec leží na južnom okraji Ondavskej vrchoviny, Nízkych Beskýd a severnom okraji
Východoslovenskej pahorkatiny. Územie obce je dosť členité, v povodí rieky Ondavy a
Ondavky sú pozemky nížinného charakteru s nadmorskou výškou 120 - 130 m. Ostatné
pozemky a lesy sú prevažne svažité a málo priepustné.
Vodné toky:
Rieka Ondava, ktorá tečie chotárom obce je na úseku Slovenská Kajňa - Hencovce
celoročne splavná. Poskytuje vhodné podmienky na vodnú turistiku aj pre úplných
začiatočníkov. V blízkosti obce funguje aj požičovňa lodí, ktorá organizuje splavy na
riekach Ondava, Laborec, Topľa a Latorica. Obcou tečie potok Mydlina a rybník Bor, ktorý sa
nachádza kúsok za obcou.
Fauna a flóra:
Vyskytujú sa tu druhy fauny a flóry, ktoré sú pozoruhodné aj z celoštátneho hľadiska.
Túto oblasť botanicky preskúmal RNDr. Ľudovít Dostál, rodák z Tovarného. Medzi vzácne
rastlinstvo patrí porast zimozelene menšej, ibiš lekársky a hojný porast cesnaku medvedieho,
sú tu vzácne druhy lián, kríkov mahónie, brečtanu popínavého. V blízkosti sa nachádza
chránený areál Štefanovská borina.V minulosti sa v obci nachádzal kaštieľ, ktorý obkolesoval
pekný a upravený park, kde sú doteraz zachované vzácne 150 - 200 ročné dreviny. Z
pôvodného zastúpenia drevín sa zachovali najmä mohutní jedinci duba letného a červeného,
borovica vejmutovka, douglaska tisolistá a zelená, jedľovec kanadský, gledičia trojtrňová,
gaštanovník siaty, topoľ biely a čierny, smrek pichľavý, tis obyčajný, pagaštan konský, lipa,
agát, platan, ktorý je zákonom chránený. Niektoré jeho dreviny sú prestarnuté a čoskoro im
hrozí zánik. Medzi zachovanými vzácnymi rastlinami je cyklámen európsky, ktorý sem bol
dovezený z maďarského Keszthely. Je to botanická rarita.
Platan v Tovarnom:
Evidenčné č. štátneho zoznamu:

S 366

Právny predpis:

VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997

Dôvod ochrany:

Vedecko-výskumný, náučný, ekologický, estetický, kultúrno-historický a rekreačný význam.

Význam ochrany:

kultúrny a vedecký

Lokalizácia:
Kraj:

Prešovský

Okres:

Vranov nad Topľou

Katastrálne územie:

Tovarné

Podrobná lokalizácia výskytu:

areál ZŠ

Druh pozemku:

zastavané plochy a nádvoria

Druh vlastníctva:

miest a obcí

Počet stromov:

1

V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: RCOP v Prešove
OOchranné pásmo:

2. stupeň ochrany
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Ev. číslo
1

Slovenský názov taxónu
platan západný

Vedecký názov taxónu
Platanus occidentalis L.

