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1. Úvodné slovo starostu
Výročná správa Obce Ižkovce za rok 2017 ktorú Vám predkladám, obsahuje štandardné
informácie o hospodárení obce za uplynulý rok. Z dotácie od Ministerstva životného prostredia
SR sme realizovali projekt Úprava verejných priestranstiev, v rámci ktorého bolo upravené okolie
obecného parku.
V sledovanom období bola zabezpečená celoročná údržba verejného
priestranstva a verejnej zelene, ktorá bola vykonávaná prostredníctvom uchádzačov o zamestnanie
vykonávajúcich menšie obecné služby, a prostredníctvom zamestnancov, ktorí boli zamestnaní cez
ÚPSVaR Michalovce z príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - § 50j.
Od Ministerstva vnútra sme dostali dotáciu na vybudovanie kamerového systému v obci. Od
Environmentálneho fondu sme získali dotáciu na odstránenie divokej skládky odpadu v katastri
obce. V roku 2017 sme pokračovali v projekte: Podpora opatrovateľskej služby v rámci operačného
programu Ĺudské zdroje so spoluprácou Implementačnej agentúry MPSVaR SR.
V auguste spolu s občianskym združením CERNUNNOS sme znovu organizovali
Medzinárodnú súťaž vo varení perkeltu z bravčových nožičiek. Chcem sa poďakovať občanom
obce, ktorí nás reprezentujú na rôznych súťažiach vo varení, a taktiež občanom, ktorí sa podieľali
a podieľajú na skrášľovaní našej obce, na jej zveľaďovaní a prispievajú k dobrému menu obce.

2. Identifikačné údaje
názov obce :
adresa:
telefón, fax:
webová stránka:
mail:
okres:
kraj:
IČO :
DIČ:
Právna forma:

Obec Ižkovce
Ižkovce, Hlavná č.56, 076 72
056/6395242

http://www.obecizkovce.sk
ocu.izkovce@centrum.sk
Michalovce
Košický
00331562
2020540027
právnická osoba

3.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:
Zastupiteľstvo:

Štefan Šipoš
Július Tóbiáš
Ing. Artúr Ferencz
Mgr.Katarína Palágyiová
Eszter Jakub
Štefan Keňherc
Ladislav Semjan

Obecný úrad:

Klára Szűcsová - pracovníčka OcÚ

Terénne opatrovateľky:

Gabriela Bačová
Irena Baloghová
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na jej území
Vízie obce: Neustále zlepšovanie kvality života občanov obce Ižkovce a zabezpečenie
primeraného rozvoja vo všetkých určujúcich oblastiach v zmysle princípov trvalo
udržateľného rozvoja a zlepšovania kvality životného prostredia. Podporiť rozvoj
obce, vytvoriť priaznivé životné podmienky pre obyvateľov.
Zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo

5. Základná charakteristika obce
Obec Ižkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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:
Obec Ižkovce sa nachádza na juhovýchode Slovenskej republiky na Východoslovenskej
nížine, v Košickom kraji v okrese Michalovce.
Susedné obce : Beša, Vojany
Rozloha obce : 422 ha
Nadmorská výška : 100,0 m n.m.
5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov: K 31.12. 2017 žilo v obci 103 obyvateľov , z toho dospelí 90, mládež vo veku od
15-18 rokov 1 a deti do 15 rokov 12. Priemerný vek je 40,78 roka.
Národnostná štruktúra : 83,5 % maďarská národnosť, 16,5 % slovenská národnosť.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania : 90,3 % reformovaná kresťanská,
9,7 % rímskokatolícke vyznanie.
Vývoj počtu obyvateľov: V Ižkovciach počet obyvateľov sa veľmi nezmenilo za posledné roky.
5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci:
Nezamestnanosť v obci dosahuje hodnotu 7,07 %.
nezamestnaných k 31.12. 2017 bolo 7 osôb.
Vývoj nezamestnanosti : V obci nezamestnanosť za posledný rok klesal.
5.4 Symboly obce

Počet
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Erb obce : je v červenom štíte na zelenej tráve drevený kostol bielej farby, strecha žltej farby.

