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Miroslav Ma�ar 

                                                                                    starosta obce 
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1. Úvodné slovo starostu obce   

    

V roku 2019 sme sa snažili tak ako po iné roky zabezpe�i� chod samosprávy pre najvä�šiu 

spokojnos� našich ob�anov. Zamerali sme sa hlavne na plnenie zákonom daných povinností 

obce s cie�om vychádza� v ústrety požiadavkám ob�anov obce a organizácii sídliacich v obci, 

konanie akcií pre ob�anov  za ú�elom dobrého spolunažívania ob�anov obce. 

Uplynulý rok z ekonomického h�adiska hodnotím ako úspešný. Z hlavných investi�ných akcií 

spomeniem rekonštrukciu Domu smútku, financovanej z NFP z Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry Bratislava. Z vlastných prostriedkov bolo vybudované parkovisko pri Dome smútku. 

Prebehla �alšia etapa rekonštrukcie budovy obecného úradu. Konkrétne bolo vymenené 

vykurovanie budovy a to s prispením dotácie z Environmentálneho fondu v rámci projektu 

„Zníženie energetickej náro�nosti Obecného úradu Zemplínske Jastrabie“. Obec získala  

dotáciu na prevenciu kriminality, z ktorej prebehla výstavba detského ihriska pri MŠ a ZŠ.  Aj 

v budúcnosti sa sústredíme na h�adanie nových zdrojov financovania.    

Tento priestor chcem využi� na po�akovanie poslancom obecného zastupite�stva, 

zamestnancov obce, aktiva�ných pracovníkov a v neposlednom rade aj všetkých ob�anov, ktorí 

sa v minulom roku aktívne zapájali do �innosti v obci, pomohli tak pri skráš�ovaní, zve�adení 

a vytváraní podmienok pre spokojný a krajší život v našej obci. Aj v �alších rokoch dúfam 

v aktívnu podporu a spoluprácu všetkých ob�anov, podnikate�ských subjektov a organizácii 

obce pri skvalit�ovaní podmienok života našich ob�anov.  

    

        Miroslav Ma�ar 
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2. Identifika�né údaje obce  

Názov: Zemplínske Jastrabie 

Sídlo: Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie 

I�O: 00332216 

Štatutárny orgán obce:  Miroslav Ma�ar, starosta obce 

Telefón: 056/6681990,1,2 

Mail: obec@zemplinskejastrabie.sk�

Webová stránka: www.zemplinskejastrabie.sk

3. Organiza�ná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstavite�ov 

Starosta obce: Miroslav Ma�ar 

Zástupca starostu obce : Ing. Peter Salaga 

Hlavný kontrolór obce: Monika Kohutová,  

Obecné zastupite�stvo - je zložené zo 7 poslancov:  Monika Šimonová, Eva Magnesová,  Ing. 
Adriána Ma�arová, Ing. Peter Salaga,  Juraj Juhás, Ing. Milan Ku�ma, Dušan Béreš. 

Komisie: 
1. komisia pod�a �l. 7 ods. 5 ústavného zákona �. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného  
   záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v zložení:  

Monika Šimonová – predseda,  Juraj Juhás, Ing. Adriána Ma�arová -  �lenovia 

2. komisia verejného poriadku v zložení: 

Ing. Milan Ku�ma  – predseda,  Eva Magnesová, Ing. Peter Salaga - �lenovia 

3. komisia pre kultúru a šport v zložení: 

Dušan Béreš – predseda,  Monika Šimonová,  Ing. Adriána Ma�arová- �lenovia 

�lenom komisie za ob�anov: p. Ivana Benediková 

    

Obecný úrad 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupite�stva a starostu obce, zabezpe�uje 
organiza�né a administratívne práce. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.  

Obec Zemplínske Jastrabie nemá zriadené žiadne rozpo�tové a príspevkové organizácie. Obec 
nezaložila žiadnu neziskovú alebo obchodnú spolo�nos�.
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4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce:  

Poslaným našej obce je vytvára� priaznivé podmienky pre jej rozvoj a prosperitu obyvate�ov,  
poskytova� vysokokvalitné, nebyrokratické a dostupné služby pre všetkých ob�anov. 

