Individuálna výročná správa
Obce Kašov
za rok 2017

............................
Ing. Róbert Katuš
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Vážení spoluobčania,
pri fungovaní našej malej obce Kašov nie je jednoduché nájsť v našom rozpočte financie
na všetky požiadavky občanov obce. Napriek tomu sa každý starosta snaží svojou prácou
prispieť k zveľaďovaniu obce a jej majetku. Rok 2017 môžu zhodnotiť najlepšie občania, ktorí
tu žijú.
Rok 2017 bol mojím tretím rokom vo vedení obce Kašov.
Obec Kašov hospodárila v roku 2017 s vyrovnaným rozpočtom a tvorila rezervný fond.
Spolupracovali sme na rôznych projektoch s úradom práce a v obci sme vytvorili niekoľko
dočasných pracovných miest.
Počas roka obec Kašov zorganizovala množstvo športových a kultúrnych podujatí: Stolnotenisový turnaj, Tenisový turnaj, Stavanie mája a pálenie vatry, Deň obce Kašov, Úcta
k starším, Mikuláš, čo si osobne myslím, že na takú malú obec je toho dosť.
Z investičných

akcií

spomeniem:

vybudovanie

nového

mosta

(Karlov

most)

Najväčšou udalosťou roku 2017 bolo odstránenie čiernej skládky v lese na ktorú sme dostali
účelovú dotáciu. Druhá najväčšia investícia bola výmena okien na obecných bytoch a ďalej to
bola komplexná rekonštrukcia strechy na obecných garážach, vymaľovanie strechy na bytovke.
Ďalej to bola rekonštrukcia Dolskej studne a vybudovanie 120 m chodníka od nového mosta
v náročnom močaristom teréne. A spevnili sme cestu pri cerkvi a kostole makadamom
a štrkom. Samozrejme sme opravovali aj diery na miestnych komunikáciách v rámci možnosti
obce (svojpomocne). V závere roka sme inštalovali novú vianočnú výzdobu a to nadrozmerný
adventný veniec.
Naďalej sme investovali do nového náradia, strojov na údržbu obce a hlavne strojov na
údržbu zelene a pokračovali sme s pravidelným kosením obecných pozemkov. Pokračovali sme
úpravou terénov v obci najmä po minuloročných prácach na vodovode.
V Kašove 31.8.2017

Ing. Róbert Katuš – starosta obce
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2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Kašov

Sídlo:

Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

IČO:

00331589

Štatutárny orgán obce:

Ing. Róbert Katuš, starosta obce

Telefón:

056/6794121

Mail:

ocu.kasov@gmail.com

Webová stránka:

www.obeckasov.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce:

Ing. Róbert Katuš

Zástupca starostu obce:

Jozef Uhrin

Hlavný kontrolór obce:

JUDr. Martin Galgoczy

Obecné zastupiteľstvo:

Ján Timko
Ján Keresty
Jozef Uhrin

Komisie:

Komisia na ochranu verejného poriadku, Finančná komisia

Obecný úrad:

Katarína Kerestyová

Rozpočtové organizácie obce: obec nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtové
organizácie.
Príspevkové organizácie obce: obec nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové
organizácie.
Neziskové organizácie založené obcou: obec nezaložila žiadne neziskové organizácie.
Obchodné spoločnosti založené obcou : obec nezaložila žiadne obchodné spoločnosti.
4. Poslanie, vízie, ciele
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
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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.

5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : obec Kašov leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny
Susedné mestá a obce : Novosad, Cejkov, Zemplínske Jastrabie, Kysta, Veľká Tŕňa, Malá
Tŕňa
Celková rozloha obce : 888 ha
Nadmorská výška : 159 m. n. m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 31,41 obyv. / km² , 279 obyvateľov
Národnostná štruktúra : 99,64 % slovenskej národnosti, 0,36 % maďarskej národnosti
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : 50 % rímskokatolícke vierovyznania,
21% gréckokatolíckeho vierovyznania, 26 % pravoslávneho vierovyznania, bez vyznania resp.
nezistené 3%.
Vývoj počtu obyvateľov : v posledných rokoch sa počet obyvateľov v obci Kašov výrazne
nemení, sú len malé odchýlky, do budúcna sa predpokladá rovnaký vývoj ako v posledných 10
rokoch.
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5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 5,2 %
Nezamestnanosť v okrese : 20 %
Vývoj nezamestnanosti : v budúcom roku sa predpokladá rovnaká miera nezamestnanosti

