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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
predkladám Vám Individuálnu Výročnú správu obce Zubné za rok 2020, ktorá predstavuje
zhodnotenie aktuálneho stavu z pohľadu dosiahnutých výsledkov obce v predchádzajúcom
období.
Výročná správa tvorí prehľad realizovaných aktivít na základe rozhodnutí príslušných
orgánov obce a zároveň hodnotí plnenie investičných, kultúrnych a spoločenských aktivít. V
obci sa, popri zabezpečovaní administratívneho chodu obecného úradu, bežnej prevádzky,
údržby a opráv objektov a majetku obce, v rámci čerpania finančných prostriedkov z
poskytovaných dotácií a z vlastných rozpočtových zdrojov zrealizovali viaceré investičné
aktivity v oblasti zhodnocovania majetku obce, škôl a školských zariadení v jej zriaďovateľskej
pôsobnosti z ktorých viaceré ešte prebiehajú.
Mgr. Michaela Vasilenková
starostka obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Zubné
Sídlo: Obecný úrad Zubné, Zubné 88, 067 33
IČO: 00323861
Štatutárny orgán obce: Mgr. Michaela Vasilenková, starostka obce
Telefón: 0902 039 435, 057/ 788 07 92
E-

mail: obec.zubne@gmail.com

Webová stránka: www.zubne.ocu.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Mgr. Michaela Vasilenková
Zástupca starostu obce: Otília Drančáková
Hlavný kontrolór obce: Andrej Židzik
Obecné zastupiteľstvo: Marek Cvik, Michal Čemsák, Rastislav Balint, Otília Drančáková,
Ing. Miroslav Drozd
Komisie:
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu, predsedkyňa: Otília
Drančáková, členovia: Peter Sima, Marek Sijanský
Finančná komisia, predseda: Michal Čemsák
Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku, predseda: Marek Cvik
Komisia pre telovýchovu a šport, predseda: Ing. Miroslav Drozd

Komisia pre kultúru, predseda: Rastislav Balint
Obecný úrad: Jana Kapišáková, administratívna pracovníčka
Rozpočtové organizácie:
Základná škola Zubné, Zubné 41, 06733, poskytovateľ primárneho vzdelávania, Mgr. Andrea
Škubová- poverená riadením školy, 057/ 77 98 154, zszubne zszubne.edu.sk
Eduid: 100011978
Školský klub detí, Zubné 41, 06733, poskytovateľ: Mgr. Mária Balková, 057/ 77 98 154,
zszubne zszubne.edu.sk
Eduid: 100011979
Materská škola Zubné, Zubné 41, 067 33, poskytovateľ predprimárneho vzdelávania, PhDr.
Jana Barnová- riaditeľka školy, 057/ 77 98 154, zszubne zszubne.edu.sk
Eduid: 100011977
Školská jedáleň pri MŠ Zubné, zariadenie školského stravovania, Iveta Simová- vedúca
školskej jedálne, 057/ 77 98 154, zszubne zszubne.edu.sk
Eduid: 100011980

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť a všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov
zabezpečením kvalitných služieb pre občanov, podnikateľov a návštevníkov obce, chrániť
okolitú prírodu a životné prostredie
Vízie obce: Vytvoriť podmienky trvalo udržateľného rozvoja obce so zvyšujúcou sa kvalitou
života jej obyvateľstva, v súlade s ochranou životného prostredia, pri udržateľnom využívaní
kultúrneho, historického a prírodného dedičstva obce. Rozvoj obce ako perspektívne centrum
turistiky a cestovného ruchu.
-

Získať finančné prostriedky na opravu havarijného stavu budovy základnej školy

-

Oprava budovy kultúrneho domu

Ciele obce:
- zlepšiť stav obecného majetku budovaním a rekonštrukciou miestnej infraštruktúry,
- posilniť vybavenosť územia obce vybudovaním environmentálnej infraštruktúry a

infraštruktúry cestovného ruchu podporujúcej rozvoj obce,
-

Zabezpečiť, aby samospráva vytvárala tvorivé podmienky pre všetkých, aby sa našla motivácia pre
investorov v obci alebo blízkom okolí a tým práca pre obyvateľov obce, bez ohľadu na vek
a vzdelanie, aby sa zabezpečila prosperita pre mladých.

-skvalitniť životné prostredie, eliminovať slabé stránky v oblasti ochrany životného
prostredia, spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti poradenstva a prevencie
v oblasti ŽP.

