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1. Základná charakteristika obce

Názov : Obec Zbudská Belá
Sídlo   : Zbudská Belá č. 72
Pošta   : 067 01  Radvaň nad Laborcom
IČO     : 00323837
DIČ     : 2021173979

Štatutárny zástupca: Milan MATUŠKA

Obec je samostatný správny celok Slovenskej  republiky.  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.
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 na území obce.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa.
                                                                          
     1.1    Geografické údaje                                                                               

Obec  Zbudská  Belá  sa  nachádza  asi  21  kilometrov  južne  od  okresného  mesta
Medzilaborce.  Zbudská  Belá  leží  v  Nízkych  Beskydách  v  doline  potoka  Belianka
ústiaceho do Laborca. Nadmorská výška v strede obce je 272 m n. m. a v chotári 260 –
550 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové vrstvy a štvrtohorné náplavy.
Zväčša je zalesnený (buk, breza). Rozloha katastra: 1597 ha.

     1.2    Demografické údaje                                                                           

Počet obyvateľov obce k 31. 12. 2018 :  132
Muži:  44
Ženy:  56
Deti:    32 

Priemerný vek obyvateľov k 31. 12. 2018  je 54 rokov.
Národnostná štruktúra : slovenská, rusínska a ukrajinská 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania :
- grécko-katolícka cirkev
- pravoslávna cirkev
- rímskokatolícka cirkev



Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov oproti roku 2017  sa  nezmenil.

     1.3   Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci:          9,55 %
Nezamestnanosť o okrese:     15 – 20%
Vývoj nezamestnanosti:         stúpa

     1.4    Symboly obce                                                                                      

Erb obce Zbudská Belá tvorí:

Štít: neskorogotický

 
     1.5    Logo obce
     Obec nemá obsahovú náplň.

     1.6    História obce                                                                                      

  Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1373. Spočiatku sa obec nazývala Belá,  až
neskôr vznikol dnešný názov. Obec založil šoltýs na základe nemeckého práva. Dedina
patrila spočiatku zemanom zo Zbudze, neskôr vetve tejto rodiny zo Zbudského Dlhého. V
roku 1715 žilo v dedine 10 domácností. 
Obec je doložená z roku 1463 ako Bela, neskôr ako Zbucky Bella (1773), Zbudská bela
(cum Valentocz) (1808); maďarsky Izbugyabéla. Obec patrila rodine Izbugyaiovcov, v
18. storočí Boronkayovcom a iným, v 19. storočí rodine Szirmayovcov, Dessewffyovcov,
Vladárovcov a iných.
V roku 1715 mala obec 16 opustených a 10 obývaných usadlostí, v roku 1787 mala 77
domov a  553 obyvateľov,  v  roku 1828 mala  77  domov a  576 obyvateľov.  Živili  sa
roľníctvom a prácou v lesoch. V rokoch 1880 – 1900 sa mnohí vysťahovali. V obci bolo



56 gréckokatolíckych rodín (veriacich 569, židov 7). 1825 vzniká v obci prvá farnosť a
dedinská škola(výučba prebiehala v rodinnom dome).  
Za  I.  ČSR sa  obyvatelia  zaoberali  poľnohospodárstvom.  Časť  obyvateľstva  pracoval
najmä na železnici, v Čechách, v Košiciach, Medzilaborciach a v Humennom.
Potočná radová zástavba.  Z 19.  storočia  sú zrubové dvojpriestorové obielené  domy s
maštaľou pod spoločnou valbovou slamenou strechou.
Hospodárske stavby sú s drevenou stĺpikovou konštrukciou, vzdušným šalovaním alebo
vypletanými  stenami.  Za  obcou  boli  jamy  so  sedlovou  strieškou  na  uskladnenie
zemiakov.
 V  roku  1954  v  obci  vypukol  prvý  požiar,  následne  v  roku  1959  obec  zasiahol
katastrofický požiar, ktorí vážne ovplyvnil vzhľad obce..
Ešte  v  polovici  20.  storočia  obyvatelia  tkali  konopné  plátno,  súkno,  plietli  košíky  a
vyrábali  drevené  predmety  pre  gazdovstvo  a  domácnosť;  rozšírené  bolo  vyšívanie
krížikom, rátaním nití, jednoduchého i dierkového prelamov
V obci bol postavený kostol zrejme už v 14. storočí. Pôsobil tu aj evanjelický kazateľ.
Nový chrám Nanebovstúpenia pána z roku 1770 je zapísaný v súpise pamiatok. V katastri
obce sa nachádzajú štyri cintoríny.
 
