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starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
nájsť optimálny model vo fungovaní samosprávy nie je úloha jednoduchá a dnes na ňu
neexistuje žiadny recept. Každý starosta sa snaží svojou prácou prispieť k zveľaďovaniu
obce a jej majetku. Aj v mojom prípade to nie je inak. Výročná správa Obce Ďurkov za rok
2018, poskytuje reálny pohľad o činnosti obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku. V
sledovanom roku sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej
republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní
samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej
správy.
Plánovanie rozvoja so širokou účasťou miestnych obyvateľov by malo ukázať smer a naznačiť
kroky, ktorými sa dá v budúcnosti priblížiť, alebo ju dokonca dosiahnuť. Dôležité pri
zostavovaní takého plánu je zistiť, čo ľudia potrebujú a ešte dôležitejšie je nadchnúť ich
k účasti na rozvoji svojej vlastnej obce.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Ďurkov
Sídlo: Obecný úrad Ďurkov, 044 19 Ďurkov 274
IČO: 00324132
DIČ: 202194542
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Webová stránka: http://www.durkov.sk/
Telefón: 055/6965 554
E-mail: obecdurkov@stonline.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ondrej Valik
Zástupca starostu obce: Peter Gamrát
Prednosta obecného úradu:
Hlavný kontrolór obce: Ján Gamrát
Obecné zastupiteľstvo:
Peter Gamrát, Ďurkov 335 – zástupca starostu obce
Mgr. Jarmila Vaňová, Ďurkov 316
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Ing. Ján Godina, Ďurkov 22
Kostsánszky Gedeón, Ďurkov 94
Mgr. Marek Sarvaš, Ďurkov 48
Karol Juhás, Ďurkov 221
Bc. Tatiana Ontková, Ďurkov 319
Alžbeta Vaňová, Ďurkov 157
Jozef Janičo, Ďurkov 345

Komisie:


Komisia podľa čl.7 odst.5 zákona č.357/2004 z.z. o ochrane verejného záujmu pri

výkone funkcii verejných funkcionárov v znení neskorších právnych predpisov
Predseda komisie: Gedeon Kostsánszky,
Členovia komisie: Jolana Adzimová, František Gašpár, Rastislav Vaňo


Komisia finančná a správy majetku
Predsedu komisie : Ing. Ján Godina
Členov komisie : Jarmila Jakabová, Helena Bednárová, Mária Perešová



Komisiu kultúry a športu
Predsedu komisie : Ing.Marek Sarvaš
Členov komisie : Peter Platko, Ing. Peter Pereš, Miloš Dancák



Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Predsedu komisie : Bc.Tatiana Ontková
Členovia komisie: Karol Juhás, Jozef Janičo, Dušan Kirko



Komisia sociálnych vecí
Predsedu komisie : .Mgr.Jarmila Vaňová
Členov komisie Alžbeta Vaňová, Gabriel Gordan, Rastislav Ferenc

Obecný úrad:
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce
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Zamestnanci obecného úradu:
1. Peter Gamrát

- zástupca starostu obce - čiastočný úväzok

2. Ján Gamrát – kontrolór obce – čiastočný úväzok
3. Mária Maxinčuková - dane a poplatky, stavebné veci, školstvo, opatrovateľky, obecná
pokladňa
4. Mária Perešová - mzdová agenda, účtovníctvo,
5. Mária Pethoová - evidencia občanov, overovanie podpisov, styk s poštou, hrobové miesta
6. Mária Obšitošová – upratovačka
7. Gabriel Vitéz – správca bytoviek – čiastočný úväzok
Pracovníci zberného dvora:
1. Gabriel Varga
2. Július Jano
Pracovníci MOPS - projekt:
1. Peter Hada
2. Matúš Kováč
3. Jaroslav Kirko
4. Klement Vaňo
Zamestnanci materskej školy:
1.

