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1. Úvodné slovo starostu obce        

 

Predkladám Vám Výročnú správu obce  Čečehov za rok 2018, ktorá poskytuje prehľad 

o hospodárení a činnosti obce, o dosiahnutých výsledkoch v uplynulom roku, ako aj prehľad 

plánu a vytýčené ciele pre budúce obdobie.  

 

Rok 2018 bol pre obec významný a z hľadiska plnenia úloh náročný hneď 

v z niekoľkých pohľadov. V prvom rade sme si v roku 2018 pripomenuli významné jubileum 

obce - 600 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Čečehov. Pri tejto príležitosti bola 

spracovaná monografia obce a zorganizované oslavy pre obyvateľov a rodákov Čečehova. 

Počas osláv bola potvrdená podpísaná dohoda o spolupráci s obcou Blažice. V roku 2018 

bolo realizovaných niekoľko  investičných projektov: amfiteáter – časť pódium (vlastné 

zdroje), rekonštrukcia chodníka č. 1 až 43 (zdroje z PRV 2014-2020), kamerový systém obce 

(zdroje MV SR so spoluúčasťou obce). Všetky tieto projekty boli zamerané na zlepšenie 

životných podmienok našich obyvateľov. 

Koniec roka 2018 sa niesol v znamení volieb do orgánov samosprávy obcí. Obyvatelia 

obce potvrdili priamym hlasovaním moje opätovné zvolenie na funkciu starostu obce 

a zároveň zvolili nové, v niektorých prípadoch staronové obecné zastupiteľstvo. V mene 

svojom, aj v mene členov obecného zastupiteľstva, Vám touto cestou chcem vyjadriť 

poďakovanie za dôveru a podporu. Aj v ďalšom období sa budeme snažiť o rozvoj obce 

a napĺňanie potrieb našich obyvateľov.  

 Na záver mi dovoľte poďakovať 

 členom obecného zastupiteľstva a členom komisií za príkladnú prácu pre obec vo volebnom 

období 2014-2020, 

 ochotným sponzorom a nadšencom z radov obyvateľov, ktorí finančne i vlastnou prácou 

prispeli k zdarnému priebehu projektov obce roku 2018, 

 Vám všetkým za Vaše podnety, návrhy a pripomienky, ktoré nás posúvajú pri výkone našej 

práce.  

 

Stanislav Mráz 

         starosta obce 
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2. Identifikačné údaje obce 

Názov:    Obec Čečehov 

Sídlo:    Obecný úrad Čečehov 74, 072 11  Čečehov 

IČO:    00325104 

Štatutárny orgán obce: Stanislav Mráz, starosta obce 

Telefón:   056/6490201, 0917945970, 0904928860 

Mail:    cecehov@cecehov.sk 

Webová stránka:   www.cecehov.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:   Stanislav Mráz 

Zástupca starostu obce: Anna Hreňová  volebné obdobie 2014-2018 

Martin Lehotay volebné obdobie 2018-2022  

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Jana Paľová 

Obecné zastupiteľstvo: volebné obdobie 2014-2018 

Anna Hreňová, Martin Lehotay, Ing. Martin Rovňák, Ľudmila  

Škreptáčová, Rastislav Terezka 

volebné obdobie 2018-2022 

Katarína Bocanová, Miloslav Gamec, Branislav Hreňo, 

Martin Lehotay, Rastislav Terezka 

Komisie:   volebné obdobie 2014-2018  

Komisia pre verejný záujem:   

Ing. Martin Rovňák – predseda, členovia poslanci OZ 

 

Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie           

Martin Lehotay, Katarína Bocanová, Jozef Borza, Ing. Martin  

Rovňák                          

Komisia re kultúru  

Ľudmila Škreptáčová, Iveta Staruchová, Mgr. Renáta Stretavská,  

Anna Hreňová 

Komisia pre šport 

Rastislav Terezka, Miloslav Gamec, Katarína Bocanová, Martin  

Kozák, Jozef Borza, Martin Lehotay 

 

 

 

http://www.cecehov.sk/
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volebné obdobie 2018-2022  

 

Komisia pre verejný záujem:   

