Individuálna výročná správa
Obce Slanské Nové Mesto
za rok 2019

............................
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Obec Slanské Nové Mesto je samostatná územná jednotka ohraničená k. ú. V roku 2019 sa
obec snažila získať finančné prostriedky z rôznych zdrojov /MF, Environmentálny fond, Úrad
vlády, / na rekonštrukciu miestneho rozhlasu, športového ihriska pri MŠ, na oplotenie
cintorína, oprava podlahy, elektrických a plynových zariadení v kuchyni KD. Úspešné boli
žiadosť všetky akcie až na poslednú akciu. Tiež sa pracuje na vytvorení územného plánu obce,
ktorý už má vypracovanú prvú etapu. Obec sa bude aj naďalej snažiť zapojiť do výziev, ktoré
by priniesli pre našu obec všeobecný prínos.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Slanské Nové Mesto
Sídlo: Slanské Nové Mesto
IČO: 00324 744
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 055/6968518
Mail: slanome@stonline.sk
Webová stránka: www.slanskenovemesto.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Milan Diheneščík
Zástupca starostu obce: Jozef Drotár
Hlavný kontrolór obce: Ing. Agáta Vysokajová
Obecné zastupiteľstvo: Jozef Drotár, Kvetoslava Stančíková, Rastislav Štefan, Peter Sarvaš,
Róbert Fedor
Komisie:
na ochranu verejného poriadku
Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka / : nie je
Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO,
telefón, e-mail, webová stránka /: nie je
Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do
základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: nie je
Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do
základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti,
IČO, telefón, e-mail, webová stránka /: nie je

4. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
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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.
4.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Slanské Nové Mesto leží na rozhraní Abova a Zemplína
v južnej časti Slanských vrchov.
Susedné obce : obec Kalša, obec Slanec, obec Zemplínska Teplica
Celková rozloha obce : 3006 km2
Nadmorská výška : 242 m
4.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 473
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 60 % rímskokatolíci , 40 %
gréckokatolíci
Vývoj počtu obyvateľov : stagnuje
4.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 14,5 %
Nezamestnanosť v okrese : 12,5 %
Vývoj nezamestnanosti : stagnuje
4.4. Symboly obce
Erb obce :

Vlajka obce :
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Pečať obce : nie je

4.5. Logo obce: nie je
4.6. História obce
V minulosti bola obec známa výrobou drevených sudov (17. – 18.st.). Obyvatelia sa zaoberali
prevažne poľnohospodárstvom. V obci aktívne funguje dobrovoľný hasičský zbor, ženská
a mužská spevácka skupina Roňva a ľudový spevák Ján Farkaš. V obci sa nachádza Materská
škôlka, Dom smútku a Požiarna zbrojnica. V r. 2013 obec dokončila výstavbu multifunkčného
ihriska (vlastné prostriedky)a pripravuje projekty týkajúce sa miestnych komunikácií,
protipovodňové opatrenia a kamerový systém. V roku 2016 zrealizovala zateplenie budovy
MŠ čiastočne z vlastných prostriedkov ale prevažne z dotácie z Environmentálneho fondu.
Obec uskutočnila výstavbu chodníka smerom na Zemplínsku Teplicu z vlastných prostriedkov.
4.7. Pamiatky: Gréckokatolícky kostol /r. 1860/
4.8. Významné osobnosti obce : Doc.PHDr. ThLic. Michal Fedor /25.4.1929-14.7.1994/
gréckokatolícky kňaz, vedec, bibliograf, informatik,
literárny a cirkevný historik a pedagóg.
Emília Beňová mladá úspešná spisovateľka beletrie.

5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Materská škola /s celodennou prevádzkou
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : výučbu cudzích jazykov.
5.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Zdravotné stredisko v Slanci
- Nemocnica s poliklinikou Košice
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na : prevenciu ochorení
5.3. Sociálne zabezpečenie
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Sociálne služby v obci zabezpečuje :
- Opatrovateľská služba v domácnosti
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : pomoc odkázaných.
5.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
- Ženská a mužská spevácka skupina ROŇVA.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : ľudové tradície a zvyky.
5.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Prevádzka zmiešaný tovar /M.Kertisová
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- Rastlinná výroba / pestovanie pšenice, kukurice, repka olejná/
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : rastlinnú výrobu

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.12.2018 uznesením č. 11.
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 09.02.2019 uznesením č.21
- druhá zmena schválená dňa 22.02.2019 uznesením č.26
- tretia zmena schválená dňa 09.06.2019 uznesením č. 39
- štvrtá zmena schválená dňa 30.06.2019 uznesením č. 46
- piata zmena schválená dňa 03.10.2019 uznesením č. 55
- šiesta zmena schválená dňa 14.12.2019 uznesením č. 66.
6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Schválený

