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1. Základná charakteristika Obce Stretava  

 
Prvá písomná zmienka o obci v stretavskom území pochádza z polovice 13. storočia. 

Obec leţí v srdci Zemplína, v juhovýchodnej časti Východoslovenskej níţiny, v okrese 

Michalovce. Obec lemuje vodný tok Čierna Voda a zo západu rieka Laborec. Územie 

regiónu má výborné klimatické podmienky. Táto časť Zemplína je po Podunajskej níţine 

druhou najteplejšou časťou Slovenska. 

Obec je právnickou osobou, ktorá 

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.  

Susedné obce: zo severu je to obec 

Palín, Senné, z východu sú to 

Pavlovce nad 

Uhom, zo západu sú to Budkovce a na juhu obec Stretavka.  

Celková rozloha obce: 8 968 227 m
2
. 

 

 1.1.Organizačná štruktúra obce  

 

Starosta obce:   Marek Keher 

 

Zástupca starostu obce:  Jana Bartová, Mgr. 

 

Hlavný kontrolór obce: Marcela Koščová, Mgr. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo:  

Štefan Horňák - poslanec obecného zastupiteľstva 

Stanislav Jakub - poslanec obecného zastupiteľstva 

Miloš Marčinčák - poslanec obecného zastupiteľstva 

Jaroslav Valisko - poslanec obecného zastupiteľstva 
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1.2. Demografické údaje  

 

Počet obyvateľov k 31.12.2015 bol 685, čo je nárast oproti roku 2014. 

Z hľadiska vierovyznania je obec prakticky homogénna. Dominantná časť 

obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi, reformovanej kresťanskej cirkvi 

a Náboţenskej spoločnosti Jehovovi svedkovia. V malej miere sú zastúpené ostatné 

vierovyznania.  

 

1.2.1 Vývoj počtu obyvateľov v grafickom a číselnom spracovaní od roku 2011 po  

          rok 2015 
 

 

1.2.2 Porovnanie narodení a úmrtí od roku 2011 po rok 2015 
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1.2.3 Pomer mužov a žien v roku 2015 
 

 
 

1.3. Rozloženie bývajúceho obyvateľstva podľa náboženského vyznania 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľstva 2011 

 

1.4 Symboly obce 
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1.5 Pamiatky  

 

Jednou z pamiatok je kalvínsky kostol evidovaný 

Pamiatkovým úradom SR. Za národnú kultúrnu pamiatku bol 

vyhlásený dňa 23. marca 1963. Bol postavený v polovici 15. 

storočia v slohu vrcholnej gotiky. 

Ďalšou pamiatkou je Dom bohatého gazdu – tento dom má 

pôdorys v tvare písmena L, ku ktorému patrí aj hospodársky trakt 

pozostávajúci z maštale a murovaných chlievov v zadnej časti 

dvora. 

Typickú ukáţku pôvodnej zástavby obce zo začiatku 20. storočia predstavuje dom so 

súp. č. 110, tzv. ľudový dom. Uličná fasáda má bohatú štukovú výzdobu pozostávajúcu 

z klasicizujúcich tvaroslovných prvkov pásových šambrán okolo okien. 

 

Rímskokatolícky kostol  je o niekoľko storočí mladší. V 60-tych 

rokoch minulého storočia na podnet farára zo Senného, vdp. Bubláka, 

filiálni farníci vyvíjali úsilie o započatie jeho výstavby. Pozemok na 

výstavbu kostola daroval Juraj Tkáč s manţelkou a finančné prostriedky na 

realizáciu plánu boli získané zo zbierok veriacich.  

 

 

1.6 Výchova a vzdelávanie  

 

V roku 2015 navštevovalo materskú školu 20 detí vo veku 3 – 6 rokov. Materská 

škola je bez právnej subjektivity, jej zriaďovateľom je obec a napojená je na rozpočet obce, 

pričom hospodári aj s vlastnými 

finančnými prostriedkami. Príjmy 

z beţných transferov pre materskú školu 

predstavovali v roku 2015 čiastku 651,- 

€. Poplatky za materskú školu boli vo 

výške 799,50,- €. Výdavky materskej 

školy v roku 2015 dosiahli výšku 

35 155,61 €. Z celkových výdavkov 
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najväčšiu poloţku tvorili mzdy 20 575,78 €, t.j. 58,53 %, odvody 7 458,06 € t.j. 21,21 %. 

Výdavky na tovary a sluţby tvoria 6 661,96 € t.j. 18,95 %. V rámci materskej školy 

prevádzkuje obec výdajnú školskú kuchyňu. Výdavky na jej prevádzku sú vo výške 

10 544,28 €, z toho mzdy predstavovali 54,29 % a odvody 19,25 %. 

Príjem materskej školy v r. 2015: 

Transfer z KŠÚ KE:        651,- € 

Poplatky za MŠ:         799,50 € 

Výdaj materskej školy v r. 2015: 

Materská škola:    35 155,61 € 

Výdajná školská kuchyňa:   10 544,28  €  

 

 

 

 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnutie optimálnej 

perceptuálno – motorickej, kognitívnej a citovo – sociálnej úrovne detí ako základu 

pripravenosti na primárne vzdelávanie a ţivot v spoločnosti. O výchovu detí v materskej 

škole sa stará p. riaditeľka, Anna Jankoviková, Bc. a p. učiteľka, Mária Brutovská, Bc. 