Zástava obce : Vlajka obce je v tvare obdĺžnika, pričom pomer šírky k výške je 2:3. Vlajka obce
pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/6), žltej (2/6), bielej (2/6), zelenej
(1/6), ukončená je tromi cípmi, tj. dvomi zástrihmi , ktoré siahajú do jednej tretiny dĺžky zástavy.

Pečať obce : Pečať obce tvorí erb obce Ižkovce s kruhopisom „OBEC IŽKOVCE“. Pečať má
priemer 35mm.
Logo obce: Logo obce predstavuje erb obce uvedený v bode 5.4.
5.5 História obce

Ižkovce sa nachádzajú na ľavom brehu široko točiacej sa rieky Laborec. S počtom obyvateľov 103
je najmenšou obcou kraja Ung. Napriek jej veľkosti sa však právom môže nazývať perlou
Ungského kraja. Územie obce bolo už v dávnych časoch obývané. Už v období neolitu bola
zriadená členmi kultúrneho kruhu Csőszhalom-Abara osada na obrábanie pôdy na území obce. Z
obdobia eneolitu tu odborníci natrafili na zvláštne, rituálne miesto: pozostatky oválnej stavby
ktorej 10 cm hrubú vnútornú stranu vyskladali z pancierov korytnačiek. Vedľa stien, oproti sebe
boli položené dve nádoby. Tento nález podľa pôvodu nádob na nás nechali ľudia patriaci do
kultúrneho kruhu Nyirség-Zétény. V neskorších časoch bolo územie obce tiež obývané, vyplýva to
z nálezov z doby bronzovej, a z szkíta-trák osady založenej v 6. storočí p.n.l..
Najvýznamnejším archeologickým nálezom je však na slovensku jedinečné birituálne keltské
pohrebisko. V strede pohrebiska pochovávali bojovníkov v plnej zbroji, bohaté ženské hroby sú
založené však na krajoch pohrebiska. Na jednom meči pochovaným s bojovníkom sa našli motívy
draka, ktoré sú veľmi podobné s keltskými nálezmi objavenými v oblasti dnešného švajčiarska.
Názov obce je doložený z roku 1297 ako Iske, z roku 1427 ako Izke, z roku 1808 ako Izkowce, z
roku 1920 ako Iška, z roku 1927 ako Ižkovce; po maďarsky Iske.
Obec bola administratívne začlenená pod Užskú župu; pred rokom 1960 pod okres Veľké
Kapušany, kraj Prešov, po roku 1960 pod okres Trebišov, kraj Východoslovenský. Obec sa spomína
v roku 1297. Patrila k panstvu Čičarovce.
Názov obce Izke sa objavil počas spisovania daní v roku 1427., ale už ako rozvinutá, obývaná
osada. V tom čase bola vo vlastníctve rodu Németi. V roku 1439 patrila triedam Tegenyei-, Kéri,
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Bajáni. V roku 1458 bola vo vlastníctve rodu Iskei a Tegenyei. Neskôr v 15. storočí
prostredníctvom výmeny sa dostala k rodu Bessenyei, iným menom Deregnyey.
V roku 1567 rozoznávame Spodné a Horné Ižkovce. Po nevernosti Deregnyeiho Pavla ju
obsadili Rákóczi György a Kálnásy Frantíšek. Pomocou ústneho tradovania sa zachovalo, že dávno
bola obec nazývaná ako Kápolnás Iske. Neskôr počas reformovania oblasti sa stali Ižkovce
reformovanými. Prvýkrát je reformovaná cirkev spomenutá v roku 1619. Namiesto starej kaplnky
v roku 1659 obec postavila malý drevený kostol. Neskôr ten malý drevený kostol zväčšili a
postavili jej zvonicu. Veľmi zaujímavo bol vyhotovený strop tohto kostola, hlavne v staršej časti:
mal umelecky vypracovaný, maľovaný, drevený strop, ktorého každý roh drevenej časti bol
