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1. Úvodné slovo starostu obce   

 

Vo Výročnej správe obce  Čečehov za rok 2019 predkladám odpočet činnosti volených 

predstaviteľov a zamestnancov obce,  ktorý Vám poskytuje prehľad o hospodárení a činnosti 

obce v roku 2019, o dosiahnutých výsledkoch i plánoch a vytýčených cieľoch  do najbližších 

budúcich rokov.  

Aj v roku 2019 sme sa snažili plniť základnú samosprávnu úlohu obce, ktorou je 

starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potreby našich obyvateľov. Popri tom sme 

v rámci našich možností vykonávali tiež prenesený výkon štátnej správy na úsekoch, kde 

nám to ukladajú osobitné právne predpisy. Podarilo sa nám zrealizovať niekoľko menších 

investičných projektov, z ktorých časť bude ukončená v roku 2020. Obnovili sme vozidlový 

park obce. Snažili sme sa o udržanie  všetkých tradičných podujatí, či už športových alebo 

kultúrno-spoločenských. V priebehu roka sme spustili v plnej prevádzke zber biologicky 

rozložiteľného odpadu zo záhrad a verejných priestranstiev. Zamestnanci obecného úradu 

boli celý rok k dispozícii obyvateľom pri riešení ich problémov. To všetko sú len malé 

čriepky skladačky našej práce, odvedenej v uplynulom kalendárnom roku. Obraz si môžu 

obyvatelia vytvoriť sami. Veríme, že táto správa im pri tom napomôže. 

Na záver mi dovoľte poďakovať za odvedenú prácu členom obecného zastupiteľstva 

a členom komisií, za osobné vklady sponzorom a dobrovoľníkom a za všetky podnety, návrhy 

a pripomienky obyvateľov obce, ktorými nás posúvajú pri výkone našej práce ďalej.  

 

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: Martin Lehotay  

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Jana Paľová 

Obecné zastupiteľstvo: Katarína Bocanová,  

Miloslav Gamec,  

Branislav Hreňo, 

Martin Lehotay,  

Rastislav Terezka 

Komisie:   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. 

 

 

 

http://www.cecehov.sk/
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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 31.12.2019 :  385 

Hustota obyvateľstva (osoba/km2):   50,16 

Údaje o obyvateľoch v rokoch 2009-2018 sú uvedené v grafoch 1-3. 
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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 :     12% 

Nezamestnanosť v okrese : 10,32 %  k 31.12.2019 

Vývoj nezamestnanosti : stagnujúca 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 zabezpečenie 

 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 2019 začala s realizáciou projektu na vysporiadanie pozemkov pod obydliami na 

separovanej rómskej osade formou jednoduchých pozemkových úprav s finančnou podporou  

MV SR  (dotácia 2019). 

Obec v roku 2019 podala žiadosť o zapojenie obce do Národného projektu TSP a TP II, so 

zámerom rozvoja terénnej sociálnej služby v obci. 

 

 

https://www.e-vuc.sk/ksk/kto-je-moj-lekar-zdravotne-obvody.html?page_id=89995
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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 2019: 

- Uvítanie detí do života ročník 2018 

- Čečehovský polmaratón XXIII. ročník 

- Stolnotenisový turnaj TJ Čečehov-Agrospol s.r.o. 

- Oslavy MDD - cyklotúra 

- Nedeľné posedenie pri soche – pripomienka výročia 

- Vatra SNP – športovo-kultúrne podujatie 

- 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 

  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   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 vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a finančné operácie ako  vyrovnané. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2018  uznesením č. 9/2. 

Rozpočet bol zmenený osemkrát: 

- prvá  zmena  RO1 schválená dňa 30.1.2019 uznesením OZ č. 18/2c, 

- druhá zmena RO2 schválená starostom obce 28.3.2019 

- tretia zmena  RO3 schválená dňa 29.4.2019 uznesením OZ č. 23/1c 

- štvrtá zmena  RO4+RO5 schválená starostom obce dňa 28.6.2019 
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- piata zmena RO6 schválená dňa 4.7.2019 uznesením č. 28/2a 

- šiesta zmena RO7 schválená dňa 29.7.2019 uznesením č. 34/3 

- siedma zmena RO8 schválená starostom obce dňa16.9.2019 

- ôsma zmena RO9+10 schválená uznesením č. 46b dňa 12.12.2019 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 113 849,88 283 863,36 282 180,07 99,41 

z toho :     

Bežné príjmy 112 849,88 143 766,32 144 633,82 100,60 

Kapitálové príjmy 0,00 136 546,25 136 546,25 100,00 

Finančné príjmy 1 000,00 3 550,79 1000,00 28,16 

Výdavky celkom 113 849,88 283 518,23 272 184,56 96,00 

z toho :     