V edukačnom procese  sa zameriavali na stimulovanie všeobecných kognitívnych, 

komunikačných, učebných a informačných kompetencií detí vo všetkých vzdelávacích 

oblastiach. Učiteľky utvárali u detí základy riešenia problémov kaţdej oblasti ľudskej 

činnosti, základy tvorivého myslenia, základy kritického myslenia. Pri plnení úloh sa 

vyuţívali dostupné učebné a didaktické pomôcky. Jednotlivé poznatky deti získavali aj 

prostredníctvom kontaktov s okolím, priamym pozorovaním prírodných javov. 

V edukačnom procese sa vyuţívali pracovné zošity, listy, portfólia, kde si deti utvrdzovali 
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nadobudnuté vedomosti. Edukačné úlohy a aktivity boli diferencované vzhľadom na 

vekové zastúpenie detí. Hodnotenie detí bolo vyuţívané ako motivácia k napredovaniu 

a zvyšovaniu ich výkonov.  

Do výchovno-vzdelávacej práce sa zavádzali prvky nových trendov pedagogiky, 

ktoré mali základ v kontinuálnom vzdelávaní. Výchovno-vzdelávaciu prácu plánovali a 

realizovali podľa nových konceptov pri rešpektovaní štátneho vzdelávacieho programu 

ISCED 0. 

Pracovali s vlastným školským vzdelávacím programom: Zvedavý bocianik, 

v ktorom bolo environmentálne zameranie materskej školy. Materská škola sa zapojila do 

národného projektu  elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktoré 

realizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v 

spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.   

Počas školského roka sa v materskej škole organizovali rôzne zaujímavé akcie:  

- Tekvicová party - zhotovovanie ikebán z prírodných materiálov, strašidiel z tekvíc, 

posedenie s rodičmi pri pečených tekviciach  a zemiakoch 

- Šarkaniáda - súťaţ o najkrajšieho šarkana 

- Stretnutie s Mikulášom 

- Regionálne kolo speváckej súťaţe detí MŠ Sláviček 

- Vianočná besiedka spoločne s rodičmi spojená s kultúrnym programom 

- Zimné radovánky pri prvom snieţiku 

- Rozprávkový karneval 

- 1. ročník regionálnej prehliadky detí v dramatizácií rozprávok  

- Turistická vychádzka ku brehom Čiernej vody 

- Stavanie mája 

- Deň matiek 

-  Turistická vychádzka na farmu v Stretave 

- Prehliadka kaštieľa v Sennom 

- Športová olympiáda predškolákov  

v Zemplínskej Širokej 

- Spoločný výlet s rodičmi do ZOO v 

Maďarsku 
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- Slávnostná rozlúčka s predškolákmi spojená so slávnostným odovzdávaním 

osvedčení. 

 

 

Vývoj počtu detí navštevujúcich materskú škôlku za predchádzajúcich 6 rokov: 
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1.7 Kultúra a šport 

 

Obec Stretava kaţdoročne usporadúva 

Oslavy dňa matiek, Stretnutie rodákov 

a spoločenské posedenie dôchodcov.  

 

 

V sobotu, 09.mája 2015, sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Stretave podujatie 

venované mamičkám ku Dňu matiek. Zorganizoval ho ako tradične obecný úrad 

v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej, ktorého členky pripravili na tento akt 

hodnotné pohostenie. V úvodnom príhovore sa starosta obce, Marek Keher, poďakoval 

mamičkám za ich náročnú úlohu pri výchove detí a vyzdvihol hlavne nezastupiteľnú 

funkciu v ich starostlivosti o svoju rodinu. Kaţdej zúčastnenej mamičke osobne k sviatku 

poblahoţelal a poďakoval peknou kytičkou a drobným spomienkovým darčekom. 

K prítomným matkám a starým mamám sa taktieţ prihovorila zástupkyňa starostu obce 

Mgr. Jana Bartová. S tematicky ladeným programom vystúpila hudobná dvojica  Milan 

Kapitula a Janko Bencuľák. Svojou hudbou a energickosťou roztlieskali a roztancovali 

prítomné publikum. Pre zúčastnených to bol naozaj pekný spoločenský záţitok. 

 

Posledná júlová sobota sa stáva tradíciou stretnutia našich rodákov. V roku 2015 však táto 

akcia sa neuskutočnila. Dôvodom nekonania sa tradičného stretnutia bola skutočnosť, ţe 

dňa 9.7.2015 podpísal starosta obce Zmluvu na rozsiahlu rekonštrukciu budovy kultúrneho 
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domu. Obec musela zhotoviteľovi stavby odovzdať nielen budovu kultúrneho domu ale aj 

priľahlé priestory, ktoré sú k oslavám potrebné. 

 

 

 

 
 

 

Kaţdoročne sa v rámci Mesiaca úcty k starším stretávajú naši dôchodcovia v 

kultúrnom dome, aby si tak zaspomínali a spoločne sa aj zabavili. Aj v roku 2015 

spoločenské posedenie dôchodcov v Stretave pripravil Obecný úrad v spolupráci 

s Miestnym odborom Matice slovenskej. Konalo sa v sobotu, 7. novembra. Na tomto 

podujatí sa zúčastnilo spolu 51 dôchodcov, ktorí od organizátorov obdŕţali milý darček. 