Obvod kmeňa [cm]
430

Výška stromu [m]
18

Priemer koruny [m]
32

Vek stromu [rok]
200

zdroj: stromy.enviroportal.sk/strom/platan-v-tovarnom
platan foto zdroj archív OcÚ Tovarné
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História obce:
Pomenovanie obce sa zapísalo aj vo vývoji jej názvov: 1479 Thavarna, 1773 Tawarna,
1808 Towarné, maď. Tavarna. Lingvista Pavol Hunfalvy vo vestníku Maďarskej akadémie
vied uverejnil svoje jazykovedné štúdie o význame a vzniku názvu obce Tavarna. Podľa neho
výraz Tavarna znamená poklad, majetok, bohatstvo, a z neho pochádza slovo „tavernicorum
magister“ ako aj staromaďarský výraz „tár“, po slovensky erár. V prenesenom význame
znamená skôr bohatstvo a poklad, ktoré sa v ňom nachádzali. Prvá písomná zmienka o obci je
rozporuplná. Podľa vlastivedného slovníka obcí na Slovensku, pochádza z roku 1479 a podľa
Samuela Borovského (Župy a mestá v Uhorsku) už z roku 1215. Na základe ďalších
prameňov sa dá predpokladať jej vznik ešte oveľa skôr. O tom, že Slovanov žijúcich na tomto
území dal knieža Rastislav pokrstiť už v roku 867 a taktiež mali svojho biskupa píše
Pabebrochius sa môžeme presvedčiť aj z nariadenia byzantského cisára Justiniána: Novell.
XI. Costitucio. „Obyvatelia tovarnianskej doliny sa môžu pýšiť tým, že oni sú potomkami
týchto Slovanov“. Tovarné sa spomína ako pradávna obec, ktorá bola súčasťou hradu
Zemplín a neskoršie hradu Čičva. V starších prameňoch sa často uvádza tovarnianské panstvo
a jeho príslušenstvá. Archeológovia našli pri Tovarnom zvyšky slovienskych sídliskových
objektov z 9.storočia. Dedinu s pôvodným názvom Tovarna (Ves) zapisovali do písomnosti
zväčša v pravopisných a maďarizovaných obmenách. Názov Tovarna (Ves) vyjadroval
funkčnosť miesta ako komory, skladišťa produktov, tovarov, patriacich kniežaťu v 9. storočí,
prípadne od 11.-12. storočia kráľovi, osadenstvu hradu Brekov, vyberaných od poddaných z
okolitých dedín. Z uvedeného vyplýva, že tamojšie sídlo jestvuje od 9. storočia a patrilo k
najstarším slovienským sídlam v priľahlej časti doliny Ondavy, najneskôr však od 11.12.storočia. Majiteľmi obce boli v r. 1479 Drugethovci, niektoré časti vlastnil Juraj Olchváry,
neskôr Gabriel Révay a po nich sa stáli zemepánmi obce Barkóczyovci. Ich rod bol jedným z
najstarších, spomína sa už pred rokom 1270. Rod používal prídomok „szalai“ a „tavarnai“,
teda Tovarné. Posledným potomkom „szalai“ a tovarnianského rodu Barkóczyovcov bol
Hadik - Barkóczy Endre ktorý dal na vlastné náklady postaviť školu v Tovarnom. Aj kaštieľ
dali postaviť Barkóczyovci, no následkom zemetrasenia bol v roku 1778 úplne zruinovaný.
Gróf Ján Barkoczy ho dal v roku 1832 znovu postaviť a v roku 1851 rozšíriť o pravé a ľavé
krídlo. Zariadený bol veľmi prepychovo a pohodlne. Ďalšie zemetrasenie dňa 17. augusta
1885 zničilo v Tovarnom kostol a všetky vyššie budovy, teda aj kaštieľ. Gróf Hadík –
Barkóczy Endre dal všetky kostoly, kaštiele a kúrie patriace pod tovarnianske panstvo, ktoré
boli poškodené zemetrasením v roku 1886 opraviť na vlastné náklady. V Tovarnom jestvoval
kostol zaiste pred 17. storočím, avšak písomné zmienky o ňom sú od 17. storočia. Z dokladov
vyplýva, že v 17.storočí bol filiálnym kostolom evanjelickej farnosti Ondavské Matiašovce.
Doklady z rokov 1666 a 1700 dosvedčujú, že kostol bol postavený z dreva a patril
evanjelikom augsburského vyznania. Nový avšak už katolícky múrovaný kostol bol
postavený v roku 1794 a jestvuje doteraz. Na prelome 16. a 17. storočia bolo Tovarné stredne
veľkou dedinou s tradične poddanským slovenským obyvateľstvom. V 17. storočí sedliacke
domácnosti chudobneli a ubúdalo ich, čo sa prejavilo aj v znižovaní ich zdaňovania. V roku
1610 vtedajších sedliakov, ale aj želiarov zdanili spolu od 2,25 porty, v roku 1635 zdanili len
sedliakov, avšak iba od 0,25 porty. Po schudobnení a úbytku sedliakov sa znižoval aj počet
obývaných domov v sídlisku. Na prelome 17. a 18. storočia bolo Tovarné malou dedinou. V
rokoch 1715 a 1720 v ňom postupne bývalo deväť a šesť poddanských domácnosti. Kaštieľ
obkolesoval pekný a upravený park, v ktorom sú aj teraz vzácne 150 - 200 ročné dreviny. Z
pôvodného zastúpenia drevín sa zachovali najmä mohutní jedinci duba letného a červeného,
borovica weymutová, duglaská tisolistá a zelená, jedľovec kanadský, gledičia trojtrňová,
gaštan jedlý, topoľ biely a čierny, smrek pichľavý, tis obyčajný, pagaštan konský, lipa, agát,
platan, ktorý je zákonom chránený. Niektoré jeho dreviny sú už prestarnuté a čoskoro im
hrozí zánik. Medzi vzácne rastliny, ktoré sa zachovali patrí cyklámen európsky, ktorý tu bol
dovezený v r. 1901 - 1905 z Maďarska (Keszthely). Je to botanická rarita. Tovarniansky
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kaštieľ a park až do prechodu frontu, kedy boli zničené, vlastnila grófska rodina Hadik Barkóczyovcov. František Barkóczy z 18. storočia bol jedným z dedičov drugethovských
majetkov v roku 1684. Bol veľmi krutý. Keď sa mu poddaný vzpriečil, jeho pandúri mu
palicami vymerali na dereši vo Vereškovciach určený počet rán.

