Individuálna výročná správa
Obce Petkovce
za rok 2019
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1. Základná charakteristika Obce Petkovce
Obec Petkovce 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 potreby jej obyvateľov.
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Ústavou Slovenskej
republiky.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, ktorý
zabezpečuje úrad organizačne i administratívne. Prácu obecného úradu organizuje starosta
obce.
Obec nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú ani príspevkovú organizáciu.

1.1 Identifikačné údaje
Názov:

Obec Petkovce

Adresa:

Petkovce č. 35, 094 33 Petkovce

IČO:

00332666

Starosta obce:

Pavol Hybala

Obecné zastupiteľstvo:

1. PaedDr. Pavol Hybala
2. Ing. Marián Barna
3. Michal Džujka
4. Viera Vancíková
5. Jozef Hruška

Hlavná kontrolórka:

Ing. Jana Mariňaková

1.2 Obecné symboly

Erb

Vlajka

1.3 Výchova a vzdelávanie
V obci sa v súčasnosti nenachádza Materská škola ani Základná škola, žiaci navštevujú
materskú a základnú školu vo Vyšnom Žipove.

1.4 Zdravotníctvo
V obci nie je zriadené zdravotné stredisko. Lekársku starostlivosť zabezpečuje zdravotné
stredisko vo Vyšnom Žipove.

1.5 Sociálne zabezpečenie
Starostlivosť o starších občanov je zabezpečovaná podľa ich potrieb. V súčasnej dobe obec
neposkytuje opatrovateľskú službu.

1.6 Demografické údaje:
Počet obyvateľov k 31.12.2019: 148

1.7 História obce
Prvý záznam v historických listinách o existencii obce pochádza z roku 1363, kedy sa obec
volala PETERUAGASA. V tomto roku si šľachtici z Rozhanoviec rozdelili majetky
panstva Čičava, deľba sa vzťahovala aj na túto dedinu. Vtedy použitý maďarský názov
v zmysle Petrova Poruba hovorí o tom, že sídlisko založil ŠOLTÝS PETER a poddaní sa tam
usadili a hospodárili podľa zákupného práva. Vznik sídliska možno predpokladať v prvej
polovici 14. storočia. Šoltýsa prezývali menom Peťko, z čoho vznikol slovenský ľudový
názov pre túto dedinu, ale aj maďarizovaný názov – Pethkes.
V roku 1493 okrem šoltýskej domácnosti tam hospodárila iba jedna poddanská domácnosť.
Väčšina pozemkov, ktoré prv obhospodarovali štyri domácnosti, ležala opustená.
V roku 1600 bolo v sídlisku sedem obývaných poddanských domov a dom Šoltýsa.
Na začiatku 17. storočia boli Petkovce malou dedinou s valašským obyvateľstvom, ktoré však
v tomto období chudobnelo.
Na prelome 17. a 18. storočia poddaných pribúdalo a v roku 1720 tam žilo jedenásť
poddanských domácností.
Od roku 1808 sa obec volala Peťkowcž, no rok 1920 priniesol zlom, a tak sa názov obce
zmenil na súčasné pomenovanie PETKOVCE.

1.8 Kultúra
Obec Petkovce organizovala spoločensko-kultúrne podujatia pre občanov v roku 2018.

2. Ekonomické údaje o vývoji ekonomickej činnosti v roku
2019
Obec Petkovce 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. Financovanie vlastných potrieb je predovšetkým z vlastných príjmov,
dotácií zo štátneho rozpočtu a ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť obec
návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce
slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon
samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec
môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku

založiť právnickú osobu. Taktiež môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody
pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Po prijatí prostriedkov zo štátneho rozpočtu obec zúčtuje prostriedky v prospech
svojho rozpočtu.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2019. Obec v
roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods.7 zák. 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.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií,
ako aj z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Petkovciach uznesením č. 6/12 zo dňa 10.12.2018.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019,
ktorý obec zostavila podľa ustanovenia § 10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. Hospodárenie
obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Schválený rozpočet Obce Petkovce bol v priebehu roka 2019 dvakrát upravovaný a to
-

prvá zmena schválená dňa 23.05.2019 uznesením č. 6/5/19

-

druhá zmena schválená dňa 27.06.2019 uznesením č. 6/6/19.
Rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách

Rozpočet
schválený
Príjmy celkom

Rozpočet
po zmenách

45 530,00

53 930,00

36 530,00

39 930,00

0,00

5 000,00

Finančné príjmy

9 000,00

9 000,00

Výdavky celkom

45 530,00

48 930,00

Bežné výdavky

33 350,00

36 750,00

Kapitálové výdavky

12 180,00

12 180,00

Finančné výdavky

0,00

0,00

Rozpočet obce

0,00

5 000,00

z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

z toho:

2.1 Vývoj účtovnej jednotky na základe vybraných ukazovateľov
2.1.1 Rozpočtové hospodárenie obce – plnenie príjmov a výdavkov
Bežné príjmy v €
Rozpočet na rok 2019
39 930,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

39 661,71

99,32

Obec v roku 2019 prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Suma v €

Ministerstvo vnútra SR

67,78

Ministerstvo vnútra SR

3 251,34

Účel
REGOB, RA
Voľby komunálne, prezidentské,
EP

UPSVaR
198,43
Transfer bežný na AČ
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy v €
Rozpočet na rok 2019
5 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

5 000,00

100,00

Obec v roku 2019 získala kapitálový príjem z MF SR vo výške 5 000 Eur na rekonštrukciu
obecného rozhlasu.
Finančné operácie v €
Rozpočet na rok 2019
9 000,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0,00

0,00

Obec Petkovce v roku 2019 nečerpala príjmové finančné operácie.

Bežné výdavky v €
Rozpočet na rok 2019
36 750,00

Kapitálové výdavky v €
Rozpočet na rok 2019
12 180,00

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

32 026,10

87,14

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0

0

2.1.2 Plán rozpočtu na roky 2020 - 2022
Príjmy celkom

Príjmy celkom

Skutočnosť
k 31.12.2019

Plán na rok
2020

Plán na rok
2021

Plán na rok
2022

44 661,71

185 062,00

37 950,00

37 950,00

39 661,71

44 950,00

37 950,00

37 950,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 112,00

0,00

0,00

z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
Skutočnosť
k 31.12.2019

Plán na rok
2020

Plán na rok
2021

Plán na rok
2022

32 026,10

185 062,00

37 950,00

37 950,00

32 026,10

41 965,00

37 950,00

37 950,00

Kapitálové výdavky

0,00

143 097,00

0,00

0,00

Finančné výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky

2.1.3 Finančné prostriedky na bankových účtoch, v pokladnici a na účte
ceniny k 31.12.2019
- účet 221 Základný bežný účet – OcÚ

23 335,72 €
23 335,72 €

Spolu:
- účet 211 1 pokladňa OcÚ

681,36 €
681,36 €

Spolu:

24 017,08 €

S P O L U:
2.2 Výsledok hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa vypočítava v zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách č. 583/2004 Z.z. ust. § 16 ods. 8.
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019

Bežné príjmy obce

39 661,71

Bežné výdavky obce

32 026,10

Bežný rozpočet

7 635,61

Kapitálové príjmy obce

5 000,00

Kapitálové výdavky obce

0,00

Kapitálový rozpočet

5 000,00

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

12 635,61

Vylúčenie z prebytku

-5 000,00

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu

7 635,61

Príjmy z finančných operácií

0,00

Výdavky z finančných operácií

0,00

Rozdiel finančných operácií

0,00

PRÍJMY SPOLU

44 661,71

VÝDAVKY SPOLU

32 026,10

Hospodárenie obce

12 635,61

Vylúčenie z prebytku

-5 000,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia

7 635,61

Rozpočet

Príjmy k 31.12.2019 v €

Výdavky k 31.12.2019 v €

Bežný rozpočet

39 661,71

32 026,10

Kapitálový rozpočet

5 000,00

0,00

Výsledok rozpočtového hospodárenia: prebytok = 7 635,61 €
Do rozpočtového výsledku hospodárenia nevstupujú finančné operácie.
Prebytok rozpočtu v sume 12 635,61 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 5 000,00 EUR navrhujeme použiť
na:
- tvorbu rezervného fondu
7 635,61 EUR
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
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 000,00 Eur účelovo určené na:
- rekonštrukciu obecného rozhlasu v sume 5 000,00 Eur získané z MF SR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
763,56 EUR.