    1.7    Pamiatky                                                                                              

Vojenské cintoríny v Zbudskej Belej ako príklad záchrany vojenských cintorínov na
základe historických reálii 
Obec  Zbudská  Belá  nachádzajúca  sa  na  severovýchode  Slovenska  (dnešný  okres
Medzilaborce) je taktiež jednou z tých obci, ktorú vojnové udalosti značne poznačili. Na
prelome marca a apríla 1915 sa karpatský front otriasal v bojoch jednej z najdôležitejších
bitiek I.  svetovej  vojny.  Ruské velenie  sústredilo  v Karpatoch všetky dostupné sily a
zahájilo rozhodujúcu ofenzívu, ktorej cieľom mal byť prienik do vnútrozemia Rakúsko-
Uhorska a jeho vyradenie z vojny. Najexponovanejším úsekom karpatského frontu sa stal
priestor  medzi  údolím rieky Laborec  a  hlavným hrebeňom Karpát,  kde  ruské  vojská
zasadili najsilnejšie údery.

V epicentre najväčších bojov sa ocitla aj obec Zbudská Belá , ktorá niesla úradný názov
Izbugya-Béla. Podľa údajov z roku 1910 mala obec 493 obyvateľov a po vypuknutí Prvej
svetovej  vojny  bola  väčšina  miestnych  mužov  povolávaná  do  dvoch  peších  plukov,
ktorých doplňovacie obvody sa nachádzali  v tejto oblasti.  Jednalo sa o 66. cisársky a
kráľovský peší pluk s veliteľstvom v Užhorode a 9. kráľovský honvédsky peší pluk s
veliteľstvom  v  Košiciach.  Niektorí  muži  boli  povolávaní  aj  do  delostreleckých  a
jazdeckých jednotiek podliehajúcich košickému VI. armádnemu zboru. V tomto období
boli  súčasťou  obce  aj  Valentovce  (Bálintpuszta),  ktoré  sa  od  Zbudskej  Belej
administratívne oddelili  až v neskoršom období.  Z tohto dôvodu archívne dokumenty
označujú štyri vojenské cintoríny v okolí oboch obcí ako „Zbudská Belá I, II, III, IV“. V
súčasnosti sa však v katastri Zbudskej Belej nachádzajú len vojenské cintoríny Zbudská
Belá I. a II. Ďalšie dva vojenské cintoríny sa nachádzajú v katastri Valentoviec. Tak ako
iné vojenské cintoríny z tohto obdobia aj zbudskobelianske vojenské cintoríny vznikli po
vzdialení sa frontu z územia Slovenska. Špeciálne pohrebné komanda zriadené armádou
dostali za úlohu vyčistiť bojisko a dôstojným spôsobom sa postarať o pozostatky padlých