Symboly obce:
Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa
vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a
sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidla a zvyklosti.
Erb obce Tovarné má túto podobu:
- v modrom štíte na zelenom, zlatou váhou so striebornými retiazkami preloženom návrší
strieborný hrad s dvoma cimburovými vežami, zlatolemými oknami a bránou vo farbe štítu;
medzi vežami strieborný zlatostredý kvet kopijovitých lupeňov

Vlajka obec Tovarné pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, bielej,
modrej, zelenej, bielej, zelenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi,
t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
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Pečať obce Tovarné je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
TOVARNÉ. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o
používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Ekonomické údaje:
Nezamestnanosť v obci: 52 - evidovaná
Vývoj nezamestnanosti: stúpajúca
Nezamestnanosť v okresoch SR:

použitý zdroj: www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2015

Výchova a vzdelávanie:
V obci sa nachádza predškolské zariadenie ako aj plne organizovaná základná škola.
Kapacita materskej školy je 30 žiakov. Základná škola má kapacitu 350 žiakov. Vyučujú sa tu
ročníky 1. – 9. Okrem žiakov z Tovarného ju navštevujú aj žiaci z priľahlých obcí
(Tovarnianska Polianka, Štefanovce, Ondavské Matiašovce, Sedliská). Súčasť školského
areálu dotvára aj školská družina a jedáleň.
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola s materskou školou Tovarné
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Pamiatky:
V obci sa nachádzal klasicistický kaštieľ, ktorý vlastnil gróf Hadik Barkoczy. Stál na
terajšej ploche veľkého ihriska. Z kaštieľa sa zachovala iba stará budova a bazén.
V Tovarnom sa takisto nachádza aj klasicistický rímskokatolícky kostol a dom smútku.

Pamiatkový objekt - podrobnosti
Podrobný pohľad na vybraný pamiatkový objekt:
Kraj: Prešovský kraj
Okres:Vranov nad Topľou
Obec: Tovarné
Číslo ÚZPF: 4771/1
Unif. názov NKP: SÍDLISKO
Unif. názov PO: SÍDLISKO
Bližšie urč. PO: viackultúrne
Katastrálne územie: Tovarné
Adresa:
Orient. číslo:
Súp. číslo:
Číslo parcely: 740
Urč. adresy popisom: Pod Hurku
Zaužívaný názov NKP: Arch.lok.-sídlisko
Zaužívaný názov PO: Arch.lok.-sídlisko
Druhové urč. PO: archeológia
Súč. pam. chrán. celku:
Doba vzniku: Pravek
Datovanie zmien: Stredovek
Prevládajúci sloh: bronz
Pôdorys:
Dispozícia:
Podlažnosť:
Autor:
Využitie: Archeol.lokalita (extravilan)
Stav.-tech. Stav: AG - neprezentovaná
Dátum vyhl. za KP: 17.10.1986
Číslo rozhodnutia: R-ONV VRANOV N/T.76/86
Podrobný pohľad na vybraný pamiatkový objekt:
Kraj: Prešovský kraj
Okres: Vranov nad Topľou
Obec: Tovarné
Číslo ÚZPF: 4772/1
Unif. názov NKP: SÍDLISKO
Unif. názov PO: SÍDLISKO
Bližšie urč. PO: viackultúrne
Katastrálne územie: Tovarné
Adresa:
Orient. číslo:
Súp. číslo:
Číslo parcely: 766/19
Urč. adresy popisom: Medzi jarkami
Zaužívaný názov NKP: sídlisko
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Zaužívaný názov PO: sídlisko
Druhové urč. PO: archeológia
Súč. pam. chrán. celku:
Doba vzniku: Pravek
Datovanie zmien: Včas.d.dej.,stredov.
Prevládajúci sloh: bronz
Pôdorys:
Dispozícia:
Podlažnosť:
Autor:
Využitie: Archeol.lokalita (extravilan)
Stav.-tech. Stav: AG - neprezentovaná
Dátum vyhl. za KP: 17.10.1986
Číslo rozhodnutia: R-ONV VRANOV N/T.76/86
zdroj: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk

Sociálne zabezpečenie:
Sociálne služby v obci zabezpečuje:
- opatrovateľská služba poskytovaná obcou
- CSS AMETYST - Centrum sociálnych služieb AMETYST (ďalej len CSS) je
zariadením v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Zriaďovateľom je
Úrad PSK. Je postavené v krásnom prostredí bývalého parku grófa HadikBarkóczyho. Do prevádzky bolo odovzdané 15. júna 1963 ako prvá účelová stavba
v rámci Východoslovenského kraja.
Kultúra:
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad organizovaním rôznych
kultúrnych a spoločenských podujatí pri príležitostiach ako sú MDD, Valentínsky ples,
Veľkonočná kraslica, Mesiac úcty k starším, prípadne iné podujatia.
Zdravotníctvo:
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje MUDr. Mikuláš Boda a stomatologickú MUDr.
Miloš Hlavinka.
Kronika:
Rok 1956 - úryvok
Obyvatelia hlavne však mladšie generácie, sa už prepychovo obliekajú. Na dedinských
dievčatách sa objavujú korkačky, kuligány, nylonové pančuchy. V tomto roku je v obci 5
motoriek, 61 rádií, 7 elektrických pračiek, 7 elektrických motorov na pílenie dreva.
Niektorí občania mimo obytných domov, budujú si na dvore letné kuchyne.
Ženy už nerodia doma, ale v pôrodnici, ktorá bola zriadená vo Vranove.
Rok 1960 – úryvok
Veľkým prínosom bolo pre pobavenie našich družstevníkov zakúpenie televízora zn. Krivaň
OZ. V Tomto roku bolo v tunajšej obci len 8 televízorov, tieto ako prví mali A. Sabo,
Dr.Cintavý, Demčák atď. Ďalšou udalosťou v tunajšej obci v tomto roku bolo otvorenie
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zdravotného strediska už v novej budove rekonštruovanej z bývalej vily Haverlanda.
Doposiaľ bolo zdrav. stredisko v privatnej budove u s. J. Ďordu. Tomto stredisku zatiaľ
pracuje iba praktický lekár Dr. Cintavý a prevádza sa tu poradňa pre matky a deti. Dňom 1.
marca 1961 započalo sa v celej našej soc. rebuplike sčítanie ľudu a bytov. V tunajšej obci
sčítanie prevádzal s. uč. Varga z OSŠ v Tovarnom. Sčítanie ukázalo, že tunajšia obec v
tomto roku mala 630 obyvateľov.