Katarína Bocanová – predsedníčka, členovia poslanci OZ 

 

Komisia pre kultúru a šport 

Miloslav Gamec – predseda, členovia Katarína Bocanová,  

Rastislav Bocan, Jozef Borza, Branislav Hreňo, Martin Kozák,  

Martin Lehotay, Iveta Staruchová, Rastislav Terezka 

 

Obecný úrad:   Bc. Emília Vajdová – odborná referentka 

    Juraj Kováč - údržba 

 

Obec Čečehov nie je zriaďovateľom, resp. zakladateľom právnických osôb. 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a o potreby jej obyvateľov 

Vízie obce:      Moderná obec s tradíciami a kompletnou infraštruktúrou 

Ciele obce:       -    rekonštrukcia  a rozšírenie siete  miestnych komunikácií 

- trvalé odstránenie čiernych skládok odpadov a podpora separovaného zberu 

- výstavba kanalizácie 

- rekonštrukcie budov v majetku obce 

- podpora športu a zachovanie tradície Čečehovského polmaratónu 

 

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:  Obec Čečehov leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny na  

                                           východnom nánosovom vale Laborca 

Susedné mestá a obce :      okresné mesto Michalovce, obec Jastrabie pri Michalovciach 

Celková rozloha obce :      761 ha 

Nadmorská výška :            106 m 
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5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov k 31.12.2018 :  375 

Hustota obyvateľstva (osoba/km2):   49,80 

 

Údaje o obyvateľoch v rokoch 2009-2018 sú uvedené v grafoch 1-4. 
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 Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov Štatistického úradu SR databáza DATAcube 

upravené podľa evidencie obce Čečehov 
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Náboženská štruktúra obyvateľstva je uvedená v grafe 5. 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov Štatistického úradu SR SODB 2011 

 

Národnostná štruktúra : podľa údajov SODB 2011 ako 90 % obyvateľov je slovenskej  

                                       národnosti, 6% nezistenej, ostatní obyvatelia sú rómskej, ukrajinskej  

                                       a českej národnosti. 

 

5.3. Ekonomické údaje  

Nezamestnanosť v obci : približne na úrovni okresu 12% 

Nezamestnanosť v okrese : celkovo 12, 17%, z disponibilného počtu  uchádzačov 9,59% 

Vývoj nezamestnanosti : klesajúca s malými krátkodobými výkyvmi – v marginalizovanej  

                                         rómskej skupine obyvateľstva 100 % 

 

 

5.4. Symboly obce 

Erb obce :  zlatý (žltý) kolovrátok so striebornými (bielymi) kovovými prvkami v modrom poli 

štítu na zelenej pažiti, v hornej časti sú po stranách umiestnené dva zlaté (žlté) tkáčske člnky.   
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Vlajka obce : 

                                                 
 

Pečať obce :  

                                             

 

5.5. História obce, pamiatky, významné osobnosti obce 

Obec Čečehov založili usadlíci okolo roku 1400. Prvý písomný doklad o obci 

pochádza z roku 1418. Zemepánmi dediny boli šľachtici z Michaloviec. V roku 1427 v 

Čečehove hospodárilo asi 12 poddanských domácností. Následný rozvoj spôsobil, že v roku 

1599 bolo v sídlisku 28 poddanských domov. Neskôr došlo k poklesu počtu obyvateľov a 

domov, takže v roku 1715 a 1720 hospodárilo postupe 4, respektíve 5 poddanských 

domácností. V roku 1828 bolo v obci 68 domov a 584 obyvateľov. V súčasnosti má obec 

Čečehov  375 obyvateľov  (podľa údajov ŠÚ 379) s trvalým pobytom v obci. 

Z pamätihodností treba spomenúť kostol Panny Márie ružencovej a sochu Krista Pána.  

Známymi osobnosťami obce sú herec Andrej Rimko a básnik PhDr. Juraj Pado, na  

pamiatku ktorého bola na budove kultúrneho domu inštalovaná pamätná tabuľa. 

 

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

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí  pre obec poskytuje: 

- Základná škola Iňačovce a základné školy v Michalovciach 

- Materská škola Iňačovce a materské školy v Michalovciach 

Obec Čečehov patrí do územného obvodu VII. ZŠ, Krymská 5, Michalovce. 

