Výročná správa
obce TURCOVCE
za rok 2019

Cyril Vasiľ
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa sa predkladá každoročne pre poslancov a občanov ako rámcový dokument
o základných charakteristikách obce, plnení jednotlivých funkcií obce, informácií o vývoji
obce z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctva. Vykazuje hospodársky výsledok za rok 2019,
významné investičné akcie a predpokladaný budúci vývoj o našej obci.
Cyril Vasiľ, starosta

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Turcovce
Sídlo: Turcovce 35, 067 23 Baškovce
IČO:00323667
Štatutárny orgán obce: Cyril Vasiľ, starosta
Telefón: 057/788 03 92, 0918 360 941
Mail: outurcovce@gmail.com
Webová stránka: www.turcovce.ocu.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Cyril Vasiľ
Zástupca starostu obce: Cyril Ragan
Hlavný kontrolór obce: Mária Jakubová
Obecné zastupiteľstvo: je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách, ktoré sa konali v roku 2018 na obdobie 4 rokov v počte 5 poslancov.
Poslanci: Cyril Barnišin, Marián Lucík, Anton Hudák, Mgr. Jana Šepeľová
Komisie: Finančná, komisia pre správu obecného majetku, komisia pre mládež, šport a kultúru,
komisia pre ochranu verejného záujmu
Obecný úrad: je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, je zložený zo
zamestnancov obce, má právnu subjektivitu. Vykonáva odborné, administratívne a organizačné
práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a riadi starosta
obce.
Obecný úrad – administratíva: Bc. Monika Belančinová
Materská škola: Jana Čechová
Marta Dulajová
Školská jedáleň: Anna Čokotová
Helena Čavojská
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
-

obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku v prospech svojich občanov

Vízie obce:
-

prosperujúca samosprávna obec

-

vytvoriť dostatočný priestor na bývanie v čistom a zdravom prostredí s dostatkom
príležitosti na trávenie voľného času

Ciele obce:
-

zabezpečiť občanom kvalitné životné prostredie, spokojné spoločenské spolužitie
a priaznivé životné podmienky

-

podporovať rozvoj obce

-

podporovať spoločenské organizácie, organizovať kultúrne a spoločenské podujatia

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny 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.
5.1.Geografické údaje
Geografická poloha obce : súradnice - 49°03′10″S 21°50′47″V
Susedné mestá a obce : Baškovce a Hrubov
Celková rozloha obce : 1 001 ha
Nadmorská výška : 226 m.n.m
Kataster obce Turcovce sa rozprestiera v oblasti Nízke Beskydy, so severnou časťou
v geografickom celku Laborecká vrchovina a južnou v Ondavskej vrchovine, v doline toku
Ondávka. Dolina toku, kľukatiaca sa smerom na juh je obkolesená stredne členenou
vrchovinou s prechodom do silne členenej pahorkatiny.
5.2.Demografické údaje
Stav obyvateľov k 31.12. 2019 bol 306 obyvateľov.
Obec Turcovce za posledný rok vykazuje mierny nárast obyvateľov.
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5.3.Ekonomické údaje
Ekonomický potenciál obce možno definovať ako spolupôsobenie v obci sa nachádzajúceho
kapitálu, ľudských zdrojov a prírodných daností za účelom výroby produkcie a poskytovania
služieb. Na rozvoji ekonomického potenciálu sa v obci Turcovce podieľajú nielen
podnikateľské subjekty pôsobiace na jej území, ale aj obecná samospráva, a nepriamo aj
občania, ktorí sa podieľajú na spoločenskom dianí obce.
5.4.Symboly obce
Erb obce, vlajka a pečať
ERB OBCE

