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1. Úvodné slovo starostu obce        
Výročná správa obce Oborín za rok 2016, ktorú Vám predkladám, poskytuje pravdivý 
a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Ku skončeniu kalendárneho 
a účtovného roka, ku každej organizácii neodmysliteľne patrí dôkladne hodnotenie 
ekonomickej a bežnej činnosti. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však samozrejme môžu 
najlepšie iba občania. V posledných rokoch spoločenská, ekonomická a sociálna situácia 
prináša každodenne veľa problémov, pre organizácie, firmy a v neposlednom rade aj pre ľudí. 
Zmierniť túto situáciu môžeme ak si budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety 
samozrejme v rámci svojich možností a schopností, aby sme si vytvorili pekné, pokojné 
a šťastné podmienky pre život v našej dedine. Chcem sa poďakovať poslancom obecného 
zastupiteľstva, zamestnancom obce, aktivačným pracovníkom, všetkým tým, ktorí sa 
v minulom roku aktívne zapájali do činnosti v obci, mládeži a starším spoluobčanom. 
 
2. Identifikačné údaje obce 
Názov: OBORÍN 

Sídlo: Oborín 125 

IČO: 00331805 

Štatutárny orgán obce: starosta obce 

Telefón: 056/6281860 

Mail: oborin@oborin.eu 

Webová stránka:  www.oborin.eu.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 

Starosta obce: Arpád Csuri 

Zástupca starostu obce: Ing. Július Tamók 

Hlavný kontrolór obce: Marta Mišková 

Obecné zastupiteľstvo: 1. Anton Bruňanský 
    2. Alexander Balogh 

                                        3. Judita Haburčáková 
4. Ing. Ladislav Molnár 
5. Roland Dobos 
6. Norbert Varga 

 
 
Komisie:   1. Finančná komisia 

2. Inventarizačná komisia 
3. Komisia pre verejný poriadok 
4. Komisia pre šport, kultúru 
5. Komisia na ochranu verejného záujmu 
6. Komisia pre verejné obstarávanie 
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Obecný úrad:  
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné 
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 
 
Zamestnanci obecného úradu: 
1. Alžbeta Štofirová – administratívna pracovníčka 
2. Ing. Eva Krajnikovecová – administratívna pracovníčka 
 
4. Poslanie, vízie, ciele  
Poslanie obce:  
Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území. 
Vízie obce: 
 Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce, miestnych komunikácií a autobusových zastávok, 
vytvorenie oddychovej zóny pri obecnom úrade, dobudovanie kanalizácie. 
Ciele obce: 
Poporiť rozvoj obce, vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov, zvýšiť kvalitu 
životného prostredia obce, zlepšiť kvalitu života obyvateľov, zachovávať a rozvíjať kultúrne 
dedičstvo, racionalizovať riadenie finančného hospodárenia a ekonomického života 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 

Geografická poloha obce : Košický kraj, okres Michalovce 

Susedné mestá a obce : Veľké Raškovce, Petrikovce, Malčice 

Celková rozloha obce : 4378 ha 

Nadmorská výška : 104 m 

 

5.2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov :  

Národnostná štruktúra  – podľa posledného sčítania z roku 2011 /počet obyvateľov 
k 31.12.2011: 719 / 
- slovenská:  265  /36,86%/ 
- maďarská: 413  /57,44%/ 
- česká:    1   /0,14%/ 
- nezistená:   40  /5,56 %/ 
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  
- rímskokatolícka cirkev – 182 
- gréckokatolícka cirkev – 66 
- pravoslávna cirkev – 26 
- reformovaná kresťanská cirkev – 387 
- náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia – 1 
- bez vyznania – 15 
- iné – 1 
- nezistené - 41  
 
Vývoj počtu obyvateľov v roku 2015: - narodení – 4 
       - zomrelí - 12 
       - prihlásení – 12 
       - odhlásení  - 18 
 