5.4. Symboly obce
Erb obce:

V zelenom štíte vpravo zo zlatej rozoranej pôdy vyrastajúce, okolo striebornej palice sa vinúce
dva zlaté prekrížené výhonky viniča, každý dolu s jedným veľkým strieborným strapcom
hrozna a hore s jedným zlatým listom, z ľavého okraja štítu vyrastajúca strieborná ruka so
zlatým vinohradníckym nožom.
Vlajka obce : pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelená (2/8), žltá (1/8),
biela (1/8), žltá (1/8) a zelená (1/8). Vlajka je ukončená tromi cípmi

.
5.5. Logo obce
Obec Kašov nemá evidované žiadne oficiálne logo. Ako logo sú používané oficiálne symboly a
oficiálny názov obce.
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5.6. História obce
Archeologické a jazykovedné nálezy svedčia, že sídlisko jestvovalo už v 12., prípadne pred 11.
stor. Najstarší písomný doklad o dedine je z r. 1298. Okolo r. 1440 v Kašove hospodárilo okolo
25 poddanských domácností. Neskôr sa počet obyv. aj domov výrazne menil. V r. 1600 bolo v
sídlisku 11 poddanských domov. V období okolo rokov 1715 až 1720 žilo v Kašove postupne 5
a 4 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 70 domov a 538 obyv., v r. 1900 bolo 433 obyv., v
r. 1970 468 obyv. V chotári sa nachádzali aj vinice. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1816.

5.7. Pamiatky
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Nepomuckého z r. 1816 v prevládajúcom klasicistickom
slohu.

5.8. Významné osobnosti obce
Medzi významné osobnosti obce patria rodáci:prof. PhDr. Michal Belej, CSc.; Doc. Ing.
Michal Hatrak, CSc; Prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc. a Ing. Ján Blanár, CSc, ktorí pôsobili
alebo pôsobia na slovenských vysokých školách a pozitívne reprezentujú našu obec.
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola s materskou školou v Novosade
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Súkromná základná umelecká škola v Novosade
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa
bude orientovať na zachovanie doterajšieho stavu z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce poskytuje:
- Neštátne zdravotnícke zariadenie v Novosade
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na zachovanie terajšieho stavu z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov aj v tejto oblasti.
6.3. Sociálne zabezpečenie

-

Sociálne služby pre občanov obce zabezpečuje :
Domov dôchodcov Tereza Novosad
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb

sa bude orientovať aj na vybudovania domova dôchodcov priamo v obci Kašov, poprípade
aspoň denného stacionára.
Od roku 2016 obec zabezpečuje donášku obedov pre dôchodcov v obci.
6.4. Kultúra
-

Spoločenský a kultúrny život pre občanov obce zabezpečuje :
Regionálne osvetové stredisko Trebišov
Múzeum v Trebišove
Zemplínska knižnica v Trebišove
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude naďalej realizovať cez inštitúcie v neďalekom okresnom meste Trebišov.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- Potraviny – rozličný tovar
- Pohostinstvo
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- Autoservis Maroš Horovský
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci
sa bude orientovať na zachovanie uvedených prevádzok v obci.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2016 uznesením č. 39/2016.
Rozpočet bol zmenený deväťkrát:
P.č.rozp.
Opatrenia

Dátum
Dátum zmeny Uznesenie OZ č.

schválenia

1/2017

30.03.2017

rozpočtové opatrenie starostu

2/2017

30.03.2017

rozpočtové opatrenie starostu

3/2017

28.06.2017

10/2017

29.06.2017

schválené OZ

4/2017

28.06.2017

10/2017

29.06.2017

schválené OZ

5/2017

28.06.2017

10/2017

29.06.2017

schválené OZ
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6/2017

29.09.2017

16/2017

28.09.2017

schválené OZ

7/2017

29.09.2017

16/2017

28.09.2017

schválené OZ

8/2017

31.12.2017

24/2017

14.12.2017

schválené OZ

9/2017

31.12.2017

24/2017

14.12.2017

schválené OZ

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

Príjmy celkom
Z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
Z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet na rok
2017