Vízie obce:  

Zabezpe�enie životných istôt obyvate�ov obce využitím prírodného a geografického potenciálu 
a sociálnych, hospodárskych a podnikate�ských podmienok. 
Vytvorenie podmienok pre bývanie v obci dobudovaním infraštruktúry a podporou rozvoja 
dostupnosti obchodných a sociálnych služieb. 
Zvýšenie kvality životného prostredia obce s dostatkom príležitostí na vo�no�asové aktivity. 

Ciele obce: 

Racionalizova� riadenie finan�ného hospodárenia a ekonomického života obce. 
Zachováva� a rozvíja� kultúrne dedi�stvo. 
Zjednoduši� a skvalitni� vybavovanie záležitosti ob�anov s orgánmi obce. 

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 starostlivos� o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvate�ov.  

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce :  
Obec Zemplínske Jastrabie sa nachádza na Východoslovenskej nížine, zo severovýchodu je 
lemovaná Zemplínskymi vrchmi a z juhovýchodu mo�iarmi a chráneným lužným lesom 
Zemplínska Jelšina.  

Susedné mestá a obce : Novosad, Cejkov, Brehov, Sirník 

Celková rozloha obce : 
Výmera katastra obce je 1073 ha, zah��a zvä�ša po�nohospodársku pôdu takmer bez lesov. 
Po�nohospodársku pôdu tvorí 943 ha, z toho orná pôda 771 ha, vinice 9 ha, záhrady 32 ha, 
ovocné sady 1 ha, lúky 53 ha a pasienky 77 ha. Zastavaná plocha predstavuje 29 ha.   

Nadmorská výška : 115 m n.m.

5.2. Demografické údaje  

Po�et obyvate�ov :  644 
z toho:  žien :  284 
             mužov :   266 
             deti  a mládež do 18 rokov :   94 
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Priemerný vek ob�anov :   41,33  roka 

Národnostná štruktúra : 
98,46 % obyvate�ov je slovenskej národnosti, 0,31 % �eskej, 0,77 % ma�arskej a 0,46 % sú 
ob�ania iných národností.  

Štruktúra obyvate�stva pod�a náboženského významu :  
53,48 % obyvate�ov sa hlási s rímskokatolíckemu náboženstvu, 30,45 % k gréckokatolíckemu 
náboženstvu, 7,88 % k reformovanej kres�anskej cirkvi, 8,19 % k ostatným náboženstvám 
prípadne bez vyznania. 

Vývoj po�tu obyvate�ov : 
V priebehu roka 2019 došlo k poklesu po�tu obyvate�ov o 8 obyvate�ov.
Zmeny v roku 2019: 

- po�et prihlásených  12 
- po�et narodených   7 
- po�et odhlásených 19 
- po�et zomrelých 8. 

5.3. Ekonomické údaje  

Obec nemá presné údaje o celkovom po�te evidovaných nezamestnaných, nezamestnanos� v 
obci sa však výrazne  nelíši od štatistík nezamestnanosti v okrese Trebišov. V mesiaci 
december 2019 dosiahla miera nezamestnanosti v okrese hodnotu 11,06 %, v poradí okresov 
pod�a miery evidovanej nezamestnanosti v SR bol okres Trebišov   na 7. mieste.  Nako�ko
v regióne chýba významný zamestnávate�, ktorý by ponúkol prácu a príležitos� pre 
nezamestnaných, z dlhodobého h�adiska sa  nepredpokladajú výrazné zmeny ani v najbližších 
rokoch. 