 
5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : 8,50 % 

Nezamestnanosť v okrese : 13,73 % 

Vývoj nezamestnanosti v okrese: Január 2016 – 14,72 % 

                                                      December 2016 – 13,77 % 

5.4. Symboly obce 

Symboly obce /erb, vlajka, pečať/ sú zapísané v Heraldickom registri SR 

Erb obce:  

 
Erb je zapísaný v tejto podobe: v modrom poli štítu na zelenej pažiti strieborná (biela) postava 
muža, krotiaceho strieborného (bieleho) koňa so zlatou (žltou) hrivou, chvostom kopytami, 
ohlávkou a uzdou. 
Vlajka obce: 
Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, žltej, bielej, modrej, 
zelenej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, 
siahajúcimi do tretiny jej listu.  
Pečať obce:  
Pečať obce Oborín je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC OBORÍN. 
Pečať ma priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní 
pečiatok s obecnými symbolmi 
 
5.5. Logo obce 

Obec Oborín okrem svojich symbolov nemá logo obce. 
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5.6. História obce  

Oborín leží na Východoslovenskej nížine, na štvrtohornej nive Laborca a Latorice s mŕtvymi 
ramenami a pieskovými presypmi. Na silne zvodnených riečnych usadeninách sú močiare 
a zamokrené lúky. Leží na pravom brehu Laborca a s riekou Latorica je oddelená od 
Medzibodrožia. 
Počas histórie bol Oborín  súčasťou rôznych verejnoprávnych oblastí. Dlhé stáročia bol na 
území Zemplínskej župy a je jedným z najstarších osídlení na tomto území. Dnes je začlenený 
do okresu Michalovce. Po prvýkrát je obec spomínaná v listinách, presnejšie vo „Váradi 
Regestrom“ v roku 1221, ako „Villa Abara“. V roku 1419 sa delila na sídliská, Veľký, Malý, 
Vyšný a Nižný Oborín. Patrila zemanským rodinám 15.st. Uporyovcom, 18. st. 
Aspremontovcom, 19.st, Széchényiovcom. V roku 1468 dostala obec trhové a jarmočné právo, 
v roku 1474 sa spomína ako zemepánske mestečko.Obyvatelia sa zaoberali hrnčiarstvom, 
tkáčstvom a chovom dobytka a koní. 
 

5.7. Pamiatky  

Pamätihodnosti obce: 
 Reformovaný kostol 
 Pamätník Lászlóa Németha 

 

5.8. Významné osobnosti obce 

ThDr. Géza Erdélyi – bývalý biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku 

PhDr. Gyula Popély, CSc.,- historik 

 

6. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  
 

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – óvoda 
 

6.2. Sociálne zabezpečenie 

 Sociálne služby v obci sa zabezpečujú prostredníctvom opatrovateľskej služby 

v domácom prostredí. 

6.3. Kultúra 

Obec má kultúrny dom a prírodný amfiteáter, kde sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, 

vystúpenia folklórnych a tanečných skupín.   
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6.4. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 
       
       - KASZI Market Oborín – Predajňa rozličného tovaru 
       - Reštaurácia Vidiecky dom, s.r.o. - VARGA TANYA 
       - Potraviny u Anny – Predajňa rozličného tovaru 
       - Pneuservis – Alžbeta Hornyáková 

 
Najvýznamnejší priemysel v obci : 

       - Stavebné práce Nagy Jozef, s.r.o.,Oborín 180 – stavebné práce 
       – Biso Schrattenecker, s.r.o. Oborín  – predaj akumulátorov a náhradných dielov 

 
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 
- Farma Oborín, s.r.o., Dobšiná 
- AGRO-OBORÍN, s.r.o., Oborín 53 
- André Attila – SHR, Oborín 63 
- Vargová Erika – SHR, Oborín 176 

 
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 bol zostavený ako vyrovnaný.  

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 09.12.2015 uznesením č. 85/2015. 
 