Poslankyňa obecného zastupiteľstva, Mgr. Jana Bartová, privítala prítomných krásnou 

básňou. Starosta obce, Marek Keher, svojim príhovorom naplnil slávnostnú atmosféru 

stretnutia. O chutné a dobré pohostenie sa postarali ţeny z miestneho odboru Matice 

slovenskej. O príjemnú atmosféru a dobrú náladu sa svojim programom postarali hudobná 

dvojica Milan Kapitula a Janko Bencuľák a Muţská spevácka skupina Uţan.  

 

Šport – obec reprezentuje obecný športový klub. História organizovaného futbalu v obci 

Stretava sa datuje od roku 1983. Od roku 2006 muţstvo seniorov a dorastu pôsobilo v 3A 

triede. Od roku 2014 pôsobí v VIII. Lige Západ muţov.  V sezóne  2015/2016 sa umiestnili 

na 5 . mieste. V sezóne odohrali 18 zápasov s bilanciou 8 výhry, 1 remízy a 9 prehier. 

Miestny futbalový klub pôsobí pod Oblastným futbalovým zväzom Michalovce a je 

financovaný z rozpočtu obce. Futbalový klub má v súčasnosti 55 registrovaných hráčov, 

z toho aktívnych 35 hráčov. 
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V obci je organizovaný i dobrovoľný hasičský zbor, pripravený vţdy pomôcť 

v krízových situáciách. 

2. Ekonomické údaje o vývoji hospodárenia v obci 

Obec Stretava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky, zdruţuje 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.  

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môţe pouţiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňaţných fondov. 

 

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce 

slúţi 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 moţno pouţiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon 

samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. 

Obec môţe zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa 

zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môţe vloţiť svoj majetok ako 

vklad do obchodnej spoločnosti alebo môţe zo svojho majetku zaloţiť právnickú osobu. 

Taktieţ môţe upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné 

upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce. 

 

Po prijatí prostriedkov štátneho rozpočtu obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho 

rozpočtu. 

2.1 Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie 

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 

rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom 

rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je 

zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.  

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: 
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- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území 

obce,  

- ako aj k obyvateľom ţijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov 

a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzného 

nariadenia obce, ako aj zo zmlúv. 

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí: 

- podiely na daniach v správe štátu, 

- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,  

- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 

Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám 

a príspevkovým organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je 

zakladateľom. 

Rozpočet obce môţe obsahovať finančné vzťahy: 

- k rozpočtom iných obcí, 

- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia 

spoločné úlohy. 

Finančné hospodárenie Obce Stretava sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený 

uznesením obecného zastupiteľstva č. 5 zo dňa 08.12.2014. 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015, ktorý 

obec v roku 2014 zostavila podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení niektorých zmien a doplnkov. 

Zmena rozpočtu obce: 

1. rozpočtové opatrenie č. 1, zo dňa 16.03.2015, 

2. rozpočtové opatrenie č. 2 , zo dňa 23.04.2015, 

3. rozpočtové opatrenie č. 3, zo dňa 29.06.2015, 

4. rozpočtové opatrenie č. 5  zo dňa 21.09.2015 schválené uznesením OZ č. 21  dňa 

30.10.2015 

5. rozpočtové opatrenie č. 6 a 7, zo dňa 10.12.2015, schválené uznesením OZ č. 27 dňa 

14.12.2015 
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2.2 Upravený rozpočet obce k 31.12.2015 a jeho plnenie 

2.2.1 Príjmy 
 

Rozpočet
Upravený rozpočet 

v €
Skutočnosť %-tuálne plnenie

Príjmy beţného rozpočtu 238 532,00 223 807,70 93,83 

Príjmy kapitálového rozpočtu 321 200,19 321 200,19 100,00

Finančné operácie -  príjmy 244 624,24 244 624,24 100,00 

Celkom príjmy 801 733,14 789 109,81 98,43 
 

 

2.2.2 Plnenie príjmov za rok 2015 
 

POL

OŢK

A

POPIS POLOŢKY Úpravený rozpočet  

- beţné príjmy

Skutočnosť k 

31.12.2015

% plnenia 

rozpočtu po 

zmenách

111 Výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve
145 073,30 145 073,48 100,00

121 Daň z nehnuteľnosti (daň 

pozemkov a stavieb)
42 723 35 938,03 84,12

133 Daň za 

kom.odpady..,uţív.ver.priest.
9 282 5 780,43 62,28

134 Daň za dobyvací priestor
6 900,00 6 916,71 100,24

211 Dividendy
0 0,00 0,00

212 Prijmy z prenajatých pozemkov
2 290 811,29 35,43

221 Ostatné poplatky
2 146 2 153,47 100,35

222 Za porušenie predpisov
190 199,15 104,82

223 Poplatky a platby   
8 090 7 401,36 91,49

242 Úroky z vkladov
10,00 1,18 11,80

292 Príjmy z dobropisov
2 965 2 821,02 95,14

311 Granty
1 000,00 1 000,00 100,00

312 Transféry z štát. rozpočtu
17 862,70 15 712 87,96

Bežné príjmy spolu
238 532 223 807,70 93,83
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2.2.3 Transfery prijaté zo štátneho rozpočtu a sponzorstvo - granty 
(údaje v eurách, viď hlavná kniha): 

 

Poskytovateľ - ŠR
       Suma v € 

(skutočnosť)
Účel použitia

REGOB   216,15 kanc.potreby, telefón, poštovné, energie, toner

Ţivotné prostredie 52,00 kanc.potreby, telefón,  energie

Doprava 28,30 energie - elektrina, plyn

Hmotná núdza - stravné 621,00 strava pre deti MŠ v HN

Hmotná núdza - školské potreby 33,20 školské potreby pre predškolákov HN

Rodinné prídavky 0,00 potraviny

Krajský školský Košice 651,00 učebné pomôcky, časopisy, tlačivá, ...