5.4. Symboly obce 

                  Erb                      Vlajka  
  

Na erbe je vyobrazená v zelenom štíte strieborná zlatovlasá zlatoobutá žena v striebornom 
klobúku, pravicou vbok, v �avici so zlatými váhami - symbol spravodlivosti pod�a odtla�ku
pe�atidla obce z konca 18. storo�ia. 
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5.5. História obce  

Názov obce sa vyvíjal z pôvodného Jesterb, Jestreb (1332) cez Jeztreb (1405), Uherský 
Jastrab (1808), Jastrab (1920), Jastrabie (1927), až po sú�asný názov Zemplínske Jastrabie, 
ktorý bol schválený po územnom �lenení v r. 1960. Prvá písomná zmienka o obci Jestreb je 
uvedená v pápežských desiatkoch z roku 1272 - 1290. Prvými známymi písomne doloženými 
vlastníkmi jej majetkov boli Andrej Imreghi a Juraj Cséke r. 1419. Neskôr prešlo majetkové 
vlastníctvo na Paláczyovcov, ktorí ho odovzdali Dobovcom a Mo�akyovcom. Koncom 70. 
rokov 15. storo�ia patrila prevažná �as� majetku v obci Jánovi Czékeimu. Koncom 17. storo�ia 
panské sídlo a majetok od Keresztesyovcov zdedila na Zemplíne vplyvná rodina Bernáthovcov. 
Prelomový bol pravdepodobne v tomto ohl'ade rok 1700, ke� súpis uvádza, že Bernáth Gyözö 
a Július vlastnili v obci najvä�šie majetky a starú kúriu, ktorú dal postavi� ešte Peter Bánffy. 
Bernáthovci ukon�ili jej rozsiahlu prestavbu v roku 1843. V prvej polovici 18. storo�ia došlo k 
vel'kej migrácii obyvate�stva stredného Zemplína. V roku 1725 tvorilo obec 24 opustených a 
sedem obývaných domácností. Po migra�ných vlnách žilo v roku 1787 v 79 domoch 469 
obyvatel'ov a v roku 1828 v 82 obydliach 603 obyvatel'ov, t. j. tol'ko, ako v roku 1921. 
Obyvate�stvo obce sa v priebehu historického vývoja zaoberalo pol'nohospodárstvom, 
ovocinárstvom, zeleninárstvom a vinohradníctvom. �as� obyvate�ov pracovala ako 
pol'nohospodárski robotníci na vel'kostatku grófa Bernátha a u majetnejších rol'níkov. Po 
viedenskej arbitráži 2.11.1938 bolo Jastrabie premenované na Magyarsas a pripojené k 
Horthyovskému Ma�arsku. Vývoja obce sa bolestne dotkla 2. svetová vojna. Vojaci 18. 
armády IV. ukrajinského frontu vstúpili do obce 1. decembra 1944. Obecný chotár na ploche 
1073 ha obhospodarovali v povojnových rokoch súkromne hospodáriaci rol'níci. �asti ob�anov 
bola pridelená aj rozparcelovaná pôda po grófovi Bernáthovi a d'alších vel'kostatkároch. V 
roku 1950 vzniklo menšinové JRD, ktoré však nedosahovalo priaznivejšie hospodárske 
výsledky. Obrat nastal po roku 1957, ked' sa rozšírila jeho �lenská základ�a a skvalitnilo 
hospodárenie. Od roku 1965 sa JRD stalo sú�as�ou ŠM Michal'any (Vel'aty), ktorý patril medzi 
najvä�šie v okrese.  

5.6. Pamiatky  

V obci sa nachádza hodnotný románsko-gotický kostol, ktorý je jednou z mála stredovekých 
sakrálnych stavieb na Zemplíne. Okrem vzácnych architektonických detailov spo�íva jeho 
výnimo�nos� aj  v netradi�nej prestavbe, ke� nad ranogotickou sväty�ou vznikla novoveká 
veža. Z tohto dôvodu pôsobí tento kostol ve�mi nezvy�ajne.  

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

6.1. Výchova a vzdelávanie 

V sú�asnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Základná škola 1.- 3. ro�ník pre žiakov na I. stupni povinnej školskej dochádzky, škola 

bez právnej subjektivity 

- Materská škola pre deti predškolského veku, zariadenie bez právnej subjektivity 
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Vzdelávanie žiakov v 4.-9. ro�níku poskytuje ZŠ v Novosade, kde je zriadená aj  súkromná 
základná umelecká škola na mimoškolské aktivity žiakov.  
Na Základnej škole Zemplínske Jastrabie sú na mimoškolské aktivity žiakov vedené 
krúžky.   
V roku 2019 nemala obec problémy so zabezpe�ením riadneho chodu základnej a materskej 
školy, nako�ko po�et žiakov v týchto zariadeniach vzrástol a tým aj poskytované finan�né 
prostriedky na prenesené a originálne kompetencie na úseku  školstva. Aj v roku 2020 
predpokladáme nárast po�tu žiakov, hlavne v MŠ. 