zdobený príhodou, nadpisom z biblie. Zachoval sa až do konca roku 1905, keď ju cirkev dala
zbúrať, a jej časti použila na renováciu farnosti a zvyšné časti predala na spálenie, pretože ju
príslušne úrady neprijali ako umeleckú pamiatku.
Zvláštnosťou obce je aj to, že sa nachádzala v bezprostrednej blízkosti obce Arad, ktorá je
historicky známa snemom z doby Árpádovcov, z „Aradského krvavého snemu“ v roku 1163. Arad
bol v 15. storočí vo vlastníctve rytiera Jána Beregszásziho a rodiny Csicser. Po pohrome v Moháči a
v okolí silne rozšírenej epidémii veľa ľudí zahynulo, a zvyšok ľudí sa nasťahoval do Ižkoviec.
Pamiatku Aradu ešte aj dnes stráži na vojanských hraniciach nachádzajúci sa „Aradský-záhon“, a
nad nim sa rozprestierajúci „Vojenský kopec“.
Na konci 18-teho storočia a začiatku 19-teho storočia sa vedci vážne zaoberali históriou
Aradu, a s tým, že „krvavý snem“ sa s veľkou pravdepodobnosťou tu odohral. Keby nevypukla
svetová vojna, určite by tu robili vykopávky. Ale odvtedy je všetko ticho...
V roku 1715 bola značne vyľudnená, v roku 1720 mala 15 domácností, v roku 1828 mala 40
domov a 274 obyvateľov.
V 19. storočí vlastnili tunajšie majetky rodina Spiegelovcov. Obyvatelia sa zaoberali
poľnohospodárstvom. V roku 1938-1940 bola pripojená k Maďarsku. JRD bolo založené v roku
1953, neskôr sa rozpadlo. Znovu bolo založené v roku 1957.
5.6 Pamiatky obce
Kostol ev. reformovanej cirkvi pochádza z konca 18. storočia, ktorá bola postavená namiesto
v histórii spomínaného malého dreveného kostola.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí pre obec poskytuje:
- Materská škola Vojany a Beša
- Cirkevná základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom
maďarským vo Vojanoch
- Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským vo Veľkých Kapušanoch
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Kapušanoch
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6.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre obec poskytuje:
- Všeobecný lekár MUDr. Daniela Tomášová - Vojany
- Verejná lekáreň Fortis – Vojany
- Poliklinika - Veľké Kapušany
- Nemocnica s poliklinikou - Michalovce
6.3 Sociálne zabezpečenie
Obecný úrad zabezpečuje terénne opatrovanie od novembra 2014, v rámci projektu
,,Podpora opatrovateľskej služby“.
6.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:
- Kultúrny dom
6.5 Hospodárstvo
Podniky pri obci
Slovenské elektrárne, a.s. Vojany
Obchody v obci :
v obci nie je momentálne obchod
Činnosti záujmových organizácií
Cernunnos
Združenie pre rozvoj regiónu –Régiófejlesztési Társulás
Poľnohospodárstvo
ŠOMO s.r.o. Vojany
Matex s.r.o Veľké Kapušany
EUROBENZ s.r.o. Vojany
Rozpočtové organizácie
Obec nemá založené rozpočtové ani príspevkové organizácie.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
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Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2016, uznesením č. 72a/2016.
Rozpočet bol zmenený raz

- zmena bola schválená dňa 15.12.2017 uznesením č. 95/2017.
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017
Rozpočet obce po zmene k 31.12.2017.