Podpora udrţania prac. miest §50a 9 791,20 poistné zamestnanec a zamestnávateľ

REFERENDUM 640,00 odmeny členov komisie,stravné,cestovné

Program obnovy dediny 3 619,50 Zelená dedina

PPA 185 471,87 rekonštrukcia ciest

Enironmentálny fond 135 728,32 rekonštrukcia KD

Spolu 337 461,69

 

 

V roku 2015 obec Stretava získala od spoločnosti NAFTA, a.s., grant vo výške 

1 000,- € na projekt „Sadové úpravy a úprava okolia pri Pomníku padlým hrdinom“ v 

Stretave . 

Prostriedky z grantu boli pouţité na zakúpenie materiálu na úpravu areálu pomníka 

v sume  117,44 €.    

 

 

Pohľad na výšku beţných, kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a grantov 

v porovnaní k predchádzajúcim obdobiam.  

 



Obec Stretava   Výročná správa 2015 

 16 

 
 

2.2.4 Kapitálové príjmy 

(údaje v eurách): 

Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenie

Kapitálové príjmy 321 200,19 321 200,19 100,00
 

Kapitálové príjmy boli rozpočtované na realizáciu rekonštrukciu miestnych komunikácií 

a rekonštrukciu kultúrneho domu v obci.  

 

Dňa 29.12.2014 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku na projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava“ 

z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) v rámci Programu rozvoja vidieka  SR 2007-

2013, opatrenie č. : 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí. Realizácia prác na stavbe začala dňa 

31.03.2015 a práce boli ukončené dňa 09.04.2015. Výška poskytnutého príspevku je 

185 471,87 €. 

 

 V roku 2015 obec podpísala Zmluvu o poskytnutí podpory z Environmentálneho 

fondu na projekt „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci 

Stretava“, s cieľom zníţiť energetickú náročnosť budovy kultúrneho domu realizáciou  

stavebných úprav. Výška poskytnutej  podpory je 135 728,32 €. 
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2.2.5 Finančné operácie 
 

(údaje v eurách): 

Rozpočet upravený Skutočnosť % plnenie

Finančné operácie príjmy 244 624,24 244 624,24 100,00
 

 

Finančné operácie – príjmy v hodnote 244 624,24 € pozostávajú zo sumy 58,00 € 

zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka – nevyčerpaná dotácia na stravu HN, suma 

10 000 € pochádza z prevodu prostriedkov z rezervného fondu a suma 197 471,87 

dlhodobý úver z Prima banky Slovensko, a.s. a pôţička z firmy Betpress vo výške 

37 094,37 €, ktoré boli pouţité na realizáciu rekonštrukcie miestnych komunikácií 

a chodníky v obci Stretava.  

Finančné prostriedky z rezervného fondu boli v roku 2015 pouţité na splátku úveru 

z Prima banky Slovensko, a.s..  

 

2.2.6 Plnenie výdavkov za rok 2015 
 

Rozpočet
Upravený rozpočet 

v €
Skutočnosť %-tuálne plnenie

Výdavky beţného rozpočtu 210 676,23 198 052,90 94,01

Výdavky kapitálového rozpočtu 369 490,67 369 490,67 100,00

Finančné operácie - výdavky 221 566,24 221 566,24 100,00

Celkom výdavky 341 103,19 327 203,90 95,93

 
 

 

 

2.2.7 Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 
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 (údaje viď Plnenie rozpočtu k 12/2015 v eurách) 

 

Beţné výdavky boli hradené z vlastných príjmov, z príjmov štátneho rozpočtu a z úverov. 
 

2.2.8 Kapitálové výdavky 
 
(údaje v eurách, viď Plnenie rozpočtu k 12/2015): 

Popis položky

Upravený rozpočet 

kapitálových 

výdavkov

Skutočnosť % plnenie

04.5.1 Cestná doprava 294,00 294,00 100,00

06.2.0 Rozvoj obcí 222 566,24 222 566,24 100,00

08.2.0-9 Ostatné kultúrne služby 146 630,43 146630,43 100,00

Spolu 369490,67 369490,67 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

01.1.1. Obec 88596,23 84935,39 95,87

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 5225,00 4614,64 88,32

01.6.0 Voľby 597,30 597,30 100,00

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 5675,00 5673,28 99,97

03.2.0 Ochrana pre poţiarmi 818,00 478,00 58,44

04.5.1 Cestná doprava 3998,00 3907,35 97,73

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 9196,00 8832,33 96,05

06.2.0 Rozvoj obcí 25191,70 24304,67 96,48

06.4.0 Verejné osvetlenie 4910,00 4007,42 81,62

08.1.0 Rekreačné a športové sluţby 2292,00 1634,75 71,32

08.2.0. Ostatné kultúrne sluţby 12102,00 11216,32 92,68

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské sluţby 250,00 103,46 41,38