6.2. Zdravotníctvo

Zdravotné stredisko sa na území obce priamo nenachádza, ambulancia pre deti a dorast,   
ambulancia pre dospelých, zubná ambulancia a lekáre� sa nachádzajú v susedných obciach 
Novosad a Cejkov. 
Najbližšia nemocnica s poliklinikou sa nachádza v Trebišove.   

6.3. Sociálne zabezpe�enie

Najbližšie zariadenie, ktoré zabezpe�uje sociálne služby, je v obci Novosad. 
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno o�akáva�, že rozvoj sociálnych služieb sa 
bude orientova� na starostlivos�  o starších ob�anov, odkázaných na pomoc druhých, 
ktorým nie je zabezpe�ená starostlivos� zo strany rodiny. 

6.4. Kultúra 

Obec má vybudovaný športový areál, kde slúži ob�anom futbalové, multifunk�né 
a viacú�elové  ihrisko. 
Kultúrne a spolo�enské akcie sa sústre�ujú v zrekonštruovanom kultúrnom dome a na 
miestnom amfiteátri. Najvýznamnejšími akciami roku 2019 boli De� obce a Posedenie 
s dôchodcami pri príležitosti  mesiaca úcty k starším.  Uvedené akcie sa tešia ve�kej 
ob�ube u ob�anov, a preto ich obec plánuje usporiada� aj v �alších rokoch. 

6.5. Hospodárstvo, technická infraštruktúra  

Priemysel v obci nie je zastúpený. Na území obce sú 2 súkromné predajne potravín, 1 
pohostinstvo a 1 predaj�a zmrzliny, ktoré zabezpe�ujú podnikate�ské subjekty. Je 
registrovaných 19 živnostníkov a jeden SHR. Klimatické podmienky sú vhodné pre 
po�nohospodárstvo – pestovanie zeleniny, obilnín.  
Hlavné väzby s okolím ur�uje blízkos� mesta Trebišov vzdialeného 19 km. Blízko je 
medzinárodná hranica s Ma�arskou republikou - 18 km. Spojenie obce s okresným mestom 
a okolím je dobre zabezpe�ené autobusovou dopravou. 
Obec je napojená na elektrinu a plyn, je vybudovaná vodovodná sie�. Všetky siete sú 
v dobrom technickom stave.  
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7. Informácia o vývoji obce z poh�adu rozpo�tovníctva 

   Základným   nástrojom  finan�ného  hospodárenia  obce  bol   rozpo�et   obce   na  rok   
2019. Obec zostavila rozpo�et pod�a ustanovenia § 10 odsek 7) zákona �.583/2004 Z.z. 
o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Rozpo�et obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 
rozpo�et bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový  rozpo�et ako schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo pod�a schváleného rozpo�tu na rok 2019.  
Rozpo�et obce bol schválený obecným zastupite�stvom d�a  7.12.2018 uznesením �. 13/2018.    
Rozpo�et bol zmenený štyrikrát: 

- prvá  zmena  schválená d�a 25.3.2019 uznesením �. 20/2019 
- druhá zmena schválená d�a 17.6.2019 uznesením �. 29/2019 
- tretia zmena schválená d�a 30.9.2019 uznesením �. 41/2019 
- štvrtá zmena schválená d�a 13.12.2019 uznesením �. 45/2019. 