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.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je
rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť
hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k
obyvateľom žijúcim v obci.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 20 tohto zákona sa vyhotovuje táto výročná správa.
5.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec leží v južnej časti Nízkych Beskýd na sútoku riek Udava
a Nechvaľka na úpätí Bukovských vrchov.
Susedné mestá a obce : Adidovce, Papín, Nechvaľová Polianka, Pichne
Celková rozloha obce : 1955ha
Nadmorská výška : 233 m n. m.

5.2 Demografické údaje
Hustota: 18,62 obyv./km²
Počet obyvateľov: 364 (31. 12. 2018)
Národnostná štruktúra : slovenská, rusínska, rómska
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : katolícke
(85,60% gréckokatolícke vyznanie , 13,11% rímskokatolícke vyznanie, 1,29% iné)
Vývoj počtu obyvateľov :
1970:

536

1980:

444

[rozdiel 1980-1970: -92] (úbytok)

1991:

402

[rozdiel 1991-1980: -42] (úbytok)

2001:

389

[rozdiel 2001-1991: -13] (úbytok)

2011:

364

[rozdiel 2011-2001: -25] (úbytok)

2013:

362

[rozdiel 2013-2011: -2]

(úbytok)

2017:

364

[rozdiel 2017-2013: 2]

(prírastok)

2018

359

2019

362

2020

358

5.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
Nezamestnanosť v okrese Humenné: 7,94 %
Vývoj nezamestnanosti :

5.4 Symboly obce
Erb obce :
Obec začala používať erb od roku 2007. Jeho tvorcovia originálne
spojili názov dediny so symbolikou koňa, ktorého v minulosti
obyvatelia používali ako neodmysliteľného pomocníka pri každodennej
práci na poli a najmä v lesoch. Erb tvorí červený polookrúhly štít, v poli
ktorého je predná časť konskej hlávky, prevzatej z historickej pečate
obce. Jej horná (remenná) časť je žltá a na ňu pripojené dolné (kovové)
zakončenia sú biele. V strede tohto znamenia je biela sánka so siedmimi, relatívne riedko
sadenými, bielymi konskými zubami.

Vlajka obce :
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov červeného,
žltého, červeného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je
tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

5.5 História obce
Zubné patrí podľa písomnej zmienky k jednej z najstarších obcí v regióne. Je to tzv. donačná
listina z roku 1317, v ktorej vtedajší kráľ Karol Róbert daroval početné majetky šľachticovi
Filipovi Drugethovi. Medzi mnohými dedinami bola aj obec Zubné. Z obsahu listiny vyplýva,
že Zubné existovalo už pred rokom 1317. Nezvyčajný názov pravdepodobne je odvodený od
chotárneho názvu Zubné pole a v skrátenej podobe sa stal základom názvu pre dedinu.
Založenie dediny možno predpokladať pred 14. storočím podľa zákupného nemeckého resp.
valašského práva. V 15. storočí však do čiastočne spustnutej dediny sa mohli usadiť valasi so
šoltýsom. Od 14. do 17. storočia patrila obec rodine Drugethovcov. V roku 1567 boli valašské
domácnosti zdanené daňou kráľovi od 8,5 porty. Osídlenie malo v roku 1600 obývaných 19
poddanských domov a 1-2 domy šoltýsov. V poslednej tretine 16. storočia zdaňovanie
valašských domácností klesalo. V roku 1610 valachov aj želiarov zdanili spolu od 3,25 porty
ale v roku 1635 len od necelej jednej porty. Začiatkom 17. storočia bolo Zubné stredne veľkou
dedinou s rusínskym obyvateľstvom. Okolo roku 1623 hospodárili v Zubnom 2 šoltýšske
domácnosti, býval tam pravoslávny farár, do 20 valašských a 3 želiarske domácnosti. Na
prelom 17. a 18. storočia bolo Zubné už len malou dedinou. V roku 1720 v ňom žilo už len 9
poddanských domácností. No v rokoch 1828 zaznamenávame už 69 domov a 525 obyvateľov.
Obec je doložená z roku 1557 ako Zubná, neskôr ako Zubné (1808); po maďarsky Zubna,
Tölgyeshegy. Najstarší doklad o obci je z roku 1557. Patrila panstvu Humenné, v 18. storočí
Péchyovcom, v 19. storočí Dessewffyovcom. Obyvatelia pracovali v rozľahlých lesoch a pálili
uhlie. V 19. storočí sa mnohí vysťahovali. Za I. ČSR sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo.
Obyvatelia sa zapojili do partizánskej činnosti. Časť obyvateľov pracovala v Humennom,
Košiciach a Snine. Pôdu obrábali súkromne hospodariaci roľníci.
V súčasnosti má obec 362 obyvateľov.