Mimoškolské aktivity poskytujú: 

- Centrá voľného času pri I.ZŠ, VI. ZŠ a VII. ZŠ v Michalovciach  

Vzhľadom na počet a štruktúru obyvateľstva obce nie je v najbližších rokoch predpoklad na 

zriadenie vlastných zariadení pre výchovu a vzdelávanie. 
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6.2. Zdravotníctvo 

Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce Čečehov zabezpečujú zdravotnícke zariadenia 

v Michalovciach. 

Lekári podľa zdravotných odvodov: 

 Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDR. Kveta Azsalayová, Štefánikova 14, 

Michalovce 

 Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Ľubomíra Benediková, Petra 

Jilemnického 

 5827, Michalovce 

 Gynekologická ambulancia, MUDr. Jana Pirčová, Masarykova 88, Michalovce 

 Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Janka Stankova, Masarykova 86, Michalovce 

https://www.e-vuc.sk/ksk/kto-je-moj-lekar-zdravotne-obvody.html?page_id=89995 

 

Lekárska služba prvej pomoci: 

 LSPP pre dospelých (ambulantná a výjazdová) Námestie osloboditeľov 25, Michalovce 

 LSPP pre deti a dorast (ambulantná), Námestie slobody 1, Michalovce 

 LSPP pre dospelých, T. J. Moussona 2, Michalovce 

https://www.e-vuc.sk/ksk/lekarska-sluzba-prvej-pomoci-v-sk/michalovce.html?page_id=79184 

 

Ústavné zdravotnícke zariadenia: 

 Psychiatrická nemocnica Michalovce n. o., Stráňany, Michalovce 

 Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Špitálska 2, Michalovce – Svet zdravia 

https://www.e-vuc.sk/ksk/ustavne-zdravotnicke-zariadenia/michalovce.html?page_id=90043  

   

6.3. Sociálne služby 

V súčasnosti obec neposkytuje opatrovateľskú službu a nemá vlastné zariadenie poskytujúce 

sociálne služby. 

Najpálčivejšie sociálne problémy obce: 

 starnutie obyvateľstva – zvyšovanie počtu samostatne žijúcich dôchodcov, 

 životné podmienky MRK (nelegálne stavby na cudzích pozemkoch, absencia chodníka do 

obce, nevzdelanosť, problémy s povinnou školskou dochádzkou, 100 % nezamestnanosť). 

Obec zabezpečuje základné sociálne poradenstvo pre svojich obyvateľov prostredníctvom 

odbornej referentky s príslušným odborným vzdelaním v odbore sociálna práca a poskytuje 

roznos obedov pre dôchodcov, ktoré zabezpečuje prostredníctvom Gastro Zemplín s.r.o. 

Michalovce. 

Obec v roku 2018 podala žiadosť o dotáciu MV SR na vysporiadanie pozemkov pod obydliami 

na separovanej rómskej osade formou jednoduchých pozemkových úprav. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja obec v súlade s Komunitným plánom sociálnych 

služieb 2018-2020 zaregistrovať poskytovanie základného sociálneho poradenstva ako 

samostatnej služby v registri poskytovateľov SS. Vzhľadom na stupňujúcu sa zmenu štruktúry 

obyvateľstva 

           - zvyšujúci sa počet dôchodcov, 

https://www.e-vuc.sk/ksk/kto-je-moj-lekar-zdravotne-obvody.html?page_id=89995
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           - zvyšujúci sa počet členov marginalizovanej rómskej komunity, 

bude obec v prípade záujmu obyvateľov v nasledujúcom období zvažovať zapojenie sa do 

projektov v rámci poskytovania opatrovateľských služieb a terénnej sociálnej práce. 

 

6.4. Kultúra 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obecný úrad v Čečehove usporiadaním 

kultúrnych a spoločenských akcií pri rôznych príležitostiach pre všetky vekové skupiny 

obyvateľstva. 