7.1. Plnenie príjmov a �erpanie výdavkov za rok 2019  

Schválený 
rozpo�et  

Schválený rozpo�et  
po poslednej zmene  

Skuto�né  
plnenie príjmov/ 
�erpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 
príjmov/ 

% �erpania 
výdavkov  

Príjmy celkom 429364 576084 466756,77 81,02
z toho :     
Bežné príjmy 239470 323332 317462,94 98,18 
Kapitálové príjmy 84197 146346 62148,56 42,47 
Finan�né príjmy 105697 106406 87145,27 81,9 
Výdavky celkom 429364 576084 410349,69 71,23
z toho :     
Bežné výdavky 225970 305917 270597,72 88,45 
Kapitálové výdavky 119197 185970 139751,97 75,15 
Finan�né výdavky 84197 84197 0 0
Rozpo�et obce  56407,08

Plnenie príjmov za rok 2019 v € 

Schválený rozpo�et  
po poslednej zmene na rok 2019 

Skuto�nos� k 31.12.2019 % plnenia 

576084 466756,77 81,02

Schválený rozpo�et 
po poslednej zmene 

Skuto�nos�
k 31.12.2019 

% plnenia 

Da�ové príjmy 226453 226032,49 99,81 
Neda�ové príjmy 20629 18651,97 90,42
Granty a transfery 222596 134927,04 60,42 
Finan�né operácie 106406 87145,27 81,90
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Plnenie výdavkov za rok 2019 v € 

Schválený rozpo�et  
po poslednej zmene na rok 2019 

Skuto�nos� k 31.12.2019 % �erpania 

576084 410349,69 71,23

Bežné výdavky 
Funk�ná klasifikácia  

Schválený 
rozpo�et  

po poslednej 
zmene 

Skuto�nos�
k 31.12.2019 

% plnenia 

Výkonné a zákonodarné orgány 125867 117848,85 93,63 
Finan�né a rozpo�tové záležitosti 1592 1572,42 98,77 
Všeobecné verejné služby  2178 2174 99,82 
Transakcie verejného dlhu 1110 322,44 29,05 
Civilná ochrana 40 35,87 89,67 
Ochrana pred požiarmi 200 199,08 99,54 
Verejný poriadok a bezpe�nos� 110 0 0
Nakladanie s odpadmi 16210 13708,64 84,57 
Ochrana prírody a krajiny 3465 2375,23 68,55 
Rozvoj obcí 5648 5536,76 98,03 
Verejné osvetlenie 2863 2276,73 79,52 
Rekrea�né a športové služby 21155 9629,38 45,52 
Kultúrne služby 12038 10419,10 86,55 
Vysielacie vydavate�ské služby 380 276,84 72,85 
Náboženské a iné spolo�enské služby 1820 1816,82 99,83 
Predprimárne vzdelávanie 41098 37502,24 91,25 
Primárne vzdelávanie 40034 38544,97 96,28 
Vzdelávanie nedefinované pod�a úrovne 130 130 104 
Ved�ajšie služby v rámci predprimárneho 
vzdelávania 

11226 9989,54 88,99 

Ved�ajšie služby v rámci primárneho 
vzdelávania 

10400 9146,75 87,95 

Ved�ajšie služby v rámci vzdelávania  
nedefinované pod�a úrovne 

4171 4125,67 98,91 

Rodina a deti 462 388,78 84,15 
Sociálna pomoc ob�anom v hmotnej núdzi 3720 2603,61 69,99 
Spolu 305917 270597,72 88,45

Kapitálové výdavky 
Funk�ná klasifikácia 

Schválený rozpo�et 
po poslednej zmene 

Skuto�nos�
k 31.12.2019 

% plnenia 

Výkonné a zákonodarné orgány 38578 38577,44 100
Cestná doprava 35491 6726,02 18,95 
Rozvoj obcí 24180 10646,24 44,03
Náboženské a iné spolo�enské služby 87721 83802,27 95,53
Spolu 185970 139751,97 75,15
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Výdavkové finan�né operácie Schválený rozpo�et 
po poslednej zmene 