Ján Géci
KRONIKÁRSVU SA VENOVAL VYŠE 50 ROKOV
Keďže v nedávnej minulosti neboli informačné prostriedky rozvinuté tak ako dnes, o
živote predkov sa dozvedáme najmä z obecných kroník. Jedným z najstarších kronikárov v
našom okrese, ktorí po desaťročia zaznamenávali najvýznamnejšie udalosti vo svojom okolí,
bol učiteľ a riaditeľ školy v Tovarnom Ján Géci.

Povinnosť viesť obecnú kroniku v jazyku slovenskom vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V súčasnosti je obecnou kronikárkou Mgr.
Viera Harmanová a o živú kroniku obce pán Jozef Belani.
Osobnosti obce:


Štefan Kasarda (1935 – 2006), autor mnohých rozhlasových hier, poviedok a
dramatizácií, za ktoré získal viacero domácich i medzinárodných ocenení, niektoré
odvysielali aj zahraničné rozhlasové stanice (Nemecko, Holandsko, Švajčiarsko,
Poľsko). Pochovaný je na obecnom cintoríne.



Ján Géci narodený v Prusoch, okres Bánovce nad Bebravou, od jesene
roku 1945 bývajúci v Tovarnom, ako riaditeľ základnej školy do obecnej kroniky
zapísal 490 strán formátu A3, ktorý má rozmery 297x420 mm. Od druhej svetovej
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vojny totiž v Tovarnom druhý kronikár nebol. Obecnú kroniku začal písať od
roku 1956a písal ju až do roku 2003.


Jozef Belani v roku 2001 natočil 60 minútový video dokument pod názvom „Obecný
kronikár“, kde kronikár Ján Géci vyrozprával svojím pravnučkám všetko to, čo a ako
zaznamenával do obecnej kroniky a o svojej celoživotnej práci učiteľa, riaditeľa a
kronikára. Tento video dokument ako súčasť Obecnej kroniky sa v
roku 2005 zúčastnil súťaže o najlepšiu kroniku okresu, kde komisia ocenila prácu už
nebohého kronikára a Vlastivedné múzeum v Hanušovciach Jánovi Gécimu udelilo
diplom in memoriam za celoživotnú úspešnú prácu pri písaní obecnej kroniky v
Tovarnom.



RNDr. Ľudovít Dostál – zaoberal sa botanikou. Medzi publikácie, ktoré vydal patrí
Ochrana prírody okresu Bardejov.



Andrea Kováčová, zvíťazila 7.4.2013 na súťaži MISS DANCE Slovak Republic 2013.
V roku 2014 sa od 27.júna 2014 do 25.júla 2014 zúčastnila Andrea Kováčová ako
MISS DANCE SR 2013 svetovej súťaže krásy zameranej na pohybový prejav a
talent MISS ALL NATIONS 2014 v meste Nanjing v Čine.

zdroj: http://sk.wikipedia.org

Organizačná štruktúra obce:
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:
Obecné zastupisteľstvo:

PaedDr. Kvetoslava Mižáková
Ján Mikita
Ing. Mgr. Mária Helmeczyová
Ing. Miroslav Lukáč
Mgr. Ján Fuňa
Peter Babinčák
Bc. Gabriela Hromjaková
Ľubomír Baník
František Džuňa
Jozef Belani
Jaroslava Bozdošová