Rozpočet bol zmenený štyrikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 23.03.2016  uznesením č. 100/2016 
- druhá zmena schválená dňa 15.06.2016  uznesením č. 119/2016 
- tretia zmena  schválená dňa 28.09.2016  uznesením č. 141/2016 
- štvrtá zmena schválená dňa 09.12.2016  uznesením č.  162/2016 

 
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016   

  
Rozpočet  

 
Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  
plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 
k 31.12.2016 

% plnenia 
príjmov/ 

% čerpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 465 843,00 440 446,00 395 582,35 89,81 
z toho :     
Bežné príjmy 229 043,00 355 802,00 355 056,03 99,79 
Kapitálové príjmy 200 000,00 40 526,00 40 526,32 100,00 
Finančné príjmy 36 800,00 44 118,00 0 0 
Výdavky celkom 465 843,00 440 446,00 386 760,79 87,81 
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z toho :     
Bežné výdavky 196 200,00 318 850,00 314 863,19 98,75 
Kapitálové výdavky 263 043,00 114 996,00 65 297,60 56,78 
Finančné výdavky 6 600,00  6 600,00  6 600,00 100,00 
Rozpočet obce      

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR 
  

Bežné  príjmy spolu                                                                                    358 624,13 
Bežné výdavky spolu 317 582,40 
Bežný rozpočet +41041,73 
Kapitálové  príjmy spolu 40 526,32 
Kapitálové  výdavky spolu 65 297,60 
Kapitálový rozpočet  - 24 771,28 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 16 270,45 
Vylúčenie z prebytku  0,00 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 16 270,45 
Príjmy z finančných operácií 266,60 
Výdavky z finančných operácií 6 600,00 
Rozdiel finančných operácií - 6 333,40 
PRÍJMY SPOLU    399 417,05 
VÝDAVKY SPOLU 389 480,00 
Hospodárenie obce  9 937,05 
Vylúčenie z prebytku 1 115,49 

 
Upravené hospodárenie obce 8 821,56 
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu  za rok 2016 je vo výške 16 270,45 EUR. 
Prebytok celkového rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácií je v sume 9 937,05 EUR. 
Z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu sa vylučujú:  

- nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-
141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v sume 110,81 EUR, 

- nevyčerpané prostriedky na účte podnikateľskej činnosti vo výške 255,68 EUR 
- nevyčerpané finančné prostriedky v pokladni podnikateľskej činnosti vo výške 751,93 EUR 
- nevyčerpané finančné prostriedky v pokladni podnikateľskej činnosti k 31.12.2015 

vo výške  mínus -  2,93 EUR (nezaúčtované k 01.01.2016). 
Prebytok po vylúčení 15 154,96 EUR. 

Prebytok rozpočtu v sume 15 154,96 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, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu 8 821,56  EUR 
Schodok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume – 6 333,40  
EUR, navrhujeme vysporiadať z : - prebytku rozpočtu  6 333,40 EUR  
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 8 821,56  EUR. 
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7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019      

 Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Rozpočet   
na rok 2017 

Rozpočet 
 na rok 2018 

Rozpočet 
 na rok 2019 

Príjmy celkom 395 582,35 570 610,00 228 156,00 228 156,00 
z toho :     
Bežné príjmy 355 056,03 326 510,00 222 156,00 222 156,00 
Kapitálové príjmy 40 526,32 200 000,00 0 0 
Finančné príjmy 0 44 100,00 6 000,00 6 000,00 

 
 
 Skutočnosť 

k 31.12.2016 
Rozpočet   

na rok 2017 
Rozpočet 

 na rok 2018 
Rozpočet 

 na rok 2019 
Výdavky celkom 386 760,79 570 610,00 228 156,00 228 156,00 
z toho :     
Bežné výdavky 314 863,19 299 392,00 188 388,00 189 138,00 
Kapitálové 
výdavky 