Skuto�nos�
k 31.12.2019 

% plnenia 

Transakcie verejného dlhu 84197 0 0
Spolu 84197 0 0

7.2.  Prebytok/schodok rozpo�tového hospodárenia za rok 2019 

Hospodárenie obce Skuto�nos� k 31.12.2019 v EUR 

Bežné  príjmy spolu 317462,94
z toho : bežné príjmy obce  317462,94

             bežné príjmy RO 0

Bežné výdavky spolu 270597,72
z toho : bežné výdavky  obce  270597,72

             bežné výdavky  RO 0

Bežný rozpo�et 46865,22
Kapitálové  príjmy spolu 62148,56
z toho : kapitálové  príjmy obce  62148,56

             kapitálové  príjmy RO 0

Kapitálové  výdavky spolu 139751,97
z toho : kapitálové  výdavky  obce  139751,97

             kapitálové  výdavky  RO 0

Kapitálový rozpo�et -77603,41
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpo�tu -30738,19
Vylú�enie z prebytku/Úprava schodku  -37953,29
Vylú�enie z prebytku/Úprava schodku P�  
(doplnkový zdroj financovania H�, zdroj financovania P�) 0

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpo�tu -68691,48
Príjmové finan�né operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 87145,27

Výdavkové finan�né operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 0

Rozdiel finan�ných operácií 87145,27
PRÍJMY SPOLU  466756,77
VÝDAVKY SPOLU 410349,69
Hospodárenie obce 56407,08
Vylú�enie z prebytku/Úprava schodku H� -37953,29
Vylú�enie z prebytku/Úprava schodku P�

(doplnkový zdroj financovania H�, zdroj financovania P�) 
0

Upravené hospodárenie obce 18453,79

Schodok rozpo�tu v sume 30738,19 EUR  zistený pod�a ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona �. 583/2004 Z.z. o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevy�erpané prostriedky  zo ŠR 
a pod�a osobitných predpisov v sume 37953,29 EUR  bol v rozpo�tovom roku 2019 
vysporiadaný : 

- z bankového úveru 62983,12 EUR 
- z finan�ných operácií  5708,36 EUR 



12

Schodok rozpo�tu zistený pod�a ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona �. 583/2004 Z.z. 
o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o : 

a) nevy�erpané prostriedky zo ŠR ú�elovo ur�ené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom  rozpo�tovom roku  v sume  12437,09 EUR, a to na :  

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume  1487,89 EUR 
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 949,20 EUR 
- opravu priestorov športového klubu v sume 10000 EUR 

b) nevy�erpané prostriedky zo ŠR ú�elovo ur�ené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpo�tovom roku  v sume 25500 EUR, a to na : 

- výstavbu prístupovej cesty na cintorín v sume 12000 EUR 
- oplotenie cintorína v sume 13500 EUR 

c) nevy�erpané prostriedky školského stravovania na stravné pod�a ustanovenia §140-
141 zákona �.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v sume 16,20 EUR.

Zostatok  finan�ných operácií v sume  68691,48 EUR, bol  použitý na: 
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpo�tu v sume 68691,48 EUR 

Zostatok  finan�ných operácií pod�a § 15 ods. 1 písm. c) zákona �. 583/2004 Z.z. 
o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v sume   18453,79 EUR, navrhujeme použi� na : 

- tvorbu rezervného fondu          18453,79 EUR.  

Na základe uvedených skuto�ností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 
18453,79 EUR.  

7.3.  Rozpo�et na roky 2019 - 2021  

Skuto�nos�
k 31.12.2019 

Rozpo�et   
na rok 2020 

Rozpo�et 
 na rok 2021 

Rozpo�et 
 na rok 2022 

Príjmy celkom 466756,77 684998 289417 289417
z toho :     
Bežné príjmy 317462,94 301546 289417 289417 
Kapitálové príjmy 62148,56 228000 0 0
Finan�né príjmy 87145,27 155452 0 0

Skuto�nos�
k 31.12.2019 

Rozpo�et   
na rok 2020 

Rozpo�et 
 na rok 2021 

Rozpo�et 
 na rok 2022 

Výdavky celkom 410349,69 684998 289417 289417
z toho :     
Bežné výdavky 270597,72 287212 281812 281812 
Kapitálové výdavky 139751,97 175897 7605 7605 
Finan�né výdavky 0 221889 0 0
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8. Informácia o vývoji obce z poh�adu ú�tovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skuto�nos�
k 31.12.2018 