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

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

119 201,00

119 201,00

108 902,79

91,36

79 201,00
40 000,00

79 201,00
40 000,00

96 902,79

122,35

10 000,00

25,00

0,00

0,00

2 000,00
108 364,65

90,90

96 363,76

121,67

12 000,89

30,00

119 201,00

119 201,00

79 201,00
40 000,00

79 201,00
40 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

538,14

0,00

Príjmy obce k 31.12. 2017 v €
Názov

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Dotácie a granty
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Finančné operácie
Zo štátneho rozpočtu
Príjmy spolu
Komentár k príjmovej časti:

16 168,00
61 283,00
1 750,00
0,00
40 000,00
119 201,00

26 373,50
62 022,05
8 507,24
2 000,00
10 000,00
108 902,79

163,12
101,20
486,12
25,00
91,36

1. Daňové príjmy:
a)Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 18 546,16 EUR
b)Daň z nehnuteľností 42 705,06 EUR
c)Daň za psa 120,00 EUR
d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 650,83 EUR
2. Nedaňové príjmy
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 5 428,37 EUR

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 446,50 EUR
c) Ostatné príjmy 2 632,37 EUR
3. Transfery a granty
a) Zo štátneho rozpočtu 26 373,50 EUR
Výdavky obce k 31.12. 2017 v €
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Nakladanie s odpadmi
Spolu

Rozpočet
77 701,00
1 500,00
79 201,00

Skutočnosť
94 597,08
1 766,68
96 363,76

% plnenia
121,74
117,78
121,67

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 42 182,37 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 45 720,43 EUR, čo je
108,39% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mzdy opatrovateliek, mzdy
pracovníkov prijatých na § 50j a odmeny pri voľbách do VÚC.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 12 787,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 vo výške 16 248,80 EUR, čo
je 127,06% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov OcÚ, opatrovateliek,
pracovníkov prijatých na § 50 j a odvody z odmien členov volebnej komisie vo voľbách do VÚC.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 21 800,82 EUR k 31.12.2017 bolo skutočne čerpané 33 217,03 EUR, čo je 152,36 %
čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, a to: cestovné náhrady 302,72 EUR spolu s výdavkami
volieb do VÚC; energie, poštovné a telekomunikačné služby 4 382,36 EUR, všeobecný materiál
2 135,49 EUR spolu s výdavkami volieb; knihy, časopisy 224,69 EUR; reprezentačné spolu s
výdavkami volieb 354,04 EUR; palivo- (benzín do kosačky) 1 306,25 EUR, zahŕňa aj výdavky
spojené s voľbami a nákup nafty do traktora; servis, údržba a opravy 403,52 EUR; školenie
189,00 EUR; všeobecné služby 19 140,12 EUR, čo zahŕňa úhradu faktúry za úpravu verejných
priestranstiev; cestovné náhrady 289,92 EUR spolu s výdavkami volieb do VÚC a cestovného ;
poplatky a odvody 858,49 EUR; stravovanie – úhrada faktúr za stravné lístky – 820,80 EUR; poistné
– poistenie auta,traktora, vlečky, Domu smútku a Obecného úradu, jednorazové poistenie za
účastníkov menších obecných služieb a poistné verejného osvetlenia 697,58 EUR; Finančné
zúčtovanie volieb 97,83; kolkové známky- zahŕňa aj poštovné 274,90EUR; odmeny a príspevky
zahŕňa odmeny pri voľbách, a odmeny na základe dohôd o vykonaní prác na voľby 537,68 EUR;
d)Bežné transfery
Členské príspevky – z rozpočtovaných 30,00 EUR bolo skutočne čerpané 127,50 EUR.
Obec poskytla pre občianske združenie CERNUNNOS 1000,00 EUR, a pre neziskovú organizáciu
PIEROTT 50,00 EUR .
Výdavky na nakladanie s odpadmi (funkčná klasifikácia 0510) podľa položiek:
a) 630 - Tovary a služby :
Obec eviduje výdavky na vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu v sume 1 766,68 EUR.
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Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
40 000,00
12 000,89
30,00
v tom :
Funkčná klasifikácia
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Pozemkov
1,00
1,00
100,00
Telekomunikačnej techniky
9 600,00
9 599,91
99,99
Telekomunikačnej techniky
2 400,00
2 399,98
99,99
Rekonštrukcia a modernizácia
27 999,00
0,00
Spolu
40 000,00
12 000,89
30,00
Finančné operácie :
Obec v roku 2017 uskutočnila prevod z rezervného fondu v sume 2 000,00 EUR na vyrovnanie
schodku medzi príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu.
Pohľadávky k 31.12.2017