08.4.0 Náboţeské a  iné  spoločenské sluţby 3084,00 2048,10 66,41

09.1.1.1 Predškolská výchova 37573,00 35155,61 93,57

09.6.0.2 Školské stravovanie 11068,00 10544,28 95,27

10.1.2 Invalidita a ťaţké zdrav.postihnutie 100,00 0,00 0,00

Spolu 210676,23 198052,90 94,01
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2.2.9 Finančné operácie 
 

(údaje v eurách): 

Popis položky

Upravený rozpočet 

kapitálových 

výdavkov

Skutočnosť % plnenie

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 221 566,24 221 566,24 100,00

Spolu 221 566,24 221 566,24 100,00

 

 

Finančné operácie – výdavky tvorili splátky dlhodobého bankového úveru poskytnutého 

Prima bankou Slovensko, a.s. a ostatnej pôţičky od firmy Betpress. 

 

 

 

3. Hospodárenie obce a rozdelenie rozpočtovaného výsledku  

     hospodárenia za rok 2015 
     

3.1. Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2015 

 

  

Príjmy beţného rozpočtu
238 532,00 223 807,70 93,83

Výdavky beţného rozpočtu
210 676,23 198 052,90 94,01

Hospodársky výsledok BR 27 855,77 25 754,80 92,46

Príjmy kapitálového rozp.
321 200,19 321 200,19 100,00

Výdavky kapitálového rozp.
369 490,67 369 490,67 100,00

Hospodársky výsledok KR -48290,48 -48290,48 100,00

Finančné operácie -  príjmy
244 624,24 244 624,24 100,00

Finančné operácie - výdavky
221 566,24 221 566,24 100,00

Hospodársky výsledok FO 23 058,00 23 058,00 100,00

Celkom príjmy 804 356,43 789 632,13 98,17

Celkom výdavky 801 733,14 789 109,81 98,43

Cekom rozdiel medzi P a V 2 623,29 522,32

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách.  

 

Príjmy: 223 807,70 € + 321 200,19 € = 545 007,89 €  

Výdavky: 198 052,90 € + 369 490,67 € = 567 543,57 € 
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Výsledok rozpočtového hospodárenia = - 22 535,68 € 

 

Finančné operácie nevstupujú do výsledku rozpočtového hospodárenia. 

 

Pre výpočet tvorby Rezervného fondu berieme v úvahu aj Finančné operácie.  

 

(údaje v eurách) 

                             

Názov fondu

Počiatočný stav 

k 1.1.2015

Tvorba RF z r. 

2015

Čerpanie RF 

v roku 2015

Konečný stav 

k 31.12.2015

Rezervný fond 8 415,65 522,32 8 415,65 522,32

Ostatné fondy 4 622,16 0,00 1 584,- 3 038,16

Socialny fond 84,28 536,33 0,00 620,61
 

 

Podľa platnej legislatívy – Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31  z 8. augusta 2007 § 

40, bod 3 účtovná jednotka, ktorou je obec sa na samostatnom analytickom účte 221 účtujú 

prostriedky mimorozpočtových  fondov. Preto súlad medzi evidenciou mimorozpočtových 

fondov a analytickou evidenciou na bankovom  účte bude zabezpečený správnym 

účtovaním účtovníčkou obce podľa postupov účtovania platných pre obec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Audítorská správa  
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4. Bilancia aktív a pasív 
 

4.1 Aktíva 

Aktíva -názov
 Nadobúdacia 

cena- bruto

Oprávky . 

korekcia

Zostatková cena k 

31.12.2015 - netto

Beprostredne 

predch. obdobie

Majetok spolu v tom: 1210069,71 315185,06 894884,65 552299,71

Neobežný majetok 1167306,46 315185,06 852121,40 505386,49

Dlhodobý nehmotný majetok 4861,85 1598,00 3263,85 3671,85

Dlhodobý hmotný majetok 1040504,55 313587,06 726917,49 379774,58

Dlhodobý finančný majetok 121940,06 0,00 121940,06 121940,06

Obežný majetok v tom: 41903,18 0,00 41903,18 46221,45

Zásoby 1323,42 0,00 1323,42 1115,63

Kratkodové pohľadávky 29227,47 0,00 29227,47 31857,18

Finančný majetok 11352,29 0,00 11352,29 13248,64

Časové rozlíšenie 860,07 0,00 860,07 691,77
 

4.2 Pasíva 

Vlastné imanie a záväzky  894 884,65 552 299,71 

Vlastné imanie 290 125,21 276 125,21

oceňovacie rozdiely 0,00 -14,40 

Výsledok hospodárenia  290 453,13 276 125,21 

V tom VH minulých rokov 276 125,21 280 187,27

Výsledok hospodár.za účt.obd. 14 327,92 -4 062,06 

Záväzky 140 004,80 121 171,55 

Rezervy zák.krátkodobé 1 080,00 6 299,46

Zúčt.medzi subjektami VS 0,00 58,00

Záväzky krátkodobé 24 119,18 13 544,80

Záväzky dlhodobé 620,61 84,28

Bankové úvery dlhodobé 114 185,01 101 185,01 

Časové rozlíšenie 464 426,72 155 002,95 
 

 