Bežné výdavky 112 849,88 131 008,19 124 886,20 95,33 

Kapitálové výdavky 0,00 51 783,79 46 572,11 89,94 

Finančné výdavky 1 000,00 100 726,25 100 726,25 100,00 

Rozpočet obce  0,00 345,13 9 995,51 x 

 

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v eur 

 
 
Bežné  príjmy obce 144 633,82 

Bežné výdavky obce 124 886,20 

Bežný rozpočet 19 747,62 

Kapitálové  príjmy obce 136 546,25 

Kapitálové  výdavky obce 46 572,11 

Kapitálový rozpočet  89 974,14 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 109 721,76 

Vylúčenie z prebytku nevyčerpané prostriedky ŠR -5 929,39 

Vylúčenie z prebytku nevyčerpané dary -300,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 103 492,37 

Príjmové finančné operácie  1 000,00 

Výdavkové finančné operácie  100 726,25 

Rozdiel finančných operácií -99 726,25 
PRÍJMY SPOLU   282 180,07 

VÝDAVKY SPOLU 272 184,56 

Hospodárenie obce  9 995,51 

Vylúčenie z prebytku nevyčerpané prostriedky ŠR -5 929,39 

Vylúčenie z prebytku nevyčerpané dary -300,00 

Upravené hospodárenie obce 3 766,12 
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Tabuľka čerpania rozpočtu obce za rok 2019 podľa zdrojov financovania 
 

KZ 41 111 11H 132 3AG1 3AG2 45 46 72a 72h 
ročný 
sumár 

BP 124052,50  14418,20  180,00  1344,32  825,00 275,00      2700,00 838,80  144633,82  

KP   18800,00      74059,68  24686,57  19000,00        136546,25  

FO+               1000,00      1000,00  

Spolu 124052,50  33218,20  180,00  1344,32  74884,68 24961,57  19000,00  1000,00 2700,00  838,80  282180,07  

BV 109704,88  10768,20  180,00  1344,32          2050,00  838,80  124886,20  

KV 10581,50  16520,61        120,00  19000,00    350,00    46572,11  

FO-         74884,68  24841,57    1000,00      100726,25  

Spolu 120286,38  27288,81  180,00  1344,32  74884,68 24961,57  19000,00  1000,00  2400,00  838,80  272184,56  

rozdiel 
podľa 
KZ 3766,12  5929,39  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300,00  0,00  9995,51  

  

     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 

boli na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylúčené:  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  3 650,- eur, a to na :  

- dotáciu MV na projekt JPÚ  v sume  3 650,- eur 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 2 279,39 eur, a to na : 

- modernizáciu interiéru veľkej sály KD v sume 727,89 eur 

- výstavbu detského ihriska v sume 1 551,50 eur  

c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od VSD a.s. podľa ustanovenia  § 

5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 300,- 

eur. 

Prebytok rozpočtu v sume 109 721,76 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 6 229,39 eur, 

ktorý bol v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 použitý na úhradu návratných zdrojov 

financovania, čerpaných na predfinancovanie projektu EPFRV v sume 99 726,25 eur, 

bol v roku 2020 na základe schválenia OZ dňa 25.5.2020 uznesením č. 53 použitý na tvorbu 

rezervného fondu v sume 3 766,12 eur.  

 

Rozbor zostatku finančných prostriedkov (bankové účty a pokladne) k 31.12.2019 

Zostatok bankových účtov obce (účet 221)                  25 958,92 eur 

Zostatok v pokladniach obce (účet 211)                                                            195,77 eur 

Spolu                                                                                                            26 154,69 eur 
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Z toho: 

Disponibilné finančné prostriedky k 31.12.2019 

a) finančné prostriedky Rezervného fondu obce                                    7 732,09 eur, 

b) prebytok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019                    3 766,12 eur, 

c) nevyčerpané prostriedky ŠR s možnosťou použitia do 31.3.2020     6 229,39 eur 

Viazané finančné prostriedky k 31.12.2019 

a) zostatok prostriedkov sociálneho fondu           36,10 eur 

b) zostatok depozitného účtu           8 390,99 eur 

Spolu           26 154,69 eur 

 

 

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022      

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 282 180,07 121 800,34 120 788,85 120 788,85 

z toho :     

Bežné príjmy 144 633,82 120 788,85 120 788,85 120 788,85 

Kapitálové príjmy 136 546,25 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 1000,00 1 011,49 0,00 0,00 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet   

na rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 272 184,56 121 800,34 120 788,85 120 788,85 

z toho :     

Bežné výdavky 124 886,20 120 788,85 120 788,85 120 788,85 
Kapitálové výdavky 46 572,11 0,00 0,00 0,00 