a)daňové
b)nedaňové
c) ostatné

973,16EUR
1 177,00 EUR
476,13 EUR

Záväzky k 31.12.2017

a)voči dodávateľom
b)voči daňovému úradu, Soc. poisťovne, Z.P. a zamestnancom

1 645,58 EUR
4 817,82 EUR
7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce
Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce spolu

Skutočnosť k 31.12.2017
v EUR
FIN 1 - 12
96 902,79
96 363,76
539,03
10 000,00
12 000,89
-2 000,89
538,14
2 000,00
0,00
2 000,00
108 902,79
108 364,65
538,14
0,00
538,14
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Prebytok rozpočtu v sume 538,14 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, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 538,14 EUR
7.3 Rozpočet na roky 2017 - 201
Skutočnosť
k 31.12.2017
192 366,95

Rozpočet na
rok 2017
69 318,00

Rozpočet
na rok 2018
109 318,00

Rozpočet
na rok 2019
109 318,00

69 318,00

69 318,00

69 318,00

Kapitálové príjmy

78 456,25
80 084,55

0,00

40 000,00

40 000,00

Finančné príjmy

33 826,15

0,00

0,00

0,00

Výdavky celkom

Skutočnosť
k 31.12.2016
178 382,07

Rozpočet na
rok 2017
69 318,00

Rozpočet
na rok 2018
109 318,00

Rozpočet
na rok 2019
109 318,00

77 966,57

69 318,00

69 318,00

69 318,00

100 410,70

0,00

40 000,00

40 000,00

4,80

0,00

0,00

0,00

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

8.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1 Majetok
Názov
Majetok spolu
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
Poskyt. návratné fin. výpomoci dlh.
Poskyt. návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2016
261 658,51
231 175,20

212 780,55
24 394,65
23 735,37

Skutočnosť
k 31.12.2017
259 786,17
231 978,36

207 583,71
24 394,65
27 057,86

Predpoklad
na rok 2018
270 050,00
236 600,00

Predpoklad
na rok 2019
261 550,00
235 000,00

212 205,35
24 394,65
33 000,00

210 605,35
24 394,65
26 100,00

3 506,39
1 974,00
21 604,13

2 626,29
20 925,18

900,00
32 100,00

1 100,00
25 000,00

747,94

749,95

450,00

450,00
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8.2 Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12.2016
261 658,51
81 553,11

Skutočnosť
k 31.12.2017
259 786,17
86 640,56

81 553,11
7 667,58

86 640,56
8 259,70

450,00

500,00

500,00

500,00

971,95
6 245,63

1 211,50
6 548,20

1 400,00
4 641,93

1 600,00
4 855,00

172 437,82

164 885,91

Predpoklad
na rok 2018
257 541,93
85 000,00

Predpoklad
na rok 2019
256 455,00
83 000,00

85 000,00
6 541,93 5

166 000,00

83 000,00
6 955,00

166 500,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Významné prírastky majetku: Obec v roku 2017 zaradila do svojej evidencie majetku:
- Kamerový systém v hodnote 11 999,89 EUR,
- Pozemok v hodnote 2 765,40 EUR.
Významné úbytky majetku: Obec v roku 2017 nevyradila z evidencie žiadny majetok.
Predaj dlhodobého majetku: Obec v roku 2017 nepredala žiadny majetok.
Prijaté dlhodobé a krátkodobé bankové úvery:
Obec v roku 2017 neprijala žiadne úvery.
8.3 Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4 Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016
1 974,00
0,00

