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1. Základná charakteristika obce:
Obec je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby,
ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami a s majetkom vo vlastníctve štátu
prenechaným obci do užívania . Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť
o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľstva. Obec je tvorená jedným katastrálnym
územím s jedným sídlom.
1.1 Základné údaje:
Názov účtovnej jednotky
Sídlo:
Dátum zriadenia:
Identifikačné číslo – IČO:
Daňové identifikačné číslo:
Kód obce:
Kód okresu:
Právna forma:

Obec Turcovce

Samosprávny kraj:
Okres:
Región:
Počet obyvateľov k 31.12. 2013:
Rozloha:
Prvá písomná zmienka:

Prešovský
Humenné
zemplín
300
1 001 ha
v roku 1 557

Turcovce 35
00323667
2021173847
520900
702
75110 – všeobecná štátna správa
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1.2 Orgány samosprávy obce k 31.12.2013
a) obecné zastupiteľstvo
 počet poslancov: 5 - Cyril Ragan
Anton Hudák
Cyril Barnišin
Stanislav Ragan
Alojz Jakubov
b) starosta obce
 Cyril Vasiľ - štatutárny zástupca obce
Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce je Obecný úrad. Obecný úrad je
zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad má právnu subjektivitu. Vykonáva odborné,
administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu
vedie a riadi starosta obce.
Zamestnanci Obecného úradu:
hlavný kontrolór obce: Jozef Harvan
administratívny pracovník: Bc. Monika Belančinová
Obec Turcovce má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti : Základnú školu ročník 1.- 9 ,
Materskú školu a Školskú jedáleň
Počet zamestnancov obce k 31.12.2013 bol: 6 v zložení:
Obecný úrad:
starosta, administratívna pracovníčka, kontrolór
Materská škola:
1 x pedagóg,
Školská jedáleň:
kuchárka, vedúca školskej jedálne
Na plný pracovný úväzok pracoval:
2 zamestnanci
Na skrátený pracovný úväzok pracovali:
4 zamestnanci
Obec má tieto komisie, zriadené uznesením obecného zastupiteľstva.
1.Komisia pre verejný poriadok .Členovia: Stanislav Ragan, Cyril Barnišin, Alojz Jakubov, Anton
Hudák, Cyril Ragan
2.Komisia pre šport a kultúru. Členovia: Anton Hudák, Cyril Barnišin, Stanislav Ragan
3.Komisia finančná. Členovia: Cyril Ragan, Anton Hudák, Alojz Jakubov
1.3

História obce:

Prvá písomná zmienka o obci sa datuje od roku 1557. Obec patrila panstvu Klobusiczkovcov, koncom
19. storočia tu mali majetky Mariássyovci. Názov obce bol do 18. storočia Turcócz, od roku 1920 nesie
terajší názov Turcovce. prvá pečať sa datuje od roku 1901 s kruhopisom - Zemplínska stolica obec
Turcovce, bola vyrobená v Budapešti v továrni na pečatidlá, aj keď jej odtlačok sa zachoval už na
písomnosti z 24.9.1874.
Podľa "Prvého uhorského sčítania ľudu v roku 1787 mala obec 41 domov, 51 rodín a 319
obyvateľov. Najvyšší počet obyvateľov bol podľa sčítania v roku 1970 a to 564.
Najstaršou budovou v obci je rímskokatolícky kostol, ktorý bol postavený v roku 1770 na počesť
najsvätejšieho mena Blahoslavenej Panny Márie.
V roku 1997 bol zaregistrovaný aj erb obce, na základe vyobrazenia z pečatidla. Erb obce má
takúto podobu: v zelenom štíte na čiernej pažiti stojaca strieborná vľavo otočená srna s čiernou zbrojou.
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Obyvatelia našej obce boli zväčša roľníci. Spoločne pracovali na poli a pestovali zemiaky, hrach,
proso, ľan, kapustu, siali pšenicu, raž, ovos, jačmeň a lucernu. Aj tu sa začali prejavovať sociálne
rozdiely. Vysťahovalectvo do Ameriky to urýchlilo. navrátilci skupovali pozemky a stavali sa
bohatšími gazdami.
Do života obce veľmi zasiahla druhá svetová vojna. Nemci vypálili obec a obyvatelia začínali
odznovu.
Do roku 1946 deti chodili do školy do Baškoviec a Ohradzian, ľudová škola bola zriadená v
súkromných domoch. V roku 1946 štát postavil drevený barák pre 1.- 4. ročník. V roku 1966 bola
zriadená plne organizovaná ZŠ. V roku 1962 vznikla prvá materská škola, ktorá trvala iba štyri roky. Jej
činnosť bola obnovená v roku 1982 už s celodenným pobytom detí. Elektrina do našej obce bola
zavedená v roku 1960. Plynofikácia obce bola dokončená v roku 2001.
V roku 1948 bol zriadený prvý Miestny národný výbor a jeho tajomníkom bol p. Andrej Čubák,
predsedom p. Jurko. Kultúrny dom, kde sa MNV presťahoval zo súkromných domov a z priestorov
školy bol postavený v rokoch 1974 - 1975 a stal sa strediskom kultúrneho a politického života obce.
1.4 Demografia:
Obec Turcovce za posledné roky vykazuje postupný pokles obyvateľov.
Stav obyvateľov k 31.12.2013 bol 300 obyvateľov.
1.5 Kultúra:
Obec má kultúrny dom, v priestoroch ktorého sídli aj Obecný úrad.
Budova sa využíva na kultúrne a spoločenské podujatia realizované obcou. V priebehu roku 2013 to bol
Deň rodiny , Strieborný podvečer, Vítanie Mikuláša.
Hlavné využitie je však na rodinné účely ako svadby, oslavy životných jubileí, ale aj pohrebné hostiny.
Obec má zriadenú web stránku obce, na ktorej pravidelne informuje obyvateľov o dianí v obci.