Beáta Siheľská - riaditeľka materskej školy

2.

Mgr. Mária Takáčová – učiteľka MŠ
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Mgr. Katarína Buľko – učiteľka MŠ

4.

Bc. Anderová Timea – učiteľka MŠ

5.

Sasáková Zuzana – asistentka učiteľa /projekt MPC/

6.

Eva Čiderová – upratovačka

7.

Katarína Szomosiová – upratovačka

8.

Ladislav Juhás – kurič - čiastočný úväzok

Zamestnanci školskej jedálne:
1.

Anna Vargová – vedúca školskej jedálne

2.

Alena Verebová – vedúca kuchárka

3.

Renáta Valiková – kuchárka
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4.

Agáta Čiderová – pomocná kuchárka

5.

Monika Kostsánszka – výdaj stravy MŠ

Rozpočtová organizácie obce :
Názov: Základná škola Ďurkov , 044 19 Ďurkov 192
Štatutár: Mgr. Ján Besterci, riaditeľ školy
Základná činnosť: Zabezpečovanie výchovy a vzdelávania detí v zmysle školského zákona
IČO:

35544392

Telefón:

055/6965286

Webová stránka: https://zsdurkov.edupage
Príspevkové organizácie : obec nemá
Neziskové organizácie :

obec nemá

Obchodné spoločnosti:

obec nemá

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec Ďurkov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
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.
Vízie obce:
Zlepšenie života v obci, rozvoj a modernizácie obce, zlepšovanie kvality podnikateľskej sféry a
služieb v obci. Uplatňovať otvorenosť profesionálny prístup voči občanom dodávateľom
a ostatným subjektom.

Ciele obce:
Cieľom obce je ochraňovať a zveľaďovať majetok obce a jej rozpočtových organizácií,
dobudovať neukončenú infraštruktúru, skvalitniť služby obyvateľom obce, ochraňovať
a zvyšovať kvalitu životného prostredia
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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 :
Jej krajinné prostredie tvorí v pozadí impozantné Slanské pohorie s najvyšším vrchom Bogota
v nadmorskej výške 854 m. Južná hranica obce leží v nížine toku Olšava, ktorej naplaveniny
tvoria alúvium, blízke lúky a polia. Rozkladajú sa v šírke 2 km od Olšavy po štátnu cestu
Ruskov – Ďurkov - Bidovce. OD tejto línie sa zdvíha svah, ktorý stúpa až po polesie Popová
hôrka, Malý lesík a Sárheď dotvárajúce podhorský ráz obce.
Susedné mestá a obce : Bidovce , Olšovany, Ruskov
Celková rozloha obce : 992 ha
Nadmorská výška : 854 m

5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : k 31.12.2018

Kategória

Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0 – 3 rokov

135

76

59

Vek od 4 – 6 rokov

105

53

52

Vek od 7 – 14 rokov

230

127

103

Vek od 15 – 17 rokov

96

52

44

Vek od 18 – 60 rokov

994

517

477

Vek nad 60 rokov

264

105

159

1 824

930

894

Spolu
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Národnostná štruktúra :
Podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2011 (1 692 obyvateľov)
prevažuje slovenská národnosť 1 461, okrem toho v obci žijú občania maďarskej národnosti
15, českej národnosti 2, rómskej 92 a ostatné národnosti 122.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
prevažuje rímskokatolícke vierovyznanie okrem toho sú zastúpené vierovyznania –
gréckokatolícke, reformovanej cirkvi, evanjelické, pravoslávne a svedkov Jehovových
Vývoj počtu obyvateľov :
Má stúpajúci trend sčítanie obyvateľstva v roku 2001 – 1 472 obyvateľov sčítanie obyvateľstva
v roku 2011 – 1 692 obyvateľov
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
106 uchádzačov o zamestnanie
90 poberajúci dávku v hmotnej núdzi
405 sociálne odkázaných
Nezamestnanosť v okrese :
Miera nezamestnanosti v okrese: 9,59 %
Miera nezamestnanosti v kraji:

8,17 %

Miera nezamestnanosti v SR:

5,04 %

5.4. Symboly obce
Erb obce :

V červenom poli štítu na zelenej pôde dve oproti sebe stojace strieborné (biele)
postavy mužov v klobúkoch, vpravo so zlatou (žltou) kosou a vľavo so zlatými (žltými)
vidlami v rukách.
Podkladom pre tento erb bola obecná pečať, pochádzajúca z prvej polovice 19. Storočia.
Odtlačok typária z r. 1840 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej
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zbierke pečatí. Na pečatí s kruhopisom GYÖRKE HELLYSÉGE PETSÉTTYE 1840 (Pečať
obce Ďurkov 1840) sú vyobrazené na pôde dve mužské postavy, vpravo s kosou a vľavo s
vidlami v rukách.

Vlajka obce :

Pečať obce :

5.5. Logo obce
Obec logo nemá
5.6. História obce
Správa z roku 1323 podáva obraz o účasti Budunovej rodiny v povestnej Rozhanovskej
bitke, ktorá sa odohrala 15.6.1312. Budún so synmi v nej bojoval na strane Matúša Čáka
Trenčianského a Omodejovcov proti kráľovi Karolovi Róbertovi. Po prehratej bitke sa
všetci stiahli do opevnenia v Ďurkove. Kráľ Karol Róbert do Ďurkova poslal posla
Ladislava, syna Pavla Kompoltyho, Budúnovho bratranca, ktorý jediný z Abovcov prešiel
na stranu kráľa. Posol žiadal o nocľah pre družinu, no obrancovia vedeli, že zo strany kráľa
sa jedná len o zámienku ako dostať opevnenie bez boja a tak posla pred bránou zabili
šípom. Nasledoval boj, ktorý trval údajne veľmi krátko a v ktorom väčšina obrancov
zahynula. Tým, ktorí prežili, kráľ majetky odňal a podaroval ich druhému synovi Pavla
Kompoltyho, Imrichovi a jeho švagrovi slavonskému bánovi Mikčovi. Po odňatí majetkov
sa pozostalí dlhé roky domáhajú ich prinavrátenia, no márne.
V roku 1361 bol Ďurkov rozdelený na dve polovice medzi synov Imricha Kompoltyho.
Kráľ Žigmund obec v roku 1397 daroval bratom Imrichovi, Jánovi a Mikulášovi z Perína,
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čo potvrdzuje aj listinou z roku 1405. Historické pramene však tvrdia, že v skutočnosti
majetky ostali vždy v držbe synov Imricha , ktorý však už v roku 1369 užívali predikát „ z
Visonty „ / sídlo v Hevešskej stolici, ktoré sa stalo ich sídelným /.
Obec bola až do 16. storočia bohato zaľudnená, no po morovej epidémií v roku 1710 ostala
takmer ľudoprázdna.
Významná udalosť sa v chotári obce odohrala 26.10.1672. V krvavej bitke sa tu stretli
kurucké Rákocziho vojská s kráľovskými labancami. Priebeh bitky zaznamenal vtedajší
reformovaný farár. Spočiatku sa vyvíjala v prospech kurucov, no po zrade ich veliteľov ju
prehrali a v poli ostalo vyše 1000 mŕtvych, ktorých nemal kto pochovať. Farár spomína, že
dlhé roky po tejto udalosti bolo pole posiate kosťami. Po nich dostalo pomenovanie
Čontoše /od maďarského slova „ čont „, v slovenskom význame „ kosť „ /.Po roku 1715 sa
sem sťahuje nové väčšinou slovenské a rusínske obyvateľstvo.
V II. polovici 18. stor. dostáva obec do léna za zásluhy v boji, viedenský plukovník Endre
Rakovszký. Podľa maďarského geografického slovníka z roku 1851 tu ešte v polovici 19.
stor. majú majetky aj zemepánske rodiny Szemereovcov a Zomboryovcov. V obci, Endre
Rakovszký v obci dal vysadiť krásny park s cudzokrajnými drevinami a záhradnou
architektúrou. Majetok slúžil jeho potomkov takmer 200 rokov, do roku 1945, kedy bol
konfiškovaný.