Finančné výdavky 100 726,25 1 011,49 0,00 0,00 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 393 692,95 442 656,72 

Neobežný majetok spolu 380 401,94 413 831,12 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 307 251,18 340 680,36 

Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 

Obežný majetok spolu 12 146,02 27 310,72 

z toho :   

Zásoby 149,63 240,87 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 697,27 379,85 
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Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  1 536,93 503,81 

Finančné účty  8 762,19 26 186,19 

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

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

Časové rozlíšenie  1 144,99 1 514,88 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 393 692,95 442 656,72 

Vlastné imanie  253 645,80 262 169,37 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  253 645,80 262 169,37 

Záväzky 102 933,62 17 398,37 

z toho :   

Rezervy  450,00 462,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 5 929,39 

Dlhodobé záväzky 17,62 36,10 

Krátkodobé záväzky 728,26 9 959,39 

Bankové úvery a výpomoci 101 737,74 1 011,49 

Časové rozlíšenie 37 113,53 163 088,98 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastkov/úbytkov majetku (účty 021,022,023,042): 

a) nákup malotraktora s vyklápacou vlečkou 20 500,- eur (dotácia 19 000,- 

Envirofond) 

b) výstavba detského ihriska 7 750,- eur (dotácia ÚV SR 7 248,50 eur) 

c) rozšírenia kamerového systému obce 2 660,- eur 

d) modernizácia veľkej sály KD 9 272,11 eur – neukončené (dotácia MF SR  

10 000,- eur 

e) nákup použitého osobného motorového vozidla Škoda Fabia II 4 900,- eur 
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- úbytok krátkodobých bankových úverov: úhrada istiny investičného krátkodobého 

úveru z refundácie NFP výzva 13/PRV/2015 7.2 projekt Rekonštrukcia chodníka 2018 

- tvorba opravných položiek k nevymožiteľným daňovým pohľadávkam JUMAGRO 

s.r.o./ErBalla s.r.o. 

- zostatok depozitného bankového účtu – výplaty a odvody z miezd za 12/2019 v sume 

8 390,99 eur 

- zostatok bežných účtov – nevyčerpané účelovo viazané finančné prostriedky ŠR a VSD 

v sume 6 229,39 eur. 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   990,12 152,60 

Pohľadávky po lehote splatnosti   4 619,04 4 353,13 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2018 

Zostatok  

k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   745,88 9 995,49 

Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- významný nárast záväzkov – mzdy a odvody z miezd za 12/2019 na depozitnom účte 

8 390,99  eur 

Stav úverov k 31.12.2019  a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov 

financovania:   

 
 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnutéh

o úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2019 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2019 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2019 

Rok 
splatnosti 

 

Prima banka 

Slovensko a.s. 

Univerzálny  29 012,00 1 000,00 49,87 1 011,49 2023 

Prima banka 

Slovensko a.s. 

Investičný predfinan. 

.KV 98 626,25 eur 

BV   1 100,00 eur 

99 726,25 99 726,25 651,00 0,00 2019 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

1 011,49 135 098,91 0,75 % 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2019** 

Skutočné upravené bežné príjmy 

k 31.12.2018* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

1 049,87 116 302,88 0,90 % 
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9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady 139 839,57 139 455,48 

50 – Spotrebované nákupy 27 756,12 15 810,57 

51 – Služby 32 376,11 32 211,62 

52 – Osobné náklady 60 437,54 66 063,91 

53 – Dane a  poplatky 122,08 170,78 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

5 293,43 6 046,16 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

9 506,24 15 279,72 

56 – Finančné náklady 1 666,06 2 019,88 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

2 681,93 1 850,65 

59 – Dane z príjmov 0,06 2,19 

Výnosy 135 918,57 147 979,05 

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 

107 991,97 119 238,14 

64 – Ostatné výnosy 5 444,58 3 094,28 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

519,41 561,03 

66 – Finančné výnosy 0,00 11,67 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

21 080,63 25 073,93 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

- 3 921,00 8 523,57 

 

Kladný hospodársky výsledok v sume 8 523,57 eur bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov:  

50 – Spotrebované nákupy 27 756,12 15 810,57 

Znížené nákupy v roku 2019 oproti roku 2018 súvisia najmä s nákladmi na tlač publikácie 

a oslavy pri príležitosti 600 rokov obce v roku 2018. 