 

 

 

4.3 Výkaz ziskov a strát 
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  Náklady 
Suma za 

rok 2014 

Suma za 

rok 2015 
  Výnosy 

Suma za 

rok 2014 

Suma za 

rok 2015 

50 
Spotrebované 

nákupy 
32674,66 37739,87 60 

Trţby za vlastné výkony a 

tovar 
1713,31 2072,78 

51 Sluţby 32408,04 26352,42 61 
Zmena stavu 

vnútroorganizačných zásob 
270,32 314,91 

52 Osobné náklady 107071,19 120083,95 62 Aktivácia 300,00 0 

53 Dane a poplatky 419,27 534,65 63 
Daňové a colné výnosy a 

výnosy z poplatkov 
172473,10 194257,16 

54 
Ostatné náklady na 

prevádzkovú 

činnosť 

3010,78 5014,11 64 
Ostatné výnosy z 

prevádzkovej činnosti 
8380,20 8836,81 

55 
Odpisy, rezervy  a 

opravné poloţky 
26365,22 23355,76 65 

Zúčtovanie rezerv a 

opravných poloţiek 
5995,96 5819,46 

56 Finančné náklady 7179,42 9244,41 66 Finančné výnosy 13,77 170,33 

57 
Mimoriadne 

náklady 
0 0 67 Mimoriadne výnosy 9,56 169,15 

58 
Náklady na 

transfery a náklady 

z odvodu príjmov 

1193,61 1991,36 68 

Výnosy z transferov a 

rozpoč. príjmov v štát. 

rozpoč. org. a príspev. org. 

0 0 

      69 
Výnosy z transferov a 

rozpoč. príjmov v obciach 
17384,43 27488,00 

  Celkom náklady 210322,19 224316,53   Celkom výnosy 206260,77 203427,27 

  
Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2015 

14328,01€ 
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5. Vývoj pohľadávok a záväzkov 

5.1 Pohľadávky  

 

Za rok 2015 a predchádzajúce roky obec v eviduje krátkodobé pohľadávky 

v hodnote 29 227,47 €, a to: 

 ostatné pohľadávky:           386,95 €, 

 pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC:    8 247,84 €, 

 pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC:  20 533,32 €, 

 pohľadávky voči zamestnancom – stravné:          38,02 €, 

 iné pohľadávky:             21,34 €. 

 

POHĽADÁVKY PODĽA 

LEHOTY SPLATNOSTI 
HODNOTA € K 31.12.2014 HODNOTA V € K 31.12.2015 

v lehote splatnosti 2 475,57 446,31 

po lehote splatnosti 29 381,61 28 781,16 

spolu 31 857,18 29 227,47 

 

5.2 Záväzky 

 

Prehľad o stave záväzkov  
 

ZÁVÄZKY PODĽA LEHOTY 

SPLATNOSTI 
HODNOTA € K 31.12.2014 HODNOTA V € K 31.12.2015 

v lehote splatnosti 125 308,29 121 004,80 

po lehote splatnosti 0 19 000,00 

spolu 125 308,29 140 004,80 
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Záväzky rok 2015 rok 2014

Rezervy zák.krátkodobé 1080,00 6 299,46

Záväzky krátkodobé 24119,18 13 544,80

Dodávatelia - neuhradené faktúry 1408,66 1 243,50

Iné záväzky 11463,30 4 227,83

Zamestnanci 2355,50 289,86

Ostatné záväzky voči zamestnancom 0,00 0,00

Zúčt.s orgánmi soc.a zdrav.poist. 4078,30 3 863,31

Ostatné priame dane 637,02 743,90

Transf.a ost.zúčt.so subjektmi VS 4176,40 3 176,40

Bankové úvery 114185,01 101 185,01

Bankové úvery dlhodobé 114185,01 101 185,01

Záväzky dlhodobé 620,61 84,28

Záväzky zo sociálneho fondu 620,61 84,28

Zúčt. medzi subjekt. VS 0 58,00

 

6. Významné investičné akcie 
 

Dňa 29.12.2014 starosta obce Stretava podpísal s Pôdohospodárskou platobnou 

agentúrou so sídlom v Bratislave zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

na projekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v obci Stretava". Výška 

poskytnutého príspevku je 233 590,- eur.  

Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorú obec podala na Pôdohospodársku platobnú 

agentúru (ďalej len PPA) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie č.: 

3.4.2 Obnova a rozvoj obcí na projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky 

v obci Stretava“, bola na PPA zaregistrovaná 

ešte dňa 30.06.2009. Nebola v tomto období 

schválená so zdôvodnením, ţe na uvedený 

zámer nie sú finančné prostriedky. 

Aţ 30.06.2014 po urgencii starostom a ďalšom 

prerokovaní v komisii PPA obdŕţala obec 
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rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku pre túto stavbu.  

Obec v spolupráci s vybraným dodávateľom stavby prostredníctvom verejného 

obstarávania začala s prípravou realizácie stavby. Projektovej kancelárii bola zadaná 

poţiadavka na spracovanie realizačnej dokumentácie tejto stavby. Pri jej spracovaní bolo 

zistené, ţe v pôvodnom projekte boli nesprávne určené šírky pre realizáciu pokladania 

asfaltobetónu. Tým došlo k zníţeniu výmery pre realizáciu na Vetve „A“ o 2377,57 m
2
 a na 

Vetve „D“ o 590,87 m
2
. Ďalej na Vetve “D“ pôvodne navrhované tzv. obratisko bolo mimo 

miestnej komunikácie parc. č. 554 kat. úz. Stretava, do priestoru, ktorý nie je majetkom 

obce. Projektant v pôvodnom projekte nezahrnul do realizácie miestnu komunikáciu parc. 