5.7. Pamiatky
Baroková kúria je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ústrednom zozname pamiatok SR
pod číslom 10075. Bola vybudovaná koncom 18. storočia a je situovaná do pôvodne rozľahlého,
približne 20 ha areálu, nachádzajúceho sa v centre obce.
Kostol reformovanej cirkvi – bol vybudovaný v roku 1630 na mieste pôvodného, z ktorého bol do
novostavby zabudovaný ranogotický západný „kruhový“ múr s vežou. Stavba z roku 1630 bola
vybudovaná podľa projektu kostola vo švajčiarskom meste Bazilej

5.8. Významné osobnosti obce
ThDr. Imrich Varga narodil sa 1.10.1905 v Ďurkove v jednej z najstarších rodín, žijúcej
v obci od 16. storočia. Zomrel 10.12.1980 v Košiciach a pochovaný je na reformovanom
cintoríne v Ždani.
Bol významným cirkevným hodnostárom reformovanej cirkvi a verejným činiteľom.
Štúdium teológie na seminári v Lučenci ukončil v roku 1928, v štúdiách pokračoval do roku
1930 v Berehove, následne v nemeckom Halle..

V rokoch 1929 -1931 bol kaplánom
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v Mukačeve, od roku 1932 preložený do Rimavskej Soboty, kde bol zvolený za duchovného.
Tam pôsobil do roku 1953, kedy sa stal biskupom a duchovným predsedom Synody
reformovanej cirkvi na Slovensku. Od roku 1955 prednášal na Komenského evanjelickej
bohosloveckej fakulte v Prahe. V roku 1959 bol na dva volebné obdobia zvolený za
podpredsedu Svetového reformovaného zväzu a člena jeho teologickej komisie, ďalej bol
členom Exekutívy Konferencie európskych cirkví i teologickej komisie svetovej rady cirkví
a členom priebežného výboru kresťanskej mierovej iniciatívy. V období rokov 1960 -1962
zastával funkciu predsedu Ekumenickej rady ČSSR a v roku 1965 mu bol udelený Rád práce,
ako ocenenie za zásluhy o budovanie štátu. Toho času bol všeobecne známou osobnosťou pre
cirkevnú, náboženskú a kultúrnu verejnosť. V povedomí staršej generácie obce ostal ako
výnimočne prívetivý, tolerantný, nekonfliktný a zásadový človek. Jeho život a humanistický
nadčasový odkaz si verejnosť a predstavitelia cirkvi

pripomenutý pri 110. výročí jeho

narodenia, na bohoslužbe v reformovanom kostole 19.4.2015. V priestoroch fary bola pri tejto
príležitosti sprístupnená výstava o jeho živote.
ThDr. James S. Uhrinak Narodil sa 20.5.1929 vo West Mifflin štáte Pensylvánia USA
v rodine slovenských vysťahovalcov. Jeho otec Imrich Uhriňák sa do USA vysťahoval
z Ďurkova v roku 1909, ako 27 ročný. James pochádzal z 8 súrodencov a s manželkou Dorothy
mali 5 deti. Celý život pôsobil v severnom dištrikte luteránskej cirkvi missourskej synody ako
duchovný, neskôr ako kancelár a správca 125 luteránskych cirkvi v USA a Kanade.
ThDr. František Vitéz Emeritný biskup maďarskej reformovanej cirkvi v USA sa narodil
12.8.1920 v Ďurkove, zomrel 26.12.2004 v USA a pochovaný je na tunajšom cintoríne. Po
ukončení gymnázialneho štúdia v Košiciach sa rozhodol pre životnú cestu kňaza a teológiu
vyštudoval v Šarošpataku, s podporou ThDr. Imricha Vargu h. c., ktorý bol jeho strýkom. Po
získaní diplomu, v roku 1947, sa stal kaplánom v Miškolci u biskupa ThDr. Andora Enyedyho.
Odtiaľ odišiel na dvojročné štipendijné štúdium do Paríža, kde študoval na Evanjelickej
protestantskej teologickej fakulte Sorbonskej univerzity. Do USA odišiel v roku 1949 a za
farára bol vysvätený v roku 1952, v cirkevnom zbore