Rozpočet po
zmene 2017

Skutočné
plnenie
príjmov/čerpanie
výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

64.191,92

141.746,11

141.746,11

100

64.191,92
0,00
0,00
64.170,92

127.612,11
10.000,4.134,129.053,50

127.612,11
10.000,4.134,129.053,50

100
100
100
100

63.170,92
1.000,00
0,00

124.519,50
2.334,2.200,-

124.519,50
2.334,2.200,-

100
100
100

7.2Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného
a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok
bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií

Skutočnosť
k 31.12.2017
v EUR
127.612,11
124.519,50
3.092,61
10.000,00
2.334,7.666,10.758,61
0,00
10.758,61
4.134,2.200,-
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Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

1.934,141.746,11
129.053,50
12.692,61
11.069,30
1.623,31

Prebytok rozpočtu v sume 1.623,31 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, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.
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 :
1. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
69,30 EUR, a to na :
- rodinné prídavky – osobitný príjemca v sume
69,30 EUR
2. dotácia Ministerstva financií SR účelovo určená na kapitálové výdavky, na čiastočnú
úhradu výdavkov akcie“Oprava a rekonštrukcia miestných komunikácií“ v sume
10.000,- EUR
3. spoluúčasť na financovaní akcie „Oprava a rekonštrukcia miestných komunikácií“ vo
výške 10% z celkových výdavkov v sume 1.000,- EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017
vo výške 1.623,31 EUR.
- 11.069,30 EUR (nevyčerpané účelovo určené prostriedky)

a.

Rozpočet na roky 2018-2020
Skutočnosť

Rozpočet

Rozočet

Rozpočet

k 31.12.2017

na rok 2018

na rok 2019

na rok 2020

€ 141.746,11

€ 69.660,43

€ 69.660,43

€ 69.660,43

Bežné príjmy

€ 127.612,11

€ 69.660,43

€ 69.660,43

€ 69.660,43

Kapitálové príjmy

€ 10.000,-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Finančné príjmy

€

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Príjmy celkom
z toho:

4.134,-
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Skutočnosť

Rozpočet

Rozpočet

K 31.12.2017 na rok 2018

na rok 2019

na rok 2020

€ 129.053,50

€ 69.660,43

€ 69.660,43

€ 69.660,43

Bežné výdavky

€ 124.519,50 € 66.260,43

€ 66.260,43

€ 66.260,43

Kapitálové výdavky

€ 2.334,-

€ 1.000,-

€

1.000,-

€

1.000,-

Finančné výdavky

€ 2.200,-

€ 2.400,-

€

2.400,-

€

2.400,-

Výdavky celkom

Rozpočet

z toho:

4. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
a.

Majetok
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12.2016

k 31.12.2017

Majetok spolu

337.219,99

337.154,56

Neobežný majetok spolu

325.774,66

315.525,30

z toho:
Dlhodobý

nehmotný

0,00

majetok
Dlhodobý

hmotný

325.774,66

finančný

0,00

315.525,30

majetok
Dlhodobý
majetok
Obežný majetok spolu

11.324,44

21.508,37

z toho:
Zásoby

0,00

Zúčtovanie medzi subj.

0,00

VS
Dlhodobé pohľadávky

0,00

Krátkodobé pohľadávky

3.889,46

5.778,10

Finančné účty

7.434,98

15.730,27
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Poskytnuté návratné fin.

0,00

výpomoci dlh
Poskytnuté návratné fin.

0,00

výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

b.

120,89

120,89

Zdroje krytia
Názov

Vlastné

imanie

a záväzky

Skutočnosť

Skutočnosť

K 31.12.2016

k 31.12.2017

337.219,99

337.154,56

128.331,47

131.135,35

Výsledok hospodárenia

5.202,83

2.803,98

Záväzky

19.482,42

25.704,07

69,30

10.069,30

191,54

55,39

Krátkodobé záväzky

1.682,32

240,12

Bankové úvery a výpomoci

17.239,26

Časové rozlíšenie

189.406,10

spolu
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami
VS
Dlhodobé záväzky

Pohľadávky

Stav k 31.12.2016

Stav k 31.12.2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

0,00

0,00

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00
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c.