65 297,60 264 618,00 33 168,00 32 418,00 

Finančné výdavky  6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 
 
8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Predpoklad 
na rok 2017 

Majetok spolu 1 934 914,07 1 908 673,30 1 697 721,99 

Neobežný majetok spolu 1 879 649,92 1 848 452,52 1 685 921,99 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 1 733 297,93 1 702 100,53 1 539 570,00 

Dlhodobý finančný majetok 146 351,99 146 351,99 146 351,99 

Obežný majetok spolu 54 402,81 59 383,12 11 000,00 

z toho :    

Zásoby 8,63 13,80 0 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  9 516,45 4 156,69 5 000,00 

Finančné účty  44 877,73 55 212,63 6000,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 0 

Časové rozlíšenie  861,34 837,66 800,00 
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Aktíva 
Aktíva predstavuje dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý 
finančný majetok, zásoby, pohľadávky, finančné účty a časové rozlíšenie. 
1. Neobežný majetok tvorí:  
Dlhodobý nehmotný majetok  
- ostatný dlhodobý nehmotný majetok-(ÚPN, PHaSR) pohyb počas roka nebol, zostatková 
cena predstavuje 0,00 EUR. 
Dlhodobý hmotný majetok  
- Pozemky – prírastok predstavuje nákup pozemku p.č. 1255/3 – orná pôda o výmere 4763 m2 
vo výške 4762,00 EUR, zostatková cena pozemkov celkom  11 873,05 EUR.     
- Budovy a Stavby – prírastok predstavuje zvýšenie OC  Obecného domu v Kucanoch 
o 3000,00 EUR, zaradenie sochy koňa vo výške 14 764,38 EUR, zostatková hodnota budov a  
stavieb predstavuje 1 035 752,49 EUR 
- Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí –prírastok predstavuje nákup 
prídavných zariadení k traktoru (náves nákladný, univerzálny mulčovač, drvič-štiepkovač) vo 
výške 33 000,00 EUR, úbytok predstavuje vyradenie fotokopírovacie stroja Minolta v sume 
1 352,30 EUR a požiarnej striekačky v sume 950,01 EUR, zostatková cena predstavuje  
32 892,32 EUR. 
- Drobný dlhodobý hmotný majetok – prírastok predstavuje nákup multifunkčného zariadenia 
XEROX vo výške 2 565,60 EUR,  zostatková hodnota majetku je vo výške 11 322,59 EUR. 
 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – tvoria výdavky na vypracovanie projektovej  
  dokumentácie Zberný dvor- Oborín v hodnote 2500,00 EUR. 
   Ďalej výdavky na stavbu: „Veľké Raškovce, Oborín-kanalizácia a ČOV (za prevedené práce  
   pri výstavbe kanalizácie v obci ) v hodnote 596 140,08 EUR, výdavky na vypracovanie štúdie  
„Riešenie bezpečnostnej situácie štátnej cesty II/552 Oborín – Kucany“ v hodnote 840,00 EUR 
, výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia VP obce“ vo výške 
7 680,00 EUR a výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Interreg SK-
HU- revitalizácia mŕtveho ramena a výstavba prístaviska pre lode vo výške 3100 EUR. 
    Dlhodobý finančný majetok 
- Realizovateľné cenné papiere – sú to akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,  
   a.s., v počte 4409 ks CP v sume 146 351,99 EUR. 
2. Obežný majetok tvoria:  
- Pohľadávky – sú to neuhradené odberateľské faktúry v sume  732,87 EUR, nezaplatené  
   poplatky za KO 529,93 EUR, nedoplatky na dani z nehnuteľností FO a PO vo výške  
  10 830,00 EUR., preplatky za zemný plyn vo výške 709,99 EUR (Daň z pridanej  
  hodnoty 0,01 EUR-zostatok) 
  Pohľadávky spolu vo výške 12 802,80 EUR. 
  Tvorba opravnej položky k pohľadávkam: 
- k odberateľským faktúram vo výške 504,07 EUR (50%) 
- k dani z nehnuteľností vo výške 8 142,04 EUR (50%) 
  Opravné položky spolu 8 646,11 EUR 
- Finančné účty –zostatky na bankových účtoch, v pokladni a ceniny/ stravné lístky/  
  v hodnote 55 212,63 EUR. 
3. Časové rozlíšenie 
- Náklady budúcich období – sumu 837,66 EUR tvorí: predplatné novín – 260,35 EUR, 
členský príspevok DPO – 58,00 EUR, doména oborin.eu /internetová stránka/ - 54,42 EUR, 
poistné – 281,58 EUR, poplatok za telefón – 49,65 EUR, CLEERIO-servisné poplatky – 133,66 
EUR. 
Aktíva celkom predstavovali 1 908 673,30 EUR. 
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8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k  31.12.2016 