V roku 2019 Obec Petkovce tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné
mimorozpočtové fondy – rezervný fond a sociálny fond (údaje v €).
Názov fondu

Stav k 1.1.2019

Tvorba

Čerpanie

Rezervný fond

2 455,27

3 514,64

0,00

5 969,91

Sociálny fond

255,31

116,55

0,00

371,86

Stav k 31.12.2019

b/ Výsledok hospodárenia medzi nákladmi a výnosmi za rok 2019 podľa účtovníctva je vo
výške 3 856,55 €
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2018

50 – Spotrebované nákupy

4 415,19

6 527,80

51 – Služby

6 019,87

5 159,31

16 888,63

14 018,29

118,32

69,00

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

6 730,43

1 300,35

55 – Odpisy, rezervy, zúčtovanie časového rozlíšenia

1 171,00

725,00

461,72

276,01

57 – Mimoriadne náklady

0,00

0,00

58 – Náklady na transfery

0,00

0,00

59 – Dane z príjmov

0,00

0,00

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

36 099,16

34 638,98

45,00

90,00

65 – Zúčtovanie rezerv a OP a časového rozlíšenia

0,00

0,00

66 – Finančné výnosy

0,00

294,00

67 – Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

69 – Výnosy z transferov

3 517,55

639,20

Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

3 856,55

7 586,42

Náklady

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky

56 – Finančné náklady

Výnosy

63 – Daňové a colné výnosy, výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

Hospodársky výsledok v sume 3 856,55 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.

2.3 Vývoj záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019
Záväzky obce predstavujú sumu 10 651, €, čo je oproti roku 2018 viac o 8 272,52 €.
Záväzky

2019

2018

Záväzky celkom, v tom:

10 651,00

2 378,48

Zúčtovanie medzi subj.VS

5 000,00

0,00

371,86

255,31

5 279,14

2 123,17

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Obce Petkovce k 31.12.2019 nemá žiaden úver.
Obec k 31.12.2019 neeviduje žiadne pohľadávky.
Pohľadávky

2019

2018

Pohľadávky celkom, v tom:

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

0,00

0,00

2.4 Analýza účtovnej jednotky za vybrané ukazovatele súvahy
Aktíva

Bezprostredne

Zostatková cena k 31.12.2019 -

predchádzajúce obdobie

netto

Majetok spolu, v tom:

68 029,16

80 158,23

Neobežný majetok

56 651,46

56 047,55

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

32 256,81

31 652,90

Dlhodobý finančný majetok

24 394,65

24 394,65

Obežný majetok v tom:

11 264,92

24 017,08

Zásoby

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

0,00

0,00

Finančný majetok

11 264,92

24 017,08

Časové rozlíšenie

112,78

93,60

Dlhodobý nehmotný majetok

Pasíva

Bezprostredne

Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce obdobie

k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky

68 029,16

80 158,23

Vlastné imanie

65 650,68

69 507,23

Výsledok hospodárenia

65 650,68

69 507,23

VH minulých rokov

58 064,26

65 650,68

VH za účtovné obdobie

7 586,42

3 856,55

Záväzky

2 378,48

10 651,00

0,00

5 000,00

255,31

371,86

2 123,17

5 279,14

Dodávatelia

0,00

2 409,53

Nevyfaktúrované dodávky

0,00

0,00

Iné záväzky

0,00

0,00

Zamestnanci

815,53

989,10

923,90

1 348,28

383,74

532,23

Časové rozlíšenie

0,00

0,00

Výnosy budúcich období

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subj.VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Zúčtovanie

s inštitúciami

sociálneho poistenia
Ostatné priame dane

3. Významné budúce investičné akcie v obci očami
starostu Pavla Hybalu
Významné investičné akcie v roku 2019
- rekonštrukcia verejného osvetlenia

Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- dokončenie rekonštrukcie vereného osvetlenia a zrealizovanie schváleného projektu na
rekonštrukciu budovy KD a OCÚ cez projekt PPA.

4. Predpoklad starostu obce o budúcom vývoji účtovnej
jednotky
Zámery obce Petkovce a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo viacročnom rozpočte
obce, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce.
Viacročný rozpočet sa zostavuje na obdobie troch rokov, pričom príjmy a výdavky
rozpočtov na roky nasledujúce po príslušnom roku, nie sú záväzné. Obec sleduje v priebehu
roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva v ňom zmeny, najmä
zvýšenie vlastných príjmov, alebo zníženia výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť
rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Účtovná závierka bola odovzdaná prostredníctvom systému RISSAM v elektronickej
forme v zákonom stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
V Petkovciach dňa, 30. marca 2020
Vypracoval: Patrik Jakubov

Pavol Hybala
starosta obce

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


Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