Perth Amboy. V maďarskej

reformovanej cirkví USA pôsobil takmer 50 rokov a to v zboroch Clevelande, Springdale,
Rankin, Perth Amboy a Rossville. Phillips SA. S láskou spomínal na svoje rodisko – našu
obec, príbuzných a známych, pretože na návštevu k rodine na Slovensko sa mohol vrátiť, až
po 50 rokoch emigrácie.
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Ladislav Vitéz /21.8.1954- /
Špičkový športovec, reprezentant ČSSR v rokoch 1975 -1980 v chôdzi na 50 km, maratónsky
bežec a reprezentant v chôdzi na 20 km, neskôr tréner. Športovú dráhu začínal v TJ
Lokomotíva Ruskove následne pôsobil v Slávii Košice, Dukle Banská Bystrica, Slávia VŠ
Praha, VSŽ Košice a inde. Jeho vrcholové, špičkové výkony v reprezentácií ČSSR boli
ocenené zlatými a striebornými medailami. Je trojnásobným majstrom Slovenska v chôdzi na
50 km, v roku 1978 sa stal držiteľom Československého rekordu v chôdzi na 50 km.
S rodinou žije v Moldave nad Bodvou.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola v Ďurkove, s počtom žiakov 171.
- Materská škola v Ďurkove, s počtom žiakov 42
- Na stravovanie stravníkov je zriadená školská jedáleň
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na výučbu cudzích jazykov a interaktívnu výučbu ktorá bola v ZŠ podporená
projektom Gramotnosť.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje Obvodné zdravotné stredisko v Ruskove. Obyvateľstvo
má však zo zákona možnosť slobodnej voľby lekára, preto naši obyvatelia navštevujú lekárov
najmä v Košiciach. Ústavnú nemocničnú starostlivosť poskytujú štyri košické nemocnice
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa
bude orientovať na prevenciu formou rehabilitačných služieb.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby zabezpečuje obec prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby na
základe posúdenia stupňa odkázanosti na sociálnu službu.

13

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na snahu o umiestnenie občanov obce, ktorí sú odkázaní na pomoc
druhých v starobe a chorobe do zariadení, ktoré sú zriadené v Košickom kraji, nakoľko
priamo v obci nie je vybudované takéto zariadenie sociálnych služieb.
6.4. Kultúra
Obecný úrad organizuje rôzne akcie pre občanov, hlavne pre deti, dôchodcov a mládež.
Dostatok možností športového a kultúrneho vyžitia súvisí predovšetkým s materiálnym a
finančným zabezpečením.
Medzi tradičné podujatia už patria oslavy Dňa matiek, Medzinárodného dňa deti, tradičné
poľovnícke a Ondrejovský ples, krojovaná zábava,

podujatia pre dôchodcov v

predvianočnom čase, stretnutie obyvateľov pri vatre z príležitostí osláv SNP, Divadelný
Ďurkov, Deň obce. Kultúrny program pripravujú školy, sporadicky sú pozývané
profesionálne kolektívy záujmovo-umeleckej činnosti. Kultúrno-spoločenský život obce
dopĺňajú svojimi aktivitami spoločenské organizácie,

cirkví, prípadne účinkovanie

profesionálnych kolektívov.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Coop Jednota Vranov nad Topľou
- Omega – Peter Mačanga- pohrebnícke služby
- Bufet – rýchle občerstvenie - Helena Sasáková
- Pizzeria – Klaudia Petríková
- Galérka - Czemnová Eva - cukráreň
- Potraviny Anka – Anna Gordanová
- Majo – Kováč Marián – bar