  Športové, spoločenské a kultúrne akcie v roku 2018: 

- Uvítanie detí do života ročník 2017 

- Čečehovský polmaratón XXII. ročník 

- Vydanie monografie Obec Čečehov 

- Oslavy MDD 

- Súťaž vo varení guľášu – obec Blažice 

- Nedeľné posedenie pri soche – pripomienka výročia 

- Oslavy 600. výročia 1. písomnej zmienky o obci spojené s Vatra SNP  

- Oslavy v rámci mesiaca úcty k starším 

- Sv. Mikuláš pre deti 

- Silvestrovská kapustnica  

Na základe analýzy doterajšieho vývoja obec plánuje udržanie tradičných kultúrnych a 

spoločenských aktivít aj do budúcnosti. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- EASTGARDEN s.r.o. – Pohostinstvo 

- BEMONT s.r.o. – elektrotechnické zariadenia   

- EASTGARDEN s.r.o. – služby v záhradníctve 

- COMPACT izol s.r.o. – stavebná činnosť 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : 

- Agrospol spol. s r. o. Michalovce 

S ľútosťou musíme konštatovať, že v roku 2018 bola ukončená prevádzka obchodu potravín, čo 

sa stretlo aj veľkým odporom najmä starších obyvateľov. Napriek snahe obecného úradu 

(zníženie nájmu, čiastočná úhrada energií, oprava časti budovy), vzhľadom stále znižujúci sa 

obrat pán Kocák prevádzku ukončil a oslovení predajcovia nemali záujem o jej 

znovuotvorenie.   

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude 

orientovať na poľnohospodársku výrobu a služby obyvateľstvu. 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. 

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 
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v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Čečehov na rok 2018 bol zostavený ako 

vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako  

schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č. 129/2 

Rozpočet bol zmenený desaťkrát:  

- RO 1/2018 schválená dňa 5.3.2018 uznesením č. 139 

- RO 2/2018 zamestnancom obce dňa 6.3.2018 

- RO 3/2018 schválená dňa 30.4.2018 uznesením č. 148/2 

- RO 4/2018 starostu dňa 29.6.2018 

- RO 5/2018 starostu dňa 3.9.2018 

- RO 6/2018 starostu dňa 5.9.2018 

- RO 7/2018 schválená OZ dňa 22.10.2018 uznesením č.167 

- RO 8/2018  vykonaná zamestnancom obce na základe uznesenia OZ č. 155 z 29.6.2018 

- RO 9/2018 zamestnancom obce dňa 3.12.2018, schválená starostom obce 

- RO  10/2018 starostu dňa 5.12.2018 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2018 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 115 978,24 265 100,60 265 941,49 100,32 

z toho :     

Bežné príjmy 104 978,24 133 558,02 135 098,91 101,15 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 11 000,00 131 542,58 130 842,58 99,47 

Výdavky celkom 115 978,24 264 000,60 260 977,74 98,85 

z toho :     

Bežné výdavky 104 978,24 132 454,35 130 163,59 98,27 

Kapitálové výdavky 10 000,00 130 546,25 129 814,15 99,44 

Finančné výdavky 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

Rozpočet obce  0,00 1 100,00 4 963,75 xxx 

 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018   

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 135 098,91 

Bežné výdavky spolu 130 163,59 

Bežný rozpočet 4 935,32 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 
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Kapitálové  výdavky spolu 129 814,15 

Kapitálový rozpočet  -129 814,15 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -124 878,83 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -124 878,83 

Príjmové finančné operácie  130 842,58 

Výdavkové finančné operácie  1 000,00 

Rozdiel finančných operácií 129 842,58 
PRÍJMY SPOLU   265 941,49 

VÝDAVKY SPOLU 260 977,74 

Hospodárenie obce  4 963,75 
Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 4 963,75 

 

Schodok rozpočtu v sume -124 878,83 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :  

- z  rezervného fondu 20 100,00 eur  

- z  návratných zdrojov financovania 99 726,25 eur 

- z finančných operácií                           5 052,58 eur 

 

Zostatok 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 4 963,75 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu 4 963,75 eur  

 

Záverečný účet obce bol schválený uznesením OZ č. 22 dňa 30.4.2019. 