Predpoklad 
na rok 2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 934 914,07 1 908 673,30 1 697 721,99 

Vlastné imanie  556 237,90 555 961,20 547 120,00 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0 0 0 

Fondy 0 0 0 

Výsledok hospodárenia  556 237,90 555 961,20 547 120,00 

Záväzky 31 231,32 24 267,93 16 700,00 

z toho :    

Rezervy  550,00 550,00 550,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 0 

Dlhodobé záväzky 57,76 45,41 20,00 

Krátkodobé záväzky 1 428,56 1 077,52 135,00 

Bankové úvery a výpomoci 29 195,00 22 595,00 15 995,00 

Časové rozlíšenie 1 347 444,85 1 328 444,17 1 133 901,99 

Pasíva  
Sem patrí nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie,  záväzky, rezervy zákonné krátkodobé, záväzky zo sociálneho fondu, 
krátkodobé záväzky, bankové úvery a časové rozlíšenie - výnosy budúcich období. 
- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – 556 237,90 EUR. 
- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie – (-276,70, zistí sa ako rozdiel výnosov  
   účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5. 
- Rezervy zákonné krátkodobé – boli vytvorené na  audit – 550,00 EUR. 
- Záväzky zo sociálneho fondu – 45,41 EUR. 
- Krátkodobé záväzky – sú to záväzky dodávateľom v sume 1 077,52 EUR. 
-  Bankové úvery dlhodobé – 22 595,00 EUR. 
- Výnosy budúcich období – odpisy majetku obstaraných z cudzích zdrojov 1 328 444,17 EUR. 
8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 
 k 31.12 2015 

Zostatok  
k 31.12 2016 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   253,60 228,80 

Pohľadávky po lehote splatnosti   504,07 504,07 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  
k 31.12 2015 

Zostatok  
k 31.12 2016 

Záväzky do lehoty splatnosti   1428,56 1061,80 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 15,72 
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9. Hospodársky výsledok  za 2016 - vývoj nákladov a výnosov 
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 
Skutočnosť 
k 31.12.2016 

Predpoklad 
rok 2017 

Náklady 355990,70 416145,36 388710,00 

50 – Spotrebované nákupy 34592,24 39955,40 35000,00 

51 – Služby 68290,31 36942,06 36000,00 

52 – Osobné náklady 146802,81 223365,96 220000,00 

53 – Dane a  poplatky 103,46 108,46 200,00 

54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť 

6243,89 6583,93 8000,00 

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

93755,44 100878,05 80000,00 

56 – Finančné náklady 3053,58 2806,82 2000,00 

57 – Mimoriadne náklady    

58 – Náklady na transfery 
a náklady z odvodov príjmov 

3138,27 5502,00 7500,00 

59 – Dane z príjmov 10,70 2,68 10,00 

Výnosy 363740,39 415868,66 397550,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 
tovar 

4408,44 11162,29 14000,00 

61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb 

   

62 – Aktivácia    

63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov 

200376,29 220753,15 220000,00 

64 – Ostatné výnosy 3412,62 3123,70 3000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

550,00 550,00 550,00 

66 – Finančné výnosy 67,84 14,21 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy    

69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

154925,20 180265,31 160000,00 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/ 