5.6 Pamiatky
V obci kedysi existoval grófsky kaštieľ, ktorý postupne spustol a v 70-tych rokoch bol zbúraný.
Dominantou obce je gréckokatolícka cirkev- Chrám Zoslania Ducha svätého. Vybudovaná
v klasickom štýle, vypínajúca sa na najvyššie položenom mieste v dedine. Bola vybudovaná
v roku 1774. Rekonštrukciou prešla v roku 1919, neskôr ešte v 40-tych rokoch 20. storočia,
v roku 2001 bola na chráme urobená nová medená strecha a nad vchodom do chrámu bol
urobený drevený prístrešok.
Dom Nádeje- postavený vybudovaný v strede obce a obyvateľom do užívania bol odovzdaný
v roku 2004.
Prírodný amfiteáter- postavený v roku 1993, v roku 2006 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola Zubné, Zubné 41, 067 33
1. stupeň ZŠ (1.-4. ročník). Neplnoorganizovanú školu- málotriedku momentálne
navštevuje 12 žiakov. Vyučovanie prebieha v triede, kde sú spojené všetky ročníky.

-

Materská škola Zubné, Zubné 41, 067 33
Na predprimárne vzdelávanie v MŠ je zapísaných 8 detí.

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Súkromná základná umelecká škola Andreja Smoláka- elokované pracovisko, výtvarný
odbor.

-

Základná umelecká škola v Humennom

6.2 Zdravotníctvo
Priamo v obci nie je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
Občania na základe možnosti voľného výberu lekárov využívajú služby praktických
lekárov a lekárov špecialistov v okresnom meste Humenné a tiež v meste Snina, poprípade si
volia lekárov podľa miesta svojho pracoviska.
6.3 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby pre obec zabezpečujú :
GERIA n.o., Zbojné 89, 067 13 Zbojné, prevádzka: Vyšná Jablonka 34, 067 34
IČO: 50687018
RADOSŤ n.o., CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, Výrava 86, 067 16 Výrava
IČO: 36167878
V oboch zariadeniach máme umiestneného jedného obyvateľa.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja a aktuálneho demografického vývoja kapacita
tohto zariadenia bude v budúcnosti nepostačujúca a preto bude potrebné rozvoj sociálnych
služieb prioritne orientovať na poskytovaní opatrovateľskej služby fyzickým osobám, ktoré sú
odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a
základných sociálnych aktivitách.
Obec doposiaľ opatrovateľskú službu neposkytuje a nevlastní ani žiadne zariadenie pre
seniorov.

6.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec organizovaním kultúrnospoločenských aktivít. Každý rok v mesiaci august sa koná festival ľudového spevu a tanca
„Slávnosti pid Dubrovou“, ktorý pozostáva z kultúrnej i športovej časti. Na príprave tohto
podujatia sa podieľajú aj miestni občania. V obci pôsobí futbalové mužstvo TJ Lesy Zubné a na
udržiavaní folklórnych tradícii obce sa podieľa miestna dievčenská spevácka skupina FS
Dubrova. Mimo toho obec pravidelne organizuje oslavy pri príležitosti vítania Mikuláša
v decembri a oslavy MDŽ v marci, kde kultúrny program zabezpečujú okrem FS Dubrova aj
žiaci ZŠ a MŠ Zubné.
Pre kultúrno-spoločenskú činnosť obyvateľov obce je k dispozícii budova kultúrneho
domu, v ktorej sa nachádza sála s kapacitou 150 miest, kuchyňa a sociálne zariadenia. Svoje
súkromné priestory na rôzne akcie ponúka tiež Reštaurácia Kalinka.
Obec prevádzkuje obecnú knižnicu, ktorá obsahuje vyše 2000 knižných jednotiek.
Rýchly rozvoj informačných technológií prináša so sebou aj negatívny jav, ktorý sa prejavuje
nezáujmom ľudí o čítanie, a z tohto dôvodu sa knižný fond neobnovuje.
Rok 2020 bol špecifický pre pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID –
19, keď sa mnohé kultúrne, spoločenské a športové akcie nerealizovali.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský
život sa bude orientovať na rozvoj aktivít v oblasti športu, udržiavanie aktivít v oblasti kultúry,
resp. rozvoj kultúrnych aktivít prezentovaných občanmi obce.
6.5 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Predajňa COOP Jednota
Reštaurácia Kalinka v súkromnom vlastníctve