Erb obce – v zelenom štíte na čiernej pažiti stojaca strieborná, vľavootočená srna s čiernou
zbrojou
Vlajka obce – pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (4/6), bielej (1/6)
a čiernej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu
Pečať obce - je okrúhla uprostred s obecným symbolom a kruhopisom obce Turcovce.
5.5. 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.
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Obyvatelia našej obce boli zväčša roľníci. 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.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1.Výchova a vzdelávanie
V obci sa nachádza materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec. Žiaci využívajú možnosť
vzdelávať sa v základných školách v neďalekom meste Humenné.
6.2.Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť poskytujú obyvateľom obce zdravotnícke zariadenia a Nemocnica
s poliklinikou v Humennom. V súčasnosti ani neuvažujeme nad vymedzením priestoru
a vytvorením podmienok pre zavádzanie lekárskej starostlivosti v obci.
6.3.Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby obec nezabezpečuje. Najbližšie je zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb v Humennom.
6.4.Kultúra
Obec má kultúrny dom, v priestoroch ktorého sídli aj Obecný úrad. Budova sa využíva na
kultúrne a spoločenské podujatia realizované obcou. Využitie budovy je aj na rodinné účely
ako svadby, oslavy životných jubileí, ale aj pohrebné hostiny.
Spol. a kult. podujatia: Ples, Stavanie mája, Deň rodiny, Strieborný podvečer, Vítanie Mikuláša
Športové podujatia: Futbalový turnaj - memoriál
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :


Potraviny U Jara

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
 AGRO-TREND spol. s r.o. Černina, živočíšna výroba
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
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
obyvateľom žijúcim na území obce. Obec v roku 2019 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 vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.11.2018 uznesením č.06/2018
Rozpočet bol zmenený dvakrát:
-

prvá zmena schválená dňa 16.08.2019 uznesením č. 03/2019

-

druhá zmena schválená dňa 14.12.2019 uznesením č. 05/2019

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
7.2.

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

122 025,00

438 251,12

434 421,35

122 025,00
0,00
0,00
122 025,00

146 215,00
182 390,16
109 645,96
438 251,12

142 385,54
182 390,16
109 645,65
425 013,54

111 525,00
0,00
10 500,00

136 140,96
104 220,00
197 890,16

127 977,35
104 211,84
192 824,35

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
142 385,54
127 977,35
+ 14 408,19
182 390,16
104 211,84
+ 78 178,32
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92 586,51
-2 710,91
89 875,60

Prebytok/Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravený schodok/prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

109 645,65

Výdavkové finančné operácie

192 824,35

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-83 178,70
434 421,35
425 013,54
9 407,81
-2 710,91
6 696,90

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 92 586,51 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 2 710,91 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu
na vysporiadanie zostatku finančných operácií

6 696,90 EUR
83 178,70 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 školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v sume 814,77 EUR,
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 1 843,34 EUR,
c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 52,80 EUR, a to na :
- stravné pre deti v poslednom ročníku MŠ v sume 52,80 EUR
7.3.

Rozpočet na roky 2020 - 2022

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2019
434 421,35

Rozpočet na
rok 2020
265 180,00

Rozpočet
na rok 2021
165 280,00

Rozpočet
na rok 2022
165 280,00

142 385,54
182 390,16
109 645,65

165 280,00
0,00
99 900,00

165 280,00
0,00
0,00

165 280,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2019
425 013,54

Rozpočet na
rok 2020
265 180,00

Rozpočet
na rok 2021
165 280,00

Rozpočet
na rok 2022
165 280,00

127 977,35
104 211,84
192 824,35

144 780,00
15 000,00
105 400,00

144 780,00
15 000,00
5 500,00

144 780,00
15 000,00
5 500,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1 Majetok
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2018 k 31.12.2019
1 381 389,67 1 369 430,03

Predpoklad
na rok 2020
1 369 430,03

1 191 581,84

1 250 373,68

1 250 373,68

0,00

0,00

0,00

1 118 422,44

1 177 214,28

1 177 214,28

73 159,40

73 159,40

73 159,40

189 063,34

118 384,70

118 384,70

318,47

175,93

175,93

170 443,23

99 900,00

99 900,00

0,00

0,00

0,00

3 038,79

3 363,31

3 363,31

15 262,85

14 945,46

14 945,46

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0,00

744,49

671,65

671,65

Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2018 k 31.12.2019
1 381 389,67 1 369 430,03