7749,69 -276,70 -8840,00 
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Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume -267,70 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov: Zníženie je pri službách, zníženie vzniklo z dôvodu, že v roku 2015 sme 

mali náklady na likvidáciu divokých skládok, zvýšenie vzniklo pri mzdových nákladoch 

z dôvodu prijatia pracovníkov na základe zmluvy s ÚPSVaR podľa §54 a prijatia 17 

opatrovateliek do pracovného pomeru, na základe uzavretej zmluvy s Implementačnou 

agentúrou MPSVaR.  Zvýšenie je pri odpisoch DHM,  nakoľko v roku 2016 sa navýšil majetok 

obce.   

Tržby za vlastné výkony a tovar sa nám zvýšili, nakoľko  od roku 2016 sa platí úhrada za 

opatrovateľskú službu. 

Zvýšili sa nám daňové výnosy samosprávy, z dôvodu poukázania viac podielových daní. 

Zvýšili sa výnosy z transferov, nakoľko sme dostali finančné prostriedky na opatrovateľskú 

službu, ďalej nám boli poskytnuté finančné prostriedky z ÚPSVaR na § 54 a finančné 

prostriedky z Environmentálneho fondu na nákup prídavných zariadení k traktoru. . 

10.  Ostatné  dôležité informácie  
10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a 
transferov 

Suma 
prijatých 

prostriedkov 
v EUR  

PeDe Trade, spol. s.r.o. Pribeník Peňažný dar na úhradu dodávok 
školského ovocia 

15,96 

Nadácia J&T Peňažný dar – nákup lavičiek 660,00 
Urbársko-lesná a pas.spol. Finančný dar-  reprezentačné účely 200,00 
Okresný úrad Košice, odbor školstva Školstvo- didaktické pomôcky 543,00 
ÚPSVaR PnD 258,72 
Okresný úrad MI Voľby do NR SR 2318,08 
ÚPSVaR Stravné pre deti v HN 334,00 
MDVaRR SR Spoločný stavebný úrad 677,04 
OÚ pre CD a PK Košice Cestná doprava 31,45 
OÚ pre ŽP Starostlivosť o ŽP 57,00 
Okresný úrad MI Odmena skladníka CO 82,67 
Ministerstvo vnútra SR Register adries 42,60 
Ministerstvo vnútra SR Evidencia obyvateľstva 240,24 
ÚPSVaR Príspevok na aktivačnú činnosť 9 632,08 
ÚPSVaR Príspevok na prac. § 54 31 646,10 
Implementačná agentúra MPSVaR Opatrovateľská služba 74 271,00 
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10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č 8/2012 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v 

EUR 
Telovýchovná jednota Bežné výdavky 4 752,00 

Reformovaná kresťanská cirkev na 

Slovensku, Cirkevný zbor Oborín 

Bežné výdavky 200,00 

Združenie maď rodičov na 

Slovensku pri CZŠ Vojany 

Bežné výdavky 100,00 

Slovenský zväz chovateľov, 

Oblastný výbor Michalovce 

Bežné výdavky 50,00 

Jozef Nagy Oborín 180 Bežné výdavky 300,00 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016: 

- Nákup prídavných zariadení k traktoru 
- Nákup umeleckého diela – socha koňa 
- Nákup pozemku pod zberným dvorom 
- Izolácia strechy obecného domu v Kucanoch 
- Vypracovanie projektových dokumentácií 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 
- dobudovanie kanalizácie 
- zriadenie kamerového systému v obci 
- rekonštrukcia miestnych komunikácií a autobusových zastávok 
- rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci – vytvorenie oddychovej zóny pri OcÚ 
- spracovanie projektovej dokumentácie – Biokoridor Oborín – Kucany 
- nákup traktora 

 
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

Vypracoval:  Alžbeta Štofirová                                                      Schválil: Arpád Csuri 

V Oboríne,  dňa 10.05.2017 

Prílohy: 
 

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