6.6 Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- rastlinná výroba: AGRO PARTS s.r.o.,
- súkromne hospodáriaci roľníci MVDr. Jozef Nagy, Štefan Valik
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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
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2017 uznesením č.47/2017
Rozpočet bol zmenený raz:
-

prvá zmena schválená dňa 25.6.2018 uznesením č. 21/2018

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

2 552 967

2 580 553

1 806 965,05

1 190 412
1 060 555
272 000
0

1 247 998
1 060 555
272 000
0

94,9
16,8
154,6

2 522 967

2 580 553

1 185 278,21
178 716,85
420 661,57
1 005,18
21 303,24
1 651 721,58

538 555
1 459 799
27 778
496 835

596 141
1 459 799
27 778
496 835

518 940,12
580 968,42
33 845,89
497 071,88
20 895,27

87,3
32,3
121,8
100,1

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy ZŠ Ďurkov
Príjmy ŠJ
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky ZŠ Ďurkov
Výdavky ŠJ
Rozpočet obce

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2018

1 186 283,39
1 185 278,21
1 005,18

1 016 012,00
518 940,12
497 071,88

170 271,39
178 716,85
178 716,85

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

0

580 968,42
580 968,42

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený 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- transféry zo ŠR
Vylúčenie z prebytku zábezpeky
Upravené hospodárenie obce

402 251,57
-231 980,18
12 776,07
-244 756,25
420 661,57
33 845,89

386 815,68
1 785 661,81
1 630 826,31
154 835,50
9 822,22
2 953,85
142 059,43

Schodok rozpočtu v sume – 231 980,18 € 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, bol upravený o nevyčerpané prostriedky zo
ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 9 822,22 € bol v rozpočtovom roku 2018
vysporiadaný z finančných príjmov.
Na tomto schodku sa podieľali kapitálové výdavky na výstavbu bytovky.
Schodok rozpočtu 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 bol upravený – sa zvýšil o:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 9 822,22 €, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 1 822,22 €
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- dotácia MF - KV v sume

8 000,00 €

b) poskytnutá finančná zábezpeka vo výške 2 800,00 €
c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z. z. o sociálnom
fonde v sume 153,85 €
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zostatok finančných operácií v sume + 386 815,68 € bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 244 756,25 €
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 142 059,43 € sa navrhlo použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 142 059,43 €
Na základe uvedených skutočností a po inventarizácii bankových účtov a pokladnice
navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 142 059,43 €.
7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021
Skutočnosť
k 31.12.2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy ZŠ Ďurkov
Príjmy ŠJ

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky ZŠ Ďurkov
Výdavky ŠJ

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

1 806 965,05

2 013 180

1 252 787

1 232 465

1 185 278,21
178 716,85
420 661,57
1 005,18
21 303,24

1 266 020
728 016

1 229 787

1 209 465

19 000

23 000

23 000

Skutočnosť
k 31.12.2018

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

1 651 721,58

2 013 180

1 168 033

1 142 598

518 940,12
580 968,42
33 845,89
497 071,88
20 895,27

642 806
781 910
33 926
535 538
19 000

592 856
0
34 163
518 014
23 000

558 099
0
34 423
527 076
23 000
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017
3 979 626,03