Skuto�nos�
k 31.12.2019 

Majetok spolu 1651452,42 1737173

Neobežný majetok spolu 1556952,57 1588217,89

z toho : 

Dlhodobý nehmotný majetok 3650,16 0

Dlhodobý hmotný majetok 1431348,02 1466263,50

Dlhodobý finan�ný majetok 121954,39 121954,39

Obežný majetok spolu 93345,56 147952,36

z toho : 

Zásoby 2041,71 2110,79

Zú�tovanie medzi subjektami VS 0 0

Dlhodobé poh�adávky 0 0

Krátkodobé poh�adávky  1059,64 1386,62

Finan�né ú�ty  90244,21 144454,95

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0

�asové rozlíšenie  1154,29 1002,75

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skuto�nos�
k 31.12.2018 

Skuto�nos�
k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1651452,42 1737173

Vlastné imanie  519622,04 535696,01

z toho : 

Oce�ovacie rozdiely  0 0

Fondy 0 0

Výsledok hospodárenia  519622,04 535696,01

Záväzky 29690,61 148119,61

z toho : 
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Rezervy  720 800

Zú�tovanie medzi subjektami VS 15663,14 48314,99

Dlhodobé záväzky 118 204,13

Krátkodobé záväzky 13189,47 17363,58

Bankové úvery a výpomoci 0 81436,91

�asové rozlíšenie 1102139,77 1053357,38

Významné zmeny z ú�tovnej závierky: 

- prírastky majetku na ú�te 021 z dôvodu technického zhodnotenia budovy Obecného úradu 

a Domu smútku, výstavby Detského ihriska pri MŠ a ZŠ, výstavby parkoviska 

 -  nárast finan�ných prostriedkov na bankových ú�toch, najvä�ší nastal na ú�te rezervného 

fondu

- prijatie krátkodobého úveru zo Slovenskej sporite�ne na rekonštrukciu Domu smútku 

8.3. Poh�adávky  

Poh�adávky  Zostatok 
k 31.12 2018 

Zostatok 
k 31.12 2019

Poh�adávky do lehoty splatnosti   1039,76 798,61 

Poh�adávky po lehote splatnosti   6460,76 5631,77 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2018 

Zostatok 
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti   29690,61 148119,61 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0

9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skuto�nos�
k 31.12. 2018 

Skuto�nos�
k 31.12.2019 

Náklady 351311,81 380174,60

50 – Spotrebované nákupy 37816,50 42760,27 

51 – Služby 27016,27 33878,66 

52 – Osobné náklady 147080,55 183079,69
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53 – Dane a  poplatky 312,14 297,44

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú �innos� 795,18 2271,36

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 
a finan�nej �innosti a zú�tovanie �asového 
rozlíšenia 

130163,21 109289,99

56 – Finan�né náklady 3636,49 3769,36

57 – Mimoriadne náklady 0 0

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 
príjmov 

4491,47 4827,54

59 – Dane z príjmov 0 0,29 

Výnosy 366818,56 396248,57

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 4879,10 8038,34 

61 – Zmena stavu vnútroorganiza�ných služieb 0 0

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Da�ové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov 

196214,35 227121,66 

64 – Ostatné výnosy 1473,91 7903,08 

65 – Zú�tovanie rezerv a OP z prevádzkovej 
a finan�nej �innosti a zú�tovanie �asového 
rozlíšenia 

720 2120,46

66 – Finan�né výnosy 1469,60 7,45 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

68 – Výnosy s transferov a rozpo�tových 
príjmov v štátnych RO a PO     

0 0

69 – Výnosy z transferov a rozpo�tových 
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

162061,60 151057,58 

Hospodársky výsledok 
/+ kladný HV, - záporný HV/

+15506,75 + 16073,97 

Hospodársky výsledok  v sume 16073,97 € bol zú�tovaný na ú�et 428 – Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov. 
V porovnaní s minulým rokom k významných rozdielov došlo na nákladových a výnosových 
ú�toch: 
521, 524 – nárast mzdových nákladov a poistného 
551 – zníženie odpisov dlhodobého majetku    
632 – da�ové výnosy samosprávy – nárast podielových daní  