Všeobecné informácie k ekonomickej časti výročnej správy:
Obec Turcovce zabezpečuje financovanie svojich potrieb z vlastných príjmov, z dotácii zo
štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet
obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce,
obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania pre obce
upravuje Opatrenie MJF SR MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácia, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č.
MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom
vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termín a miesto predkladania účtovnej závierky
pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
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2. Cieľ predkladanej výročnej správy o hospodárení Obce Turcovce
Cieľom je poskytnúť:

základné informácie o majetkovej a finančnej situácii obce v rozsahu stanovenom zákonom
o účtovníctve

stručnú analýzu príjmov a výdavkov v roku 2013 v súlade s účtovnou závierkou

stručný opis aktuálneho a predpokladaného vývoja účtovnej jednotky

3. O vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o
významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Vývoj v príjmovej časti obce a na druhej strane výdavková časť núti obec prijímať vhodné
konsolidačné opatrenia, aby zabezpečila chod obce bez výrazného obmedzenia služieb obyvateľom.
Ďalším možným rizikom pre obec je situácia v demografii obce, kde počet obyvateľom pomaly
klesá. S tým súvisí aj problematika školstva v obci. Počet detí navštevujúcich školu v obci klesol na
úroveň, keď príjmy zo štátneho rozpočtu na Základnú školu už nemusia vykryť náklady na pedagógov
a prevádzku školy , na čo má vplyv nielen inflácia, ale aj zmeny vo financovaní škôl. To má za
následok, že Základná škola v našej obci k 30.06.2014 končí svoju prevádzku.
.
Vývoj rozpočtového hospodárenia obce v roku 2013
Rozpočet

Skutočnosť 2013

Bežné príjmy

192 628,31

246 390,26

127,90

Bežné výdavky

192 216,00

238 703,53

124,18

Kapitálové príjmy

0

0

0

Kapital. výdavky

0

0

0

Fin.op.príjmové

0

20 067,16

0

Fin.op.výdavkové

0

9 905,47

0

Príjmy celkom

192 628,31

266 457,42

138,32

Výdavky celkom

192 216

248 609,00

129,33

% plnenia

4.Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného
obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti ovplyvňujúce účtovnú uzávierku.
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5. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky
Zámery rozvoja obce Turcovce a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom rozpočte obce.
Základ činnosti účtovnej jednotky ako samosprávneho celku, je dlhodobo stabilný. Rozvoj je
podmienený viacerými faktormi, najmä prístupom štátu k samospráve a kvalitou vedenia obce. Vo
všeobecnosti však vzhľadom na zmeny vo financovaní samosprávy, na demografiu obce a na inflačný
vývoj sa skôr očakáva postupný útlm reálne poskytovaných služieb obyvateľom. Vznikajúci výpadok
príjmov obce je síce možné čiastočne nahradiť úpravou miestnych daní a poplatkov ako aj hľadaním
ďalších drobných úspor, ale tento príjem nebude postačovať pre reálny rozvoj obce. Štát teda je,
a vzhľadom na polohu a demografický vývoj obce, aj bude určujúcim faktorom rozvoja obce, lebo
nárast počtu obyvateľov a teda aj zvýšený príjem z podielových daní sa vzhľadom na stagnujúci až
negatívny vývoj zamestnanosti v bližšom okolí nepredpokladá. Rovnako sa nepredpokladá tvorba zisku
obce z nejakej podnikateľskej činnosti.

6. Návrh na rozdelenie zisku
Návrh na vysporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia Obce Turcovce je riešený v Záverečnom
účte Obce Turcovce za rok 2013

V Turcovciach dňa: 05.03.2014
Vypracoval: Bc. Monika Belančinová
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