Schválený rozpočet

Skutočné
plnenie príjmov/

% plnenia
príjmov/
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rozpočet

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

po poslednej zmene

čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% čerpania
výdavkov

251041,00

358387,00

358412,23

100,00

232541,00
0,00
18500,00
245891,00

267092,00
52284,00
39011,00
305056,00

267117,24
52284,00
39010,99
303198,68

100,00
100,00
100,00

227391,00
18500,00
0,00

259231,00
45825,00
0,00

257376,73
45821,95
0,00

99,28
100,00

6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
267117,24
267117,24

257376,73

z toho : bežné výdavky obce

257376,73

Bežný rozpočet

9740,51
52284,00

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravené hospodárenie obce

52284,00

45821,95
45821,95

6462,05
16202,56
0,00
16202,56
39010,99
0,00

39010,99
358412,23
303198,68
55213,55
47000,00
8213,55

Prebytok rozpočtu v sume 55213,55. 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 8213,55 EUR navrhujeme použiť na:
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-

tvorbu rezervného fondu

8213,55. EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 47000,00 EUR, a to na :
- prístavba stravovacieho a sociálneho zariadenie MŠ v sume 47000,00 EUR.
6.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

358412,23

229457,00

229457,00

229457,00

267117,24
52284,00
39010,99

229457,00
0
0

229457,00
0
0

229457,00

Skutočnosť
k 31.12.2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

0
Rozpočet
na rok 2022

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

303198,68

222572,00

222572,00

222572,00

257376,73

Kapitálové výdavky

45821,95

Finančné výdavky

0

222572,00
0
0

222572,00
0
0

222572,00
0
0

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
7.1. Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2018
945894,61

Skutočnosť
k 31.12.2019
1039050,85

855279,60

933709,76

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

8825,00

Dlhodobý hmotný majetok

757722,67

827327,83

Dlhodobý finančný majetok

97556,93

97556,93

Obežný majetok spolu

90039,97

104832,69

5671,83

2840,45

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
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Finančné účty

84368,14

101992,24

575,04

508,40

Skutočnosť
k 31.12.2018
945894,61

Skutočnosť
k 31.12.2019
1039050,85

565194,37

619653,55

Výsledok hospodárenia

12213,69

-1569,78

Záväzky

34443,81

62459,38

840,00

840,00

18500,00

47000,00

15103,81

14619,38

346256,43

356937,92

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

7.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

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

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Prírastkov a úbytkov majetku

-

Predaja a kúpy dlhodobého majetku

-

tvorba opravných položiek k pohľadávkam

-

tvorba rezerv napr. na overenie účtovnej závierky

7.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018

5671,83

Zostatok
k 31.12 2019

3881,69

Pohľadávky po lehote splatnosti
7.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019
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Záväzky do lehoty splatnosti

15103,81

14619,38

Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

významný pokles pohľadávok

8. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

240533,84

280698,74

50 – Spotrebované nákupy

33266,92

32383,64

51 – Služby

38050,99

47135,07

132591,41

164747,97

224,16

262,56

9286,56

4722,14

22635,83

28008,81

1757,97

1431,75

2720,00

2006,80

252747,53

279128,96

2835,32

6137,51

221141,97

237435,99

1305,86

324,00

8493,73

1514,28

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

1175,60

67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,

17795,05

33717,18
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VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

12213,69

-1569,78

Hospodársky výsledok záporný v sume 1569,78 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

9. Ostatné dôležité informácie
9.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MF SR

Regob, RA, voľby

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
1864,97

ÚPSVaR

Zamestnanie nezamestnaných

3698,43

ÚPSVaR

Strava pre 5-ročné deti

1189,00

MF SR

Oplotenie cintorína

10000,00

MF SR

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

18500,00

MD SR

Územný plán

4960,00

MF SR

Rozšírenie školskej jedálne

47000,00

DHZ

Na činnosť

3000,00

9.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie na základe uznesenia OZ č. 32 zo dňa
5.6.2019 a VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Mesto Košice

Dotácia na CVC

130,00

Gréckokatol.cirkev

Na opravu chodníka

500,00

Gréckokatl.eparchia Na CVC

130,00

Košice
9.3. Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
-

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

-

Vybudovanie detského ihriska pri MŠ
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-

Príprava územného plánu

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

Prístavba stravovacieho a soc.zariadenia pre MŠ

-

Rekonštrukcia rigolov

-

Pokračovanie v realizácií územného plánu

-

Detské ihrisko, altánok a fitnes zóna pri materskej škole

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Vplyv COVID – 19 na obec – obec očakáva, že podľa predbežných scenárov budú krátené
podielové dane pre obec a platby z dane z nehnuteľností od PO a FO očakávame, že budú
oneskorené alebo niektorí budú žiadať o odklad platby. Výzvy na nové projekty sa budú ťažko
realizovať z dôvodu, že obec nebude mať dostatok finančných prostriedkov na spoluúčasť. Je
možné, že budú ohrozené aj mzdy všetkých pracovníkov obce – krátené príplatky.
9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Riziká sú popísané v bode 9.5. Navyše môže byť ohrozená aj výpočtová technika.
Vypracoval: Medveová

Schválil: Milan Diheneščík

V Slanskom Novom Meste, dňa 09.03.2020
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

13