Skutočnosť
k 31.12.2018
4 488 389,76

3 707 240,11

4 205 721,79

1 035,00

2 287,00

3 412 283,69

3 912 017,37

Dlhodobý finančný majetok

272 170,64

282 435,70

Obežný majetok spolu

272 170,64

282 435,70

542,38

935,28

3 717,77

3 717,77

70 832,91

34 436,85

195 557,58

241 645,80

1 520,00

1 700,00

215,28

232,27

Skutočnosť
k 31.12.2017
3 979 626,03

Skutočnosť
k 31.12.2018
4 488 389,76

1 300 494,73

1 410 823,74

1 300 494,73

1 410 823,74

317 428,27

596 868,27

700,00

700,00

1 920,18

2 412,84

166 626,14

440 965,75

61 949,55

84 401,27

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

86 232,41

68 388,41

2 361 703,02

2 480 697,75

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- do majetku bol zaradený majetok stavby - multifunkčné ihrisko 28 105,90 €, kanalizačná
prípojka - 2 739,60 €, detské ihrisko – 4 779,00 €, prašná cesta I. 33 836,74 €, prašná
cesta II. – 9 401,16 €, kosačka – 2 433,65 €
-

prijatých dlhodobých úverov zo ŠFRB vo výške 304 570,93 €

-

tvorba opravných položiek k pohľadávkam vo výške 36 557,88 €

-

obec nevedie súdny spor

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3 915,47

1 333,89

Pohľadávky po lehote splatnosti

83 823,85

86 567,25

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2017

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

228 575,69

525 367,02

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Nárast záväzkov je dôsledku čerpania úveru zo ŠFRB vo výške 304 570,93 €

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

78 216,56

70 089,18

51 – Služby

61 354,72

51 189,59

275 886,86

381 126,91

1 604,54

2 646,73

11 485,69

9 213,48

78 814,04

111 964,62

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
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a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady

7 558,00

11 056,56

13 939,29

12 380,68

28 45772

22 463,74

557 599,96

617 623,11

13 717,26

15 046,82

95 155,68

104 969,58

166 176,66

110 435,51

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok kladný v sume 110 435,51 EUR bol zúčtovaný na účet 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
456 919,00

KŠU-Ke

Základná škola –bežné výdavky

MV SR

Evidencia obyvateľov – bežné výdavky

624,95

KU ŽP- Ke

Ochrana prírody a krajiny – bežné výdavky

150,00

KU CDPZ- Ke

Cestná doprava – bežné výdavky

78,41

MV SR

Údržba- vojnové hroby

27,59
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UPSVaR-,Ke

Stravné pre deti HM, MŠ a ZŠ

8 705,20

UPSVaR-,Ke

Školské pomôcky pre deti HM, MŠ a ZŠ

2 290,80

UPSVaR-,Ke

Prídavky na deti

6 209,82

UPSVaR-,Ke

Za osobitného príjemcu

273,90

MV SR

Voľby

648,72

MF SR

Dotácia na výstavbu bytovky

MF SR

Dotácia na výstavbu multifunkčného ihriska

170 706,85
8 000,00

10.2. Poskytnuté dotácie
Obec Ďurkov v roku 2018 poskytla dotácie
a) subjektom v rámci verejnej správy
pre deti s trvalým bydliskom v Ďurkove, ktoré navštevovali Centrum voľného času zriadené
Magistrátom mesta Košice vo výške 749,65 €
10.3. Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
- výstavby nájomnej bytovky
- detské ihrisko – 4 779,00 €,
-

prašná cesta I. 33 836,74 €,

-

prašná cesta II. – 9 401,16 €,

-

kosačka – 2 433,65 €

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

Rekonštrukcia budovy obecného úradu a KD

-

Rekonštrukcia budovy MŠ

-

Rekonštrukcia strechy na budove ZŠ a rekonštrukcia sociálneho zariadenia

-

Oprava miestnych komunikácií a chodníkov

-

Výstavba časti kanalizácie
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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 žiadny súdny spor.

Vypracoval: Perešová

Schválil: Ondrej Valik
starosta obce

V Ďurkove dňa 20.6.2019
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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