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 
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Poskytovate� Ú�elové ur�enie grantov a transferov Suma prijatých 
prostriedkov v € 

ÚPSVaR, Trebišov  Dobrovo�nícke práce 2540,65
ÚPSVaR, Trebišov Školské potreby pre deti v HN 232,40
ÚPSVaR, Trebišov Na stravovacie návyky pre deti v HN 3398,40
Okresný úrad Košice Základné školstvo, predškolská výchova 40171,50 
Okresný úrad  Trebišov Odmena skladníka CO 35,87
Ministerstvo vnútra SR Hlásenie pobytu ob�anov, register adries 243,62 
Ministerstvo vnútra SR Vo�by prezidenta SR 1343,70
Ministerstvo vnútra SR Vo�by do Európskeho parlamentu 829,10
Ministerstvo vnútra SR Na prenes. výkon ŠS – životné prostredie 52,97 
ÚPSVaR, Trebišov Osobitný príjemca – rodinné prídavky 388,78
ÚPSVaR, Trebišov Na podporu zamestnanosti- §54 9346,34
ÚPSVaR, Trebišov Projekt Reštart pre nezamestnaných 3345,15
Úrad vlády SR, Bratislava Dotácia na opravu priestorov šport. klubu 10000 
Ministerstvo financií SR, 
Bratislava 

Dotácia na výstavbu prístupovej cesty na 
cintorín   

12000

Ministerstvo vnútra SR, 
Bratislava 

Dotácia na oplotenie cintorína   13500

Environmentálny fond, 
Bratislava 

Projekt „Zníženie energetickej náro�nosti 
Obecného úradu Zemplínske Jastrabie“   

36648,56

ABG Trebišov s.r.o., 
Trebišov 

Sponzorský príspevok na reprezenta�né 
ú�ely

850

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 
- Normatívne a nenormatívne finan�né prostriedky na prenesené kompetencie pre 

základnú školu a finan�ný príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy vo 
výške 40171,50 € - obec finan�né prostriedky použila na mzdy a prevádzku 
v základnej a materskej škole, �as� bola prenesená do roku 2020 

- Finan�ný príspevok z ÚPSVaR Trebišov na podporu zamestnanosti §54 vo výške 
9346,34 €

- Dotácia na prístupovú cestu  na cintorín z Ministerstva financií SR vo výške 12000 € 
-  Dotácia na oplotenie cintorína z Ministerstva financií SR vo výške 13500 € 
- Dotácia z Environmentálneho fondu na projekt „Zníženie energetickej náro�nosti 

Obecného úradu Zemplínske Jastrabie“  vo výške 36648,56 €. 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2019 obec poskytla dotácie v súlade so VZN  o dotáciách, právnickým osobám, 
fyzickým osobám - podnikate�om na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 
prospešný alebo verejnoprospešný ú�el, ktoré bolo schválené 16.11.2007.  

Prijímate� dotácie Ú�elové ur�enie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v € 

Športový klub Zemplínske 
Jastrabie 

Dotácia na �innos� klubu - bežné 
výdavky 

3611,63
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10.3. Významné investi�né akcie v roku 2019 

Najvýznamnejšie investi�né akcie realizované v roku 2019: 

- Rekonštrukcia budovy obecného úradu – vykurovanie budovy 

- Rekonštrukcia domu smútku  

- Výstavba parkoviska pri Dome smútku 

- Detské ihrisko pri MŠ a ZŠ 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj �innosti  

Predpokladané investi�né akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia kultúrneho domu  

- Výstavba prístupovej cesty na cintorín 

- Výstavba oplotenia cintorína  

10.5. Udalosti osobitného významu po skon�ení ú�tovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalos� osobitného významu, ktorá nastala po skon�ení ú�tovného 

obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výro�ná správa .  

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je ú�tovná jednotka vystavená   

Obec nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám. 

Vypracoval: Ing. Blažena Haj�áková               Schválil: Miroslav Ma�ar

V Zemplínskom Jastrabí d�a 2.9.2020 

Prílohy: 

• Individuálna ú�tovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
• Výrok audítora k individuálnej ú�tovnej závierke  