Záväzky

Záväzky

Stav k 31.12.2016

Stav k 31.12.2017

Záväzky do lehoty splatnosti

1.873,86

295,51

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
V roku 2017 nedošlo k výraznému nárastu resp. poklesu pohľadávok a záväzkov.
5. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12.2016

k 31.12.2017

Náklady
50 Spotrebované nákupy

19.486,69

16.662,50

51 Služby

15.054,87

48.220,93

52 Osobné náklady

39.027,48

52.754,64

53 Dane a poplatky

0,00

54 Ostatné nákl.na prev.činnosť

3,00

55 Odpisy,rezervy a oprav.
Položky z prev.a fin.činnosti

15.301,32

14.500,-

1.852,29

1.400,87

a zúčtovanie časového rozlíš.
56 Finančné náklady
57 Mimoriadne náklady

0,00

58 Nákl.na transfery a nákl.

0,00

773,20

z odvodu príjmov
59 Dane z príjmov

0,00

0,00

917,55

839,40

Výnosy
60 Tržby za vlastné
výkony+tovar
61 Zmena stavu

0,00

vnútroorganizačných zásob
62 Aktivácia

1.261,64

4.181,18

63 Daňové a colné výnosy z

58.697,41

62.639,98
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poplatkov
64 Ostatné výnosy

5.296,08

5.704,54

300,00

300,00

66 Finančné výnosy

111,10

111,01

67 Mimoriadne výnosy

0,00

0,00

68 Výnosy z trans.a rozpoč.

0,00

0,00

28.475,91

61.438,90

5.202,83

2.803,98

z prevádzkovej činnosti
65 Zúčtovanie rezerv
a oprav.položiek z prev. A fin
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia

Príjmov v štát.rozpoč.org.
a príspevkových org.
69 Výnosy z trans.a rozpoč.
Príjmov v obciach vyšších
územných celkov a v rozpoč.org
a príspevkových org.zriadených
obcou/vyšším územným celkom
Výsledok hospodárenia
/+kladný VH, - záporný VH/

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 2.803,98 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

Poskytovateľ
dotácie
Okresný
úrad
Trebišov
ÚPSVaR Trebišov
Okresný
úrad
Trebišov
Okresný
úrad
Trebišov
Okresný
úrad
Trebišov
Okresný
úrad
Trebišov
ÚPSVaR Trebišov
ÚPSVaR Trebišov
Ministerstvo
financií SR
Environmentálny
fond, Bratislava

Účel
Mzda skladníka CO

Suma
prijatých
prostriedkov v
EUR
23,71

Dobrovoľnícka činnosť
Register adries

1.770,17
9,-

Evidencia obyvateľstva

95,04

Dotácia na voľby
Životné prostredie
„Šanca na zamestnanie“ §54
Rodinné prídavky - záškoláctvo
Dotácia „Oprava a rekonštrukcia
miestnych komunikácií“
Dotácia
„Sanácia
miest
s nezákonne
umiestneným
odpadom v obci Kašov“

Spolu

1.547,39
22,13.436,64
141,12
10.000,37.616,01

64.661,08

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.
10.3 Významné investičné akcie v roku 2017
- rekonštrukcia strechy garáže v hodnote 1.617,29 €
- rekonštrukcia studne, chodníka a mosta cez potok na Dolskej ulici v hodnote 2.563,89 € .
- výmena okien na budove ZŠ v hodnote 2.334,- €
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10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
1. Rekonštrukcia obecných komunikácií a chodníka.
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
V čase vypracovania výročnej správy neboli obci známe žiadne významné riziká a neistoty,
ktorým by bola účtovná jednotka vystavená.
Vypracovala: Katarína Kerestyová

Schválil: Ing. Róbert Katuš

V Kašove, dňa 31.8.2018
Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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