Predpoklad
na rok 2020
1 369 430,03

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2 Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

192 100,21

204 778,93

204 778,93

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

192 100,21

204 778,93

204 778,93

Záväzky

484 680,81

390 744,25

390 744,25

360,00

360,00

360,00

0,00

0,00

0,00

234 479,03

229 044,84

229 044,84

12 451,63

11 439,42

11 439,42

Bankové úvery a výpomoci

237 390,15

149 899,99

149 899,99

Časové rozlíšenie

704 608,65

773 906,85

773 906,85

Vlastné imanie
z toho :

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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8.3 Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3 038,79

3 363,31

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

8.4 Záväzky
Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

12 451,63

11 439,42

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12. 2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Náklady

139 297,23

171 847,18

171 847,18

50 – Spotrebované nákupy

18 700,43

27 200,70

27 200,70

51 – Služby

27 206,15

15 375,95

15 375,95

52 – Osobné náklady

64 550,10

69 683,87

69 683,87

53 – Dane a poplatky

258,90

245,96

245,96

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prev. a fin. činnosti a zúčt.
časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

3 388,66

6 272,27

6 272,27

19 884,26

46 140,00

46 140,00

5 308,73

6 709,93

6 709,93

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
Výnosy

0,00

218,50

218,50

140 826,79

184 525,90

184 525,90

60 – Tržby za vlastné výkony a 13 183,85
tovar
63 – Daňové a colné výnosy
88 166,01
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
12 079,87

5 972,75

5 972,75

111 361,39

111 361,39

10 722,97

10 722,97

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

360,00

360,00

360,00

7 102,63

1,09

1,09

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/

19 934,43

56 107,70

56 107,70

1 529,56

12 678,72

12 678,72

Názov

Predpoklad
rok 2020
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Hospodársky výsledok kladný v sume 12 678,72 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1

Prijaté granty a transfery

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
UPSVaR Humenné

Účelové určenie grantov a
transferov
refundácia mzdy a OOPP

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
5 777,21

Ministerstvo vnútra SR

register obyvateľov

99,00

Ministerstvo vnútra SR

register adries

18,00

Ministerstvo vnútra SR

voľby prezidenta

2 440,80

Ministerstvo vnútra SR

voľby do EP

1 809,76

Prešovský samosprávny kraj

vybavenie kuchyne KD

3 100,00

Ministerstvo vnútra SR

príspevok 5-ročné deti

115,00

UPSVaR Humenné

dotácia na stravu

199,20

PPA

Revitalizácia VP

83 779,28

PPA

Rekonštrukcia MK

98 610,88

10.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2019 neposkytla žiadnu dotáciu právnickým alebo fyzickým osobám.
10.3

Významné investičné akcie v roku 2019

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
-

Zateplenie a rekonštrukcia MŠ

-

Revitalizácia verejného priestranstva

-

Začiatok výstavby druhého bytového domu

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

Zateplenie budovy a výmena strechy na OcÚ

-

Rekonštrukcia vnútorných priestorov Ocú
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10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Koronavírus SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na
konci roka 2019. V prvých mesiacoch roka 2020 sa rozšíril do celého sveta. Prvý potvrdený
prípad na Slovensku bol zaznamenaný dňa 06.03.2020. Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného
zdravia bola na území Slovenskej republiky vyhlásená dňa 11.03.2020 mimoriadna situácia. Aj
keď v čase zverejnenia účtovnej závierky neboli zaznamenané negatívne dopady na našu obec,
okolnosti sa stále menia a nemožno odhadnúť vplyv súčasnej situácie na budúci vývoj.
Akýkoľvek negatívny vplyv zahrnie obec do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.
10.6

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec Turcovce nevedie žiadny súdny spor, vystavená bude v roku 2020 riziku vplyvu
pandémie koronavírusu.

Vypracoval: Bc. Monika Belančinová

Schválil: Cyril Vasiľ

V Turcovciach, dňa 06. októbra 2020
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