Komisia na ochranu verejného poriadku, protipožiarnej ochrany a ochrany životného
prostredia:
Ján Mikita – predseda
Jaroslava Bozdošová
Jozef Kožej
Anna Ďordová
Milan Macko
Komisia územného plánovania a stavebná komisia:
Peter Babinčák - predseda
Martin Hric
Ing. Pavol Gurbaľ
František Džuňa
Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom obce:
Ing. Miroslav Lukáč – predseda
František Džuňa
Mgr. Ján Fuňa
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Mgr. Dominika Magurová
Mgr. Katarína Koprivňáková
Komisia pre kultúru, šport, školstvo a sociálno-zdravotnú oblasť:
František Džuňa - predseda
Ľubomír Baník
Peter Babinčák
Bc. Gabriela Hromjaková
Ján Mikita
Ing. Miroslav Lukáč
Jozef Belani
Jaroslava Bozdošová
Mgr. Ján Fuňa
Inventarizačná a likvidačná komisia:
Bc. Gabriela Hromjaková – predseda
Jozef Belani
Jozef Ivan
Obecný úrad: administratíva úradu – 2, upratovačka – 1, koordinátor – 1, pracovníci na
projekt z ÚPSVaR – 5
Rozpočtové organizácie obce: Základná škola s materskou školou Tovarné
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a
obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Obec má právo združovať sa s
inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
Zaujmové organizácie:
FK TJ Družstevník Tovarné
Jednota dôchodcov Tovarné
Pozemkové spoločenstvo Tovarné
Spevácka skupina Tovarňanka
Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet obce 2015 a jeho plnenie
A.) Rozpočet obce na rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec
v roku 2015 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. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.02.2015 na 3. zasadnutí OZ v Tovarnom č.
uznesenia 24/2015. V priebehu roka bol rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami.
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B.) Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
Bežný rozpočet:
Príjem bežného rozpočtu tvoril podiel na dani z príjmov fyzických osôb, miestne dane
a poplatok za komunálny odpad. Nie bezvýznamnou položkou v príjmovej časti rozpočtu boli
príjmy z prenájmu majetku, správne poplatky, príjem za upratovanie ZS, príjem za elektrickú
energiu, plyn, vodné a stočné, poplatky ZŠ, stravné, úroky. Keďže je obec zriaďovateľom ZŠ
s MŠ Tovarné v príjmovej časti bežného rozpočtu evidujeme aj tranfér NFP a projektových
finančných prostriedkov z MPC. Obec obdržala aj transfér na podporu zamestnanosti
z ÚPSVaR. Čo sa týka bežných príjmov dcérskej RO evidujeme príjmy za prenájom budov,
poplatky za ŠKD a MŠ, platby za stravné a dobropisy. Do príjmoch bežného rozpočtu ZŠ
s MŠ Tovarné zaradzuje aj nerozpočtované príjmy zariadení školského stravovania.
Rozpočet obce a ZŠ s MŠ v €:
Bežné príjmy:
Príjmy celkom obec
Príjmy celkom ZŠ s MŠ
spolu:
Kapitálové príjmy:
Príjmy celkom obec
Príjmy celkom ZŠ s MŠ
spolu:
Finančné operácie príjmové:
Príjmové celkom obec
Príjmové celkom ZŠ s MŠ
spolu:

858 483,09 €
35 070,09 €
893 553,18 €

46 264,96 €
0,00 €
46 264,96 €

37 760,11 €
0,00 €
37 760,11 €

Obec Tovarné schválila príjem bežného rozpočtu vo výške 689 972,58 €, ale
skutočnosť bola vo výške 893 553,18 €, kapitálového rozpočtu vo výške 0,00 € - skutočnosť
bola 46 264,96 € a finančných príjmových operácii vo výške 12 197,82 € - skutočnosť bola 37
760,11 €.
Kapitálový rozpočet:
V príjmoch kapitálového rozpočtu boli prijaté finančné prostriedky za odpredaj pozemku
vo výške 6 264,96 € a na vybudovanie multifunkčného ihriska v areály ZŠ s MŠ Tovarné vo
výške 40 000,00 €, ktorého realizácia prebehla v roku 2016.
Finančné operácie:
Príjem vo finančných operáciách predstavuje zostatok finančných operácii
z predchádzajúcich rokov vo výške 8 000,00 €, rezervný fond obce vo výške 3 199,49 €
a ostatné fondy obce vo výške 26 560,62 €.
C.) Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015
Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu boli prijaté prostriedky použité na zabezpečenie
chodu obce, mzdy, poistné, tovary a služby, platenie úrokov z poskytnutých úverov,
financovanie výdavkov v oblasti požiarnej ochrany, miestnych komunikácii, odpadového
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hospodárstva, verejného osvetlenia, športu, kultúry, cintorínskych služieb, sociálnej pomoci
občanom v hmotnej núdzi a v rámci originálnych kompetencií aj financovanie základnej
školy. Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov boli aj prostriedky na financovanie prenesených
kompetencií v oblasti školstva a realizácia účelovo poskytnutých finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu.
Rozpočet obce a ZŠ s MŠ v €:
Bežné výdavky:
Výdavky celkom obec
Výdavky celkom ZŠ s MŠ
spolu:

224 854,74 €
651 551,77 €
876 406,51 €

spolu:

48 175,50 €
0,00 €
48 175,50 €

Finančné operácie výdavkové:
Výdavkové celkom obec
Výdavkové celkom ZŠ s MŠ
spolu:

12 000,00 €
0,00 €
12 000,00 €

Kapitálové výdavky:
Výdavky celkom obce
Výdavky celkom ZŠ s MŠ

Schválený
Výkonné a zákonodarné orgány
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obci
Verejné osvetlenie
Zdravotníctvo
Kultúrne služby
Náboženské služby
Dávky sociálnej pomoci, OK