č. 299 o dĺţke 37,55 m, ktorá patrí k Vetve „D“ a je jedinou prístupovou komunikáciou 

k tam situovaným obývaným rodinným domom. Táto zmena bola pre realizáciu schválená 

dodávateľom stavby a príslušným špeciálnym stavebným úradom Rozhodnutím o povolení 

zmeny. Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi 30.03.2015.  Realizácia prác začala 

31.03.2015 a práce boli ukončené dňa 09.04.2015. 

Rozhodnutie o schválení našej ţiadosti o poskytnutí nenávratnej dotácie pre 

realizáciu diela „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu v obci 

Stretava“ bolo ministrom ţivotného prostredia schválené dňa 02.12.2014.  

Účelom projektu bolo zníţiť energetickú náročnosť budovy, čo sa má dosiahnuť realizáciou 

týchto stavebných úprav:  

1.  boli výmene okná a dvere v obvodových múroch, 

2.  zateplené obvodové steny, 

3.  zateplený strop nad prednou, pôvodnou časťou budovy s pôvodným dreveným krovom 

a výmena krytiny, 

4.  vymenená plochá strecha prístavby za sedlovú a zateplená, 

5.  bol nainštalovaný nový odkvapový systém, 

6.  zateplené podlahy v miestnosti sály a priľahlej chodby, 

7.  vymenené ústredné kúrenie, 

8.  vymenený bleskozvod. 

Po ukončení výberového konania 

dodávateľa stavby, ktoré trvalo kvôli 

byrokratickým potrebám viac ako štyri 

mesiace a následného priameho 

rokovacieho konania bola aţ 13.07.2015 
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podpísaná zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Slovenskej republiky 

formou nenávratnej dotácie medzi obcou a týmto fondom.  

            Termín realizácie zámeru bol ale neúprosný. Zámer sme museli zrealizovať do 

konca augusta, ináč by náklady na stavbu neboli uhradené. Stavba k realizácii bola 

odovzdaná 15. júla a hneď 16. júla sa začali vykonávať práce. Vďaka obrovskému úsiliu a 

nasadeniu dodávateľa stavby, EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o., jeho výbornej 

organizačnej činnosti v riadení prác, jeho subdodávateľmi, a napriek obrovským 

horúčavám v období realizácie sa podarilo zámer zrealizovať, stavbu skolaudovať 

a poţiadať Environmentálny fond v termíne dohodnutom zmluvou o platbu. Úhrada bola 

vykonaná 02.10.2015. Celkové náklady na tieto práce činili 142 871,92 €. 

            Obec ďalej pokračuje v rámci svojich finančných moţností v úprave vnútorných 

priestorov z dôvodu, ţe na ich úpravu mimo 

zateplenia podlahy neboli finančné prostriedky 

oprávnené. Bola uloţená dlaţba do hlavnej sály 

a priľahlých chodieb a bol zrealizovaný 

sadrokartónový strop s prislúchajúcim osvetlením 

v priestoroch hlavnej sály a priľahlých chodbách. 

Je ešte potrebné rekonštruovať WC, 

pravdepodobne aj odpady z nich, zadnú 

hospodársku časť budovy, a to nové dlaţby na chodbách a v kuchyni, v kuchyni tieţ obklad 

stien, ďalej upraviť podlahy v kniţnici, školáckom klube a v sklade materiálu slúţiacom 

pre kuchyňu. Tieto práce by sme mohli stihnúť najneskôr do konca prvého polroka 

budúceho roku. Všetko závisí od toho, či sa podarí získať nejaké mimorozpočtové zdroje. 

Zrealizovaním týchto prác bude mať obec konečne hodnotný kultúrny stánok. 

Na konci októbra sme umiestnili v našej oddychovej zóne 9 informačných tabúľ z 

prírodného materiálu s umiestnením grafických a textových náučných informácií. Ide o 

realizáciu náučného chodníka. Textové informácie sú vo viacerých tematických 

zameraniach. V rámci umiestnenia deviatich informačných tabúľ je tzv. deväť zastavení: 

Fauna okolia obce Stretava, Flóra okolia obce Stretava, Brehové porasty vodného toku  
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Čierna voda, Lesy – pľúca Zeme, 

Ekosystémy – pole, lúka, les, voda, Význam 

a funkcia poľovníctva, Krajinné zloţky, Čo 

nepatrí do prírody, Ryby našich riek. 

Dôleţitou aktivitou v rámci predkladaného 

zámeru je aj vydanie náučnej publikácie, kde 

je popísaná podrobnejšie tematika o prírode 

v našej oblasti  pretoţe na paneloch je táto 

tematika popísaná len stručne. 

Realizácia projektu je kladným výsledkom našej ţiadosti na Environmentálny fond 

Slovenskej republiky – Program obnovy dediny, preto aj touto cestou ďakujeme za 

poskytnutie 3619,50 EUR.  