 
 

7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021      

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Príjmy celkom 265 941,49 113 849,88 111 510,49 110 499,00 

z toho :     

Bežné príjmy 135 098,91 112 849,88 110 499,00 110 499,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 130 842,58 1 000,00 1 011,49 0,00 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Rozpočet   

na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Výdavky celkom 260 977,74 113 849,88 111 510,49 110 499,00 

z toho :     

Bežné výdavky 130 163,59 112 849,88 110 499,00 110 499,00 
Kapitálové výdavky 129 814,15 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 1 000,00 1 000,00 1 011,49 0,00 
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Majetok spolu 308 364,65 393 692,95 

Neobežný majetok spolu 259 197,79 380 401,94 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 186 047,03 307 251,18 

Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 

Obežný majetok spolu 48 119,50 12 146,02 

z toho :   

Zásoby 1 296,42 149,63 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2 204,78 1 697,27 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  2 459,10 1 536,93 

Finančné účty  42 159,20 8 762,19 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 047,36 8 762,19 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k  31.12.2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 308 364,65 393 692,95 

Vlastné imanie  257 566,80 253 645,80 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  257 566,80 253 645,80 

Záväzky 21 385,76 102 933,62 

z toho :   

Rezervy  450,00 450,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 10 016,33 0,00 

Dlhodobé záväzky 33,89 17,62 

Krátkodobé záväzky 7 874,05 728,26 
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Bankové úvery a výpomoci 3 011,49 101 737,74 

Časové rozlíšenie 29 412,09 37 113,53 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 prírastkov/úbytkov majetku 

Do majetku obce boli v roku 2018 zaradené: 

- 02101 stavba „Rekonštrukcia chodníkov v obci Čečehov“ – 98 746,25 € 

- 02101 „Kamerový systém obce Čečehov“ časť stavba – 5 201,60 € 

- 02201 „Kamerový systém obce Čečehov“ časť zariadenia  – 8 898,40 € 

- 042     projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníka č.69-82 – 720,- €  

- podsúvahový účet 751MAJ a do operatívnej evidencie zaradený majetok do 1 700,- € 

obstaraný v roku 2018 v sume 10 151,36 €. 

- podsúvahový účet 751VYP a do operatívnej evidencie zaradený majetok vo výpožičke 

od DCOM do 1 700,- € - vypožičaný od 30.4.2015 v sume 1828,08 €. 

 

 prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov  

V roku 2018 obec prijala krátkodobý úver na predfinancovanie projektu „Rekonštrukcia 

chodníka v obci Čečehov“ z PRV 2014-2020 vo výške 99 726,25 eur. 

 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   1 615,08 990,12 

Pohľadávky po lehote splatnosti   4 539,42 4 619,04 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2017 

Zostatok  

k 31.12 2018 

Záväzky do lehoty splatnosti   7 907,94 745,88 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Náklady 110 662,75 139 839,57 

50 – Spotrebované nákupy 15 528,68 27 756,12 

51 – Služby 25 018,59 32 376,11 

52 – Osobné náklady 52 882,10 60 437,54 

53 – Dane a  poplatky 126,18 122,08 
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54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 
5 552,82 5 293,43 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

9 376,97 9 506,24 

56 – Finančné náklady 981,36 1 666,06 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
1 196,06 2 681,93 

59 – Dane z príjmov 0,00 0,06 

Výnosy 116 905,80 135 918,57 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00 0,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 
0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 
101 220,64 107 991,97 

64 – Ostatné výnosy 3 012,31 5 444,58 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

613,18 519,41 

66 – Finančné výnosy 0,00 0,00 

67 – Mimoriadne výnosy 314,58 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

11 745,09 21 080,63 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

6 243,04 - 3 921,00 

 

Záporný hospodársky výsledok za rok 2018 v sume 3 921,- 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:  

 HV/strata – z dôvodu čerpania aktív (rezervný fond) na investičné projekty; strata vznikla 

z odpisov majetku, 

 Zvýšenie nákladov  50 spotrebované nákupy a 51 – služby  z dôvodu : 

1. Čerpania prijatých dotácií, transferov a darov na bežné účelovo určené výdavky, 