Skutočnosť
137 577,00 €
130 674,90 €
530,00 €
911,73 €
13 800,00 €
1 069,57 €
11 700,00 €
12 534,51 €
0,00 €
21 124,92 €
6 500,00 €
6 264,04 €
17 050,00 €
13 470,39 €
6 750,00 €
8 664,48 €
5 700,00 €
5 785,73 €
0,00 €
24 354,47 €

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sa realizovali účelové prostriedky zo
štátneho rozpočtu. Kapitálové výdavky predstavovali výdavky na prípravnú a projektovú
dokumentáciu, realizáciu stavieb a rekonštrukciu a modernizáciu. Realizovala sa
rekonštrukcia miestnej komunikácie a obec začala realizáciu územného plánu obce.
Vo výdavkoch finančných operácií sa prejavilo vyplatenie úveru – v počte dvanásť
splátok po jedentisíc eur v Prima banke Slovensko, a.s.
Skutočnosť plnenia rozpočtu obce k 31.12.2015 podľa rozpočtovej klasifikácie príjem
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Položka
Názov
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
121001 Daň z pozemkov
121002 Daň zo stavieb
121003 Daň z bytov
133001 Daň za psa
133013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov
212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov
221004 Ostatné poplatky
222003 Pokuty za porušenie predpisov
223001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb
223003 Poplatky a platby za stravné
241 Úroky z úverov a pôžičiek
242 Úroky z vkladov
312001 Zo štátneho rozpočtu
312002 Zo štátneho účelového fondu
291004 Od darcov
Spolu bežný rozpočet

Skutočnosť
279 805,21 €
9 548,67 €
5 102,06 €
109,07 €
743,75 €
11 526,65 €
100,00 €
6 337,49 €
1 093,30 €
20,00 €
9 054,32 €
622,90 €
9,21 €
0,00 €
525 790,46 €
8 500,00 €
120,00 €
858 483,09 €

Položka
Názov
322001 Zo štátneho rozpočtu
233001 Príjem z odpredaja pozemkov
Spolu kapitálový rozpočet

Skutočnosť
40 000,00 €
6 264,96 €
46 264,96 €

Skutočnosť plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ Tovarné k 31.12.2015 podľa rozpočtovej
klasifikácie - príjem
Položka
Názov
292012 Príjmy z dobropisov
292027 Iné
212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov
223001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb
223002 Poplatky za MŠ a školské zariadenia
223003 Poplatky a platby za stravné
Spolu bežný rozpočet

Skutočnosť
4 073,41 €
0,00 €
440,49 €
0,00 €
1 559,60 €
5 005,00 €
11 078,50 €

Skutočnosť plnenia rozpočtu obce k 31.12.2015 podľa rozpočtovej klasifikácie výdavky
Položka

Názov
611 Tarifné platy
611 Tarifné platy - aktivačná činnosť
614 Odmeny
621 Poistné do VšZP
621 Poistné do VšZP - aktivačná činnosť
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 Poistné do Sociálnej poisťovne
625 Poistné do Sociálnej poisťovne - aktivačná činnosť
631 Cestovné

Skutočnosť
44 431,03 €
13 739,55 €
1 636,83 €
6 394,39 €
46,07 €
667,33 €
91,21 €
20 194,14 €
5 219,46 €
705,43 €
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632 Energie, vodné a stočné, poštovné a telek. služby
633 Materiál
633 Materiál - aktivačná činnosť
634 Palivo, servis, poistenie, poplatky - automobil
635 Údržba techniky, budov, priestorov a objektov
636 Nájomné
637 Služby, Poistne, Odmeny na základe DVP, Odmeny OZ
637 Služby
641 Transfery
642 Hmotná núdza
644, 651 Banke úroky, transfer
Spolu bežný rozpočet
Položka

Položka

Názov

28 987,79 €
15 729,01 €
1 971,74 €
1 436,41 €
25 982,09 €
0,00 €
40 935,09 €
56,89 €
0,00 €
12 537,62 €
4 092,66 €
224 854,74 €

711 Pozemkov
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení
716 Prípravná a projektová dokumentácia
717 Realizácia nových stavieb
719 Ostatné kapitálové výdavky
Spolu kapitálový rozpočet

Skutočnosť
0,00 €
9 374,40
1 740,00 €
34 480,52 €
2 580,58 €
48 175,50 €

Názov
170 Bankové úvery dlhodobé
Spolu finančné operácie

Skutočnosť
12 000,00 €
12 000,00 €

Skutočnosť plnenia rozpočtu ZŠ s MŠ Tovarné k 31.12.2015 podľa rozpočtovej
klasifikácie - výdavky
Položka

Názov
611 Tarifné platy
612 Príplatky
614 Odmeny
621 Poistné do VšZP
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 Poistné do Sociálnej poisťovne
631 Cestovné náhrady
632 Energie, vodné a stočné, poštovné a telek. služby
633 Materiál
635 Údržba techniky, budov, priestorov a objektov
637 Služby, poplatky, poistné, odmeny DVP
642 Transféry - príspevky
Spolu bežný rozpočet

Skutočnosť
302 448,02 €
64 145,34 €
39 989,50 €
22 222,55 €
15 255,52 €
104 696,64 €
701,78 €
20 711,46 €
49 851,13 €
2 309,99 €
20 199,52 €
9 020,32 €
651 551,77 €

Prehľad plnenia rozpočtu obce spolu so ZŠ s MŠ Tovarné:
Príjmy celkom
977 578,25 €
Výdavky celkom
936 582,01 €
Hospodárenie obce - prebytok
40 996,24 €
Z toho:
Bežné príjmy

893 553,18 €
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Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

876 406,51 €

17 146,67 €

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z finančných operácií

46 264,96 €
48 175,50 €

-1 910,54 €
37 760,11 €
12 000,00 €

25 760,11 €

Bilancia aktív a pasív
Aktíva
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok
Zásoby súčet
Zúčt.medzi sub.ver.správy
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty súčet
Poskytnuté návr.fin.výp.dlh.
Poskytnuté návr.fin.výp.krát.

Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období

MAJETOK SPOLU
Pasíva
Vlastné imanie
Záväzky
Časové rozlíšenie

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY

Obec
1 342 088,90 €
0,00 €
1 122 603,43 €
219 485,47 €

rok 2015
ZŠ s MŠ
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Spolu
1 342 088,90 €
0,00 €
1 122 603,43 €
219 485,47 €

75 067,74 €
11,89 €
0,00 €
0,00 €
3 454,47 €
71 601,38 €
0,00 €
0,00 €
302,80 €
302,80 €

1 713,61 €
317,89 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 395,72 €
0,00 €
0,00 €
90,61 €
90,61 €

76 781,35 €
329,78 €
0,00 €
0,00 €
3 454,47 €
72 997,10 €
0,00 €
0,00 €
393,41 €
393,41 €

1 417 459,44 €

1 419 263,66 €

Obec
619 425,17 €
117 312,36 €
680 721,91 €

1 804,22 €
rok 2015
ZŠ s MŠ
19,23 €
1 694,38 €
90,61 €

1 417 459,44 €

1 804,22 €

Spolu
619 444,40 €
119 006,74 €
680 812,52 €
1 419 263,66 €

Prehľad o stave a vývoji dlhu
Obec k 01.01.2015 evidovala úverový dlh voči Prima banka Slovensko, a.s. vo výške 109
195,69 €. V priebehu roka 2015 obec zaplatila úverové splátky vo výške 12.000,- € a týmto
znížila záväzok voči banke na sumu 97 195,69 €.
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A.) Evidencia peňažných prostriedkov a cenín obce k 31.12.2015
1. pokladňa zostatok: 1 486,12 €
2. ceniny zostatok: 17,05 €
3. bankové účty: 71 493,93 €
B.) Evidencia peňažných prostriedkov a cenín ZŠ s MŠ Tovarné k 31.12.2015
1. pokladňa zostatok: 0,00 €
2. ceniny zostatok: 0,00 €
3. bankové účty: 1 395,72 €
C.) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec Tovarné k 31.12.2015 neprevzala žiadnu záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh
fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Obec Tovarné vystavila Prima banke Slovensko,
a.s. VISTA ZMENKU č. 41/003/09

Údaje o hospodárení obce a ZŠ s MŠ Tovarné
Náklady

Obec
45 931,52 €
56 302,10 €
104 304,09 €
39,18 €
15 379,82 €
71 998,75 €
5 291,59 €
0,00 €
92 199,61 €

Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na prev.čin.
Odpisy, rezervy ...
Finančné náklady
Mimoriadne náklady
Náklady na transféry

391 446,66 €

Spolu

Obec
ZŠ s MŠ Tovarné
14 904,01 €
32 091,17 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
307 664,64 €
0,00 €
6 284,96 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
9,21 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
77 336,99 € 515 448,12 €
406 199,81 € 547 539,29 €

Spolu
46 995,18 €
0,00 €
0,00 €
307 664,64 €
6 284,96 €
0,00 €
9,21 €
0,00 €
0,00 €
592 785,11 €
953 739,10 €

14 753,15 €

594,90 €

15 348,05 €

1,60 €

-€

1,60 €

14 751,55 €

594,90 €

15 346,45 €

Tržby za vlastné výkony
Zmena stavu vnútr.or. Zásob
Aktivácia
Daňové a colné výnosy z popl.
Ostatné výnosy z prev.činn.
Zúčtovanie rezerv
Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transférov

Výnosy z tr. a roz.príj...

Výsledok hospodárenia pred zdanením
Výsledok hospodárenia po zdanení

113 181,53 €
70 302,56 €
558 455,96 €
39,18 €
15 379,82 €
71 998,75 €
5 755,14 €
0,00 €
103 278,11 €
938 391,05 €

Spolu

Výnosy

Splatná daň z príjmov

ZŠ s MŠ
Spolu
67 250,01 €
14 000,46 €
454 151,87 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
463,55 €
0,00 €
11 078,50 €
546 944,39 €
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Podnikateľská činnosť
A.) Podnikateľská činnosť obce
Obec Tovarné za rok 2015 nevykázala žiadnu podnikateľskú činnosť.
B.) Podnikateľská činnosť ZŠ s MŠ Tovarné
ZŠ s MŠ Tovarné zriadená obcou nevykázala v roku 2015 žiadnu podnikateľskú činnosť.