Súkromné pohostinstvo (krčma)
Súkromná predajňa darčekových a smútočných predmetov

Najvýznamnejší priemysel v obci :
drevospracujúci

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
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 sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy

a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet)

a na finančné

operácie.
Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019 uznesením č. 65/2019
Rozpočet bol zmenený dňa 27.11.2020 uznesením číslo: 26/2020

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

181 050,00

265 635,00

266 777,29

100,47

181 050,00
0,00
0,00

223 945,00
16 170,00
25 520,00

225 086,29
16 171,00
25 520,00

100,51
100,08
100,00

181 050,00

256 907,15

254 753,33

99,16

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

166 650,00
12 000,00
2 400,00

219 522,80
34 984,35
2 400,00

218 766,16
34 987,17
1 000,00

0,00

8 727,85

12 023,96

99,66
100,01
41,67

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

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
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2020

225 086,29 €
225 086,29 €
0,00 €

218 766,16 €
218 766,16 €
0,00 €

6 320,13 €
16 171,00 €
16 171,00 €
0,00 €

34 987,17 €
34 987,17 €
0,00 €

-18 816,17 €
-12 496,04 €

-vylúčenie z prebytku

-

2 981,09 €

pravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-

2 981,09 €

ríjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

25 520,00 €
1 000,00 €

24 520,00 €
256 907,16 €
12 023,96 €
0,00 €
12023,91

Zostatok na účtoch je v sume 25 512,91 € upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a zostatok sociálneho fondu nasledovne:
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:
a)

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 0,00 €

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 0,00 €
c) nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde ( len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke ) v sume
2 981,09 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 v sume 12
023,96 €

7.3 Rozpočet na roky 2021 - 2023
Skutočnosť
k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

266 777,29

181 050,00

181 050,00

181 050,00

225 086,29
16 171,00
25 520,00

181 050,00
0,00
0,00

181 050,00
0,00
0,00

181 050,00
0,00
0,00

Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Skutočnosť
k 31.12.2020

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

254 753,33

181 050,00

181 050,00

181 050,00

218 766,16
34 987,17
1 000,00

166 650,00
12 000,00
2 400,00

166 650,00
12 000,00
2 400,00

166 650,00
12 000,00
2 400,00

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1 Majetok
Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Skutočnosť
k 1.1.2020
133 963,92
128 506,53

Skutočnosť
k 31.12.2020
166 385,81
139 017,32

55 347,13
73.159,40
5 044,12

65 857,92
73 159,40
26 850,26

0,00
0,00

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0,00
4477,52

770,75
25 512,91

566,60
413,27

566,60
518,23

Skutočnosť
k 1.1.2020
133 963,92
77 248,91

Skutočnosť
k 31.12.2020
166 385,81
92 943,09

77 248,91
51 023,78

92 943,09
69 101,01

7 650,22
0,00
2 728,54
16 665,02
23 990,00
5 691,23

6 166,23
1 303,20
2 981,09
10 660,49
47 990,00
4 341,71

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
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov majetku – úbytky len v dôsledku odpisov pribudol vybudovaný
obecný rozhlas za 18 000 € z úveru.

-

predaja dlhodobého majetku - odpredaj pozemku v sume 352,00 €

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov -prijatý dlhodobý úver na
obecný rozhlas vo výške 18 000 ,00 € . Na výpadok príjmov z podielových daní
poskytnutá návratná dlhodobá pôžička 7 000,00 €

8.3 Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12. 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12. 2020

0
0

770,75
0

8.4 Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Zostatok
k 31.12. 2019

51023,78
0

Zostatok
k 31.12. 2020

69101,01
0

-

nárast/pokles pohľadávok – poskytnutý preddavok na služby

-

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12. 2020
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12. 2020
v EUR

Z toho v lehote
splatnosti

- dodávateľom

2 594,70

2 594,70

- zamestnancom

4 695,21

4 695,21

- poisťovniam

2 858,29

2 858,29

512,29

512,29

- štátnemu rozpočtu

7 000,00

7 000,00

- bankám

40 990,00

40 990,00

- štátnym fondom

0,00

0,00

- ostatné záväzky

10 450,52

10 450,52

Záväzky spolu
k 31.12.2020

69 101,01

69 101,01

Z toho po lehote
splatnosti

Druh záväzku voči:

- daňovému úradu

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Prima
banka, a.s.