52 – Osobné náklady 60 437,54 66 063,91 

Zvýšené osobné náklady v roku 2019 súvisia so tabuľkovým zvýšením platov zamestnancov 

a zvýšením platu starostu v nadväznosť na vyššiu priemernú mzdu v NH za rok 2019. 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

9 506,24 15 279,72 

Zvýšené odpisy v roku 2019 súvisia so zvýšením odpisovaného majetku obce od 10/2018. 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

107 991,97 119 238,14 

Zvýšené daňové výnosy v roku 2019 súvisia s prijatým vyšším podielom daní FO oproti roku 

2018. 

64 – Ostatné výnosy 5 444,58 3 094,28 

Znížené ostatné výnosy v roku 2019 súvisia s ukončením platieb za prieskum územia NAFTA 

v roku 2018. 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

21 080,63 25 073,93 

Zvýšené výnosy z transferov v roku 2019 súvisia čerpaním bežných a kapitálových transferov 

z cudzích prostriedkov v roku 2019. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

 

10.1 Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Bežné granty: 

Poskytovateľ grantu Suma v EUR Účel 

Silvia Kušnírová 300,00 Čečehovský polmaratón 

FÚRA s.r.o. 50,00 Čečehovský polmaratón 

Agrospol spol. s r. o. 800,00 Čečehovský polmaratón 

ASEKO s.r.o. 100,00 Čečehovský polmaratón 
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STAFER s.r.o. 200,00 Čečehovský polmaratón 

OZ medzi riekami 100,00 Čečehovský polmaratón 

Milan Géci 200,00 Čečehovský polmaratón 

Agrospol spol. s r. o. 350,00 Detské ihrisko 

Agrospol spol. s r. o. 300,00 Vatra SNP 

VSD a.s. 300,00 Čečehovský polmaratón 2020 

Spolu 2 700,00  

 

Bežné transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MF SR/individuálne potreby obcí 6 000,00 Prekrytie strachy budovy DS 

ÚPSVR Michalovce 2 078,08 Osobitný príjemca štát.soc. dávok 

MV SR/USVRK 3 800,00 Projekt JPÚ pod osídlením MRK 

MV SR/OÚ Michalovce 2 348,52 Voľby - prezident, eur. parlament 

ÚPSVR Michalovce 838,80 Refundácie z projektu § 54 - 5/2004 

Obec Jastrabie pri Michalovciach 60,00 Čečehovský polmaratón 

Obec Iňačovce 60,00 Čečehovský polmaratón 

Obec Zemplínska Široká 60,00 Čečehovský polmaratón 

PPA 1 100,00 NFP – výzva 13/PRV/2015 7.2 projekt 

Rekonštrukcia chodníka 

MDV SR 16,59 Prenesený výkon ŠS CDaPK 

MV SR/OÚ Michalovce 18,00 Prenesený výkon register adries 

MV SR/OÚ Michalovce 126,72 Prenesený výkon ohlasovňa  

MŽP SR/OÚ Košice 30,29 Prenesený výkon živ. prostredie 

Spolu 16 537,00  

 

Kapitálové transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

ÚV SR-splnomocnenec pre šport 8 800,00 Výstavba detského ihriska 

MF SR/ÚV – akčný plán 10 000,00 Modernizácia interiéru KD 

Environmentálny fond 19 000,00 Intenzifikácia tried. zberu odpadov 

PPA 98 746,25 NFP – výzva 13/PRV/2015 7.2 projekt 

Rekonštrukcia chodníka 

 

 

10.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 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 Čečehov –  bežné výdavky na činnosť  299,70 
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10.3  Významné investičné akcie v roku 2019 

a) Obstaranie osobného motorového vozidla pre služobné účely Škoda Fabia II.  4 900,- eur, 

b) Rozšírenie kamerového systému obce na cintorín  2 660,- eur, 

c) Realizácia projektu „Intenzifikácia triedeného zberu“ obstaraním traktora s čelným 

nakladačom a vlečkou –  dotácia Environmentálny fond so spoluúčasťou obce 

20 500,- eur,  

d) Realizácia projektu „Detské ihrisko Čečehov“ výstavbou certifikovaného bezúdržbového 

detského ihriska –  dotácia ÚV SR – „Podpora rozvoja športu 2019“ so spoluúčasťou obce 

– (nedokončená investícia)  7 750,- eur,  

e) Realizácia projektu „Modernizácia veľkej sály KD“ –  dotácia ÚV SR – so spoluúčasťou 

obce – (nedokončená investícia) 9 422,11 eur.  

 

10. 4   Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia chodníkov a výstavba chodníka k osade MRK 

- Výstavba amfiteátra - časť hľadisko 

- Výstavba detského ihriska - ukončenie 

- Modernizácia veľkej sály KD - ukončenie 

 

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. 

 

Vypracoval:     Mgr. Emília Vajdová                            Schválil: Stanislav Mráz 

 

V Čečehove dňa 30.11.2020 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