Programový rozpočet
Plánovaný

Skutočnosť

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
1.1 Manažment obce

135 777,00 €

128 773,79 €

600,00 €

701,11 €

1 200,00 €

1 200,00 €

-€

-€

137 577,00 €

130 674,90 €

5 700,00 €

5 785,73 €

-€

-€

2.3 Športové a kulturné podujatia

6 750,00 €

8 664,48 €

2.4 Matričné služby

4 060,00 €

3 252,68 €

17 050,00 €

13 470,39 €

33 560,00 €

31 173,28 €

11 700,00 €

12 534,51 €

6 500,00 €

6 264,04 €

13 800,00 €

1 069,57 €

1.2 Členstvá a partnerstvá obce
1.3 Kontrola a audit
1.4 Projekty obce
Spolu

2. SLUŽBY OBČANOM
2.1 Obecný cintorín a dom nádeje
2.2 Miestny rozhlas

2.5 Zdravotné stredisko
Spolu

3. PROSTREDIE PRE ŽIVOT
3.1 Zber a likvidácia odpadu
3.2 Verejné osvetlenie
3.3 Miestne komunikácie a verejná zeleň
3.4 Požiarna ochrana
Spolu
CELKOM

530,00 €

911,73 €

32 530,00 €

20 779,85 €

203 667,00 €

182 628,03 €

Komentár k plneniu programového rozpočtu
Program:
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
- podprogram 1.1 Manažment obce

Výdavky obecného úradu na bežnú prevádzku, mzdové výdavky, externé dodávky, právne služby.
Zámer: zabezpečiť správne riadenie obce a funkčnosť samosprávnych orgánov obce
- podprogram 1.2 Členstvá a partnerstvá obce
Výdavky súvisiace s členstvom obce v združeniach samosprávy: ZMOS, ZMOVR, ASP obce, RVC Michalovce.
Zámer: zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach stavovských organizácii
- podprogram 1.3 Kontrola a audit
Právne a auditorské služby
Zámer: zabezpečiť audit a právne poradenstvo pre obec, ale aj pre občanov obce
- podprogram 1.4 Projekty obce
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Výdavky na spracovanie projektov.
Zámer: zabezpečiť projekty na podanie žiadosti
Program:
2. SLUŽBY OBČANOM
- podprogram 2.1 Obecný cintorín a dom nádeje
Výdavky na prevádzku v dome smútku, kosenie a údržba cintorína.
Zámer: zabezpečiť správu a údržbu cintorínov a domu smútku v obci
- podprogram 2.2 Miestny rozhlas
Výdavky na vysielanie a údržbu ampliónov obecného rozhlasu.
Zámer: zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci
- podprogram 2.3 Športové a kultúrne podujatia
Výdavky na prípravu a realizáciu športových a kultúrnych akcií poriadaných obcou.
Zámer: zabezpečiť udržanie športových a kultúrnych tradícii v obci
- podprogram 2.4 Matričné služby
Výdavky z výkonu činnosti matriky a overovanie dokumentov.
Zámer: zabezpečiť chod matričnej činnosti
- podprogram 2.5 Zdravotné stredisko
Výdavky zabezpečujúce chod zdravotníckeho zariadenia.
Zámer: zabezpečiť podmienky fungovania zdravotného strediska
Program:
3. PROSTREDIE PRE ŽIVOT
- podprogram 3.1 Zber a likvidácia odpadu
Výdavky na riešenie tuhého domového odpadu a separovaného zberu.
Zámer: zabezpečiť zvoz separovaného odpadu z obce
- podprogram 3.2 Verejné osvetlenie
Výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia.
Zámer: zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci
- podprogram 3.3 Miestne komunikácie a verejná zeleň
Výdavky na prevádzku a údržbu miestnych komunikácií.
Zámer: zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií
- podprogram 3.4 Požiarna ochrana
Výdavky na podporu Dobrovoľného hasičského zboru v obci.
Zámer: podporiť dobrovoľný hasičský zbor
Program:
4. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO
- podprogram 4.1 Originálne výdaje
Bežné výdavky na prevádzku MŠ, ŠKD a školskej jedálne.
Zámer: zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelanie v obci

Ostatné dôležité informácie
Prijaté granty a transféry:
V roku 2015 obec prijala nasledovné granty a transféry:
Poskytovateľ:
ÚVSR
ÚVSR
OÚ VT
OÚ VT
MV SR
MV SR
PSK
MV SR
MV SR

Účel grantu a transferu:
Suma prostriedkov:
40 000,00 €
Úrad vlády SR – multifunkčné ihrisko
1 000,00 €
Úrad vlády SR - kroje
106,80 €
Transfér - civilná obrana
332,31 €
Transfér - evidencia obyvateľstva
9 140,75 €
Školstvo - stravné, škol. potreby HN
227,00 €
Príspevok z recyklačného fondu
4 000,78 €
Transfér - matrika
0,00 €
Dotácia – prevencia kriminality
640,00 €
Transfér - voľby
418 307,80 €
Transfér - KŠÚ prenes. fin. prostriedky
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