vojakov. Zverené pracovné úlohy plnili vojnoví zajatci, vedení architektmi a skúsenými
remeselníkmi. Uskutočnili časť exhumácii a začali s budovaním vojenských cintorínov,
ktorým  sa  snažili  dať  istý  architektonický  rámec.  Nedostatku  času,  ale  aj  financií
spôsobil,  že  ich  práca  nebola  nikdy  úplne  dokončená.  To  bol  osud  aj   vojenských
cintorínov pri obci Zbudská Belá.
Vojnový cintorín sa nachádza v katastri obce  Zbudská Belá (okr. Medzilaborce). Tento
cintorín pozostáva z 13 hrobov. Na vojnovom cintoríne nachádzajúcom sa pri kóte 584 je
pochovaných  celkom  37  vojakov.  Z  celkového  počtu  je  päť  hrobov  jednotlivých,  7
spoločných a jeden masový. Na cintoríne sú pochovaní rakúsko-uhorskí, nemeckí a ruskí
vojaci. Veľmi dlho sa nedal cintorín v lesnom poraste lokalizovať. Podarilo sa to až v
roku 2011. Hroby boli čiastočne viditeľné v lesnom poraste a zasypané kopami lístia a
konárov. Vojnový cintorín bol na pokraji zániku. Jediným viditeľným  identifikačným
symbolom bola rozbitá kamenná mohyla z prírodného kameňa a jeden rozpadnutý starý
kríž. Cintorín mohol každú chvíľu zaniknúť.
S  rekonštrukciou  vojnového  cintorína  sa  začalo  v  jari  2011.  Vojnový  cintorín
rekonštruovali  dobrovoľníci  z  Klubu  vojenskej  histórie  Beskydy.  Najprv  bola   celá
plocha vojnového cintorína vyčistená od náletových drevín a lístia. Hroby boli obnovené,
aby boli opäť viditeľné.
V prácach sa pokračovalo v roku 2012. Na plochu cintorína boli  umiestnené masívne
drevené kríže. Na kríže sa umiestnia tiež informačné tabuľky. Nakoniec bol celý cintorín
ohradený novou drevenou ohradou.  Pri  cintoríne  bol  umiestnený  informačný  panel  o
histórii tohto vojnového cintorína

Greckokatolícky barokovo - klasicistický chrám Nanebovzatia Pána
 V obci je prastarý gréckokatolícky barokovo-klasicistický chrám z roku 1770, opravený
roku 1949. Má pomenovanie Cerkev Nanebovstania Pána.  Vnútorné zariadenie je z roku
1903.  Zvonica  pred  cerkvou  je  súčasne  vstupnou  bránou  do  ohradeného  priestoru
chrámu, ktorá bola postavená tiež roku 1770.

    1.8 Významné osobnosti obce

IRINA NEVICKÁ
(1886-1965) 

Narodila sa 10.decemra 1886 v dedine Zbudská Bela v učiteľskej rodine. Svoje detstvo
prežila v Prešove a v Starej Ľubovni. Študovala v nemeckej národnej škole, a potom na
pedagogickej fakulte v Prešove, ale štúdium nedokončila. Nejaký čas žila v Čičave, v
Údole a v Užhorode. V roku 1922 sa presťahovala do Prešova, kde žila až do smrti.
Prvé diela  uverejňovala v časopisoch Nedeľa a Náuka. Knižne vyšli  Pravda,  Pobidila
(1924), Darček (1929), Matej Kukolka (1968,1994). Napísala taktiež rad dramatických
diel z ktorých vyšla len hra Božije providenije (1925).
I. Nevická má dôležité miesto v našom kultúrnom živote. Svojou angažovanosťou sa vo
veľkej miere pričinila o pozdvihnutie národného a kultúrneho života v Zakarpatskej Rusi
a na východnom Slovensku v medzivojnovom období. Svedčí o tom založenie ženského
spolku (prosvita) v roku 1922. Vydala prvý ženský kalendár na východnom Slovensku, a
v  roku  1931  vydávala  v  Prešove  časopis  Slovo  národa,  ktorý  vychádzal  dvakrát  do



mesiaca a bol písaný po ukrajinsky.

    1.9 Výchova a vzdelávanie 

     V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 
- ZŠ  v Medzilaborciach a ZŠ v Radvani nad Laborcom

     Na mimoškolské aktivity