2. Zvýšené náklady na oslavy z príležitosti 600. výročia, 

3. Zvýšené náklady na udržanie prevádzky potravín v obci, 

4. Zvýšené náklady na realizáciu projektov – externý manažment, 

 Zvýšenie nákladov 52 osobné náklady – zvýšenie miezd a realizácia dvoch projektov 

APTP, 
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 Zvýšenie nákladov 56 finančné náklady – čerpanie krátkodobého úveru na 

predfinancovanie projektu – debetný úrok 

 Zvýšenie nákladov 58 náklady na transfery – realizácia projektu Mikroregión Čierna voda-

Uh na separovaný zber (kompostéry pre obyvateľov), 

 Zvýšenie výnosov 63  daňové - z dôvodu vyšších príjmov z podielových daní, 

 Zvýšenie výnosov 64 ostatné - z dôvodu vyšších výnosov z prenájmu a štartovného ČPM, 

 Zvýšenie výnosov 69 výnosy z transferov -  prijaté dotácie a odpisy majetku z dotačných 

prostriedkov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Mgr. Záhorčák Viliam 

Mgr. Kušnírová 

JUDr. Jozef Blaško 

Agrospol spol. s r.o. 

Staffer s.r.o. 

40,00 

250,00 

100,00 

750,00 

100,00 

Účelovo určený dar – organizácia 

Čečehovského polmaratónu 2018 

Stanislav Mráz 100,00 Účelovo určený dar - MDD 

Agrospol spol. s.r.o. 300,00 Účelovo určený dar 600. výročie  

Compat izol s.r.o. 

Slavomír Harmata 

Agrospol spol s r.o. 

Verejná zbierka občanov 

100,00 

800,00 

250,00 

1 052,00 

Účelovo určený dar – monografia 

obce 

MF SR 8 910,00 BT – technické vybavenie KD 

UPSVR Michalovce 284,00 BT – rodinné prídavky záškoláct. 

MV SR – OÚ Michalovce 526,86 BT – voľby do samosprávy obcí 

UPSVR Michalovce 4 924,47 BT – refundácie v rámci APTP 

MDV SR 16,29 BT – PV ŠS CDPK 

MV SR OÚ Michalovce 124,41 BT – PV ŠS REGOB 

MV SR OÚ Michalovce 18,00 BT – PV ŠS RA 

MV SR OÚ Michalovce 30,00 BT – PV ŠS ŽP 

Obec Jastrabie pri Mich. 40,00 BT – organizácia ČP 2018 

Obec Iňačovce 40,00 BT – organizácia ČP 2018 

Obec Zemplínska Široká 40,00 BT – organizácia ČP 2018 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- Verejná zbierka obyvateľov, FO a PO na monografiu obce v celkovej sume 2 202,- eur 

- Dotácia MF SR na individuálne potreby obcí  - technické vybavenie KD v sume 

8 910,- eur 

 Dotácia MV SR prijatá v roku 2017, čerpanie v roku 2018 na kamerový systém obce vo 

výške 10 000,- eur 

 Schválený NFP v PRV 2014-2020 na rekonštrukciu chodníka č. 1-43, v roku 2018 

predfinancovanie obcou formou úveru vo výške 99 726,25 eur – zúčtovanie 

a refundácia v roku 2019.  
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10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 6/2011 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

TJ Čečehov Bežné výdavky na činnosť 800,00 

*PZ Krak – prenos nevyčerpanej 

dotácie z roku 2017 

Bežné výdavky na činnosť 300,00 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2018 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018: 

- Vybudovanie kamerového systému obce 

- Zmena stavby – rekonštrukcia budovy s. č. 109 na pódium amfiteátra 

- Rekonštrukcia chodníkov č. 1-43 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia chodníkov 

- Výstavba chodníka k osade MRK 

- Výstavba amfiteátra - časť hľadisko 

- Výstavba detského ihriska 

- Rozšírenie kamerového systému obce 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za 

ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Obec nevedie súdne spory a neeviduje ďalšie významné riziká a neistoty. 

 

V Čečehove dňa 9. júla 2019 

 

Vypracoval:     Bc. Emília Vajdová                                     Schválil: Stanislav Mráz 

                         odborná referentka OcÚ       starosta obce 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