Zostatok
k 31.12 2017
2 626,29
0,00

Zostatok
k 31.12 2016
7 667,58
0,00

Zostatok
k 31.12 2017
8 259,70
0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- Pohľadávky: z nedaňových príjmov obcí v hodnote 372,00 € a pohľadávky z daňových príjmov
obcí v hodnote 838,92 €.
- Záväzky: do lehoty splatnosti tvoria faktúry ktoré prišli v januári 2018, ale za účtovné obdobie
2017. Patria sem aj mzdy a odvody za december 2017, ktoré boli uhradené v januári.
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9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12. 2016
167 248,19
11 973,33
67 943,18
64 762,72

Skutočnosť
k 31.12.2017
116 084,62
6 736,85
24 040,48
62 519,45

Predpoklad
rok 2018
79 097,20
10 800,00
8 200,00
37 786,00

Predpoklad
rok 2019
89 300,00
13 000,00
15 000,00
38 000,00

Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
2 573,05
1 745,57
500,00
550,00
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
18 242,09
20 462,13
21 079,20
22 000,00
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
1 753,59
580,14
732,00
750,00
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
0,23
0,00
0,00
0,00
Výnosy
159 701,36
121 172,07
84 603,00
95 633,00
60 – Tržby za vlastné výkony a
1 979,88
34,86
100,00
110,00
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
61 334,48
68 357,78
64 000,00
65 020,00
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
2 100,46
4 991,46
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
450,00
450,00
500,00
500,00
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčt. čas. rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
1,61
0,00
3,00
3,00
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
93 834,93
47 337,97
20 000,00
30 000,00
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
-7 546,83
5 087,45
5 505,80
6 333,00
/+ kladný HV, - záporný HV/
Hospodársky výsledok kladný v sume 5 087,45 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:
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- nárast nákladov na účte 518 z dôvodu úhrad faktúr za spracovanie projektov, a za úpravu
verejných priestranstiev.
- nárast nákladov na účte 521 z dôvodu prijatých terénnych opatrovateliek, a pracovníkov
na § 50j.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Ministerstvo
vnútra SR
Okresný úrad
Michalovce
Ministerstvo
ŽP SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
vnútra SR
Okresný úrad
Michalovce
Ministerstvo
dopravy SR
Košický
samosprávny kraj
IA ÚPSVR SR
ÚPSVR SR
Michalovce
Úrad vlády SR

Účelové určenie grantov a transferov

Dotácia na vybudovanie kamerového systému
Voľby do VÚC
Dotácia- Obnova dediny - úprava verejných
priestranstiev
Transfer na prenesený výkon - register
adries
Fin. príspevok - starostlivosť o vojnové
hroby

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
9 599,91
952,70
5 000,00
26,00
12,00

Dotácia na prenesený výkon ŠS starostlivosť o ŽP

8,00

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na
úseku hlásenia pobytu obyvateľov
Dotácia na prenesený výkon štátnej správy MD

33,33

Dotácia na projekt „Galaprogram
súťaže vo varení perkeltu
z bravčových nožičiek“
Dotácia na opatrovateľskú službu
Dotácia na §50j
Dotácia - Kultúra národnostných menšín

98,29

1 000,00
12 168,00
6 574,68
500,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
10.2 Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2017 zo svojho rozpočtu poskytla dotáciu 1 000,00 € Občianskemu združeniu
CERNUNNOS v zmysle Uznesenia č. 82/2017
10.3 Významné investičné akcie v roku 2017
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Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
- Zvýšenie bezpečnosti obce Ižkovce prostredníctvom rozvoja technickej infraštruktúry vybudovanie kamerového systému.
- Obnova dediny - úprava verejných priestranstiev.

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie v budúcich rokoch v obci:
- Úprava verejných priestranstiev, ciest a autobusové zastávky v obci
- Úprava križovatky v obci
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nezaznamenala žiadne riziká a neistoty.
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Ižkovce aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov
plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená, a prenesené úlohy štátnej správy, tak
ako je to stanovené zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať, budú mať jediný
cieľ, a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.
V Ižkovciach dňa 06.09.2018
Vypracoval: Klára Szűcsová

Predkladá:

Štefan Šipoš
starosta obce
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