Sprievodným podujatím k týmto náučným tabuliam bude výchovno-vzdelávacie podujatie 

pre deti a mládeţ a širokú verejnosť – filmové ukáţky s náučnou tematikou, súťaţ pre deti 

a mládeţ s ocenením „mladý prírodovedec“, ktoré plánujeme uskutočniť v zimných 

mesiacoch. 

Cieľom projektového zámeru je implementovať vhodný výchovne vzdelávací, informačný 

a propagačný prostriedok v rámci prírodnej expozície „Lesopark Stretava“, ktorý sa stane 

neoddeliteľnou súčasťou slovenskej krajiny. Bude súčasťou postupne sa budujúceho 

informačného systému náučných poznávacích trás Slovenska. Dobre koncipovaný náučný 

chodník je predovšetkým zdrojom dôleţitých informácií o krajinnej sfére,  ochrane prírody, 

o ţivotnom prostredí i aktivitách človeka v krajine, a zároveň je ideálnym vzdelávacím 

prostriedkom pre udrţateľný rozvoj, environmentálne vzdelávanie a výchovu. 

 6.1 Predpokladaný budúci vývoj činnosti obce podľa slov starostu Mareka 

Kehera 
 

 

 ,,Aj keď finančných prostriedkov na rozvoj obce je ţalostne málo, snaţíme sa 

neustále obec zveľaďovať , aby sa občania cítili v obci dobre.  Prioritou v roku 2015 bolo 

zdarne ukončiť realizáciu aktivít projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácii 
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a výstavba chodníkov v obci Stretava“ – ukončenie realizácie 

prác, správnosť vedenia účtovníctva vo vzťahu k projektu, 

dodrţanie pravidiel publicity a iných skutočností 

vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, čo sa  úspešne  

podarilo. Projekt bol realizovaný prostredníctvom 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry, s podporou Európskej 

únie, z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.  

 Úspešne sa podarilo zrealizovať rekonštrukciu 

kultúrneho domu s cieľom zníţenia energetickej náročnosti 

predmetnej budovy, napriek tomu, ţe termín realizácie projektu bol neúprosný. Práce na 

stavbe museli byť zrealizované do konca augusta , v opačnom prípade by náklady na stavbu 

Environmentálny fond neuhradil. V rámci  rekonštrukcie na zlepšenie energetickej 

hospodárnosti budovy a jej zhodnotenie, sa zrealizovala výmena všetkých okien a dverí, 

zateplenie stien, zateplenie stropu, zateplenie strechy, kvôli zatekaniu do objektu sa riešila 

výmena plochej strechy v jej zadnej časti za strechu sedlovú,  s jednotnou krytinou strechy 

na celej budove,   pokládka nového povrchu podlahy. So zateplením stien súvisí aj nová 

fasáda, úprava okolia a ďalšie estetické vynovenia.  

 V októbri 2015 sa nám prostredníctvom Programu obnovy dediny – Zelená dedina, 

podarilo do oddychovej zónu umiestniť 9 náučných informačných tabúľ o okolitej faune 

a flóre, a taktieţ o iných pozoruhodnostiach tejto lokality.  

 S Nadácie SPP sa podarilo získať prostriedky na realizáciu zámeru „Sadové úpravy 

a úpravy okolia pri Pomníku padlým hrdinom“.  

 

 Aj v nasledujúcom roku budeme naďalej  pokračovať v prácach na zveľaďovaní 

oddychovej zóny pri mŕtvom ramene Čiernej vody, verejných priestranstiev obce 

a v mnohých iných aktivitách. 

 Taktieţ budeme pracovať na  projekte rozšírenia kapacity materskej školy, ktorého 

cieľom je rozšírenie kapacity MŠ pre 30 detí, a to prístavbou, nadstavbou a realizáciou 

stavebných úprav terajšej budovy MŠ. Ďalším zámerom je  „EKODVOR Stretava“ – 

vybudovanie zberného dvora pre potreby obce , na dočasné skladovanie vyseparovaných 

zloţiek odpadu.  
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 Prioritou pre nasledujúce obdobie je pokračovať  v rekonštrukcii miestnych 

komunikácií. 

Opätovne sa budeme uchádzať o finančné prostriedky na realizáciu projektu 

„Rekonštrukcia a vybudovanie protipovodňových opatrení v obci Stretava“. 

 

 „Touto cestou by som sa rád poďakoval všetkým ľudom, ktorí mi vyjadrili svoju 

dôveru v komunálnych voľbách  a vytvorili mi moţnosť pokračovať v začatej práci, 

a taktieţ prispievajú svojou prácou, alebo finančnými darmi k zveľadeniu obce“ povedal 

starosta Marek Keher. 

 

6.2 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

Obec nezaznamenala ţiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného 

obdobia.  

 Z hľadiska budúcich cieľov obec Stretava aj naďalej bude prostredníctvom svojich 

orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená. 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. 

 

Táto Výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015. 

Účtovná závierka bola odovzdaná  elektronickej forme prostredníctvom rozpočtového 

informačného systému samosprávy (RIS SAM) v termíne stanovenom v zákone. Po 

ukončení účtovného obdobia nenastali ţiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo 

potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

 

 

Vypracoval:   Čupková Scarlett, vedúca úradu                        Predkladá: Keher Marek, starosta 

 

V Stretave dňa: ....................... 

 

 

 

 