účel

investičné
potreby

Výška
Ročná
poskytnutéh
splátka
o úveru istiny za rok
2020
41990

Návratná
Výpadok 7000
finančná
príjmov
výpomoc zo COVID-19
ŠR r.2024

Ročná
splátka
úrokov za
rok 2020

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.202
0

Rok
splatnosti
úveru

1000

877,45

40990

r.2025

0

0

7,000,00

r.2024

9. Hospodársky výsledok za 2020 – vývoj nákladov a výnosov

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2020

Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
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/

221 427,31
33 484,51
30 402,52
133 177,32
548,26
870,97

235 847,57
39 116,59
62 490,67
110 967,88
70,00
1 039,09

7 738,00

16 255,29

1 433,87
0,00
13 771,86

1 402,81
0,00
4 506,24

0,00
227 834,43
313,24
0,00

0,00
245 281,28
1 475,49
0,00

0,00
161 268,44

0,00
161 953,98

452,67
0,00

1 251,50
0,00

0,00
0,00
65 800,08

0,00
745,35
79854,96

+6 407,12

9433,71

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 9433,71 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MV SR ObÚ Register adries
Humenné

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
18,00

MV SR ObÚ Register obyvateľov (REGOB)
Humenné
KÚ ŽP Prešov
MF SR
MF SR
MŠ SR
Krajský ŠÚ
ÚPSVaR Hé
Krajský ŠÚ
MŠ SR
MŠ SR
MO SR
PSK
MF SR
FO

119,46

Životné prostredie
Voľby do NR SR
Sčítanie obyvateľov
Normatívy
Príspevky na ZŠ a MŠ
Refundácia miezd
Príspevok na učebnice ZŠ
Vzdelávacie poukazy ZŠ
Havárie ZŠ
Odmena skladník CO
Mikroprogram - kultúra
Príspevky COVID -19
Dar povodne

34,40
1 738,06
1 248,00
37 621,00
233,00
11 371,87
323,00
346,00
14 630,00
159,98
1 400,00
1 998,84
300,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

obec prijala v roku 2020 z MŠ SR dotáciu na bežné výdavky na odstránenie
havarijneho stavu budovy Základnej školy vo výške 14 630,00 € . Do 31.12.2020 sa
z tejto dotácie skutočne vyčerpalo 14 630 € na výmenu okien.

10.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2019 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

TJ Lesy Zubné
GERIA
RADOSŤ, n.o.

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Prevádzkové potreby
Pobyt sociálne odkázaného obyv.
Pobyt sociálne odkázaného obyv.

2920,34
600,00
985,90

10.3 Významné investičné akcie v roku 2020
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020:
-

modernizácia schodiska a priestorov v budove kultúrneho domu

-

vybudovanie nového obecného rozhlasu

-

rekonštrukcia priestorov základnej školy , výmena okien, podláh, vymaľovanie a
modernizácia priestorov

-

vybudovanie kamerového systému a voľnej internetovej zóny pri obecnom úrade

-

odstránenie havarijneho stavu mosta a priestranstva pri kultúrnom dome po záplavách

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

zateplenie fasády a výmena okien na budove kultúrneho domu

-

vybudovanie tanečného parketu na miestnom amfiteátri

-

rekonštrukcia kotolne v budove základnej školy

-

získanie ďalších finančných prostriedkov a následné odstránenie havarijného stavu
budovy ZŠ

-

získanie finančných prostriedkov na odstránenie poškodenej vozovky a priestranstva
pred kultúrnym domom po povodniech

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.
V budúcom období bude obec i naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1. 2020 do 31.12.2020. Účtovná
závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Humennom v
elektronickej forme a v zákonom stanovenom termíne.

V súvislosti s pandémiou šírenia

coronavírusu sa skomplikovala situácia ohľadom ďalšieho fungovania obce , ktorej následky je
aktuálne ťažko predvídať. Je však zrejmé, že priamo ovplyvnia budúci chod obecných financií
v príjmovej časti. .
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Vypracoval: Anna Lukáčová
ekonómka

V Zubnom dňa 16.12.2021
Prílohy:

Schválil: Mgr. Michaela Vasilenková
starostka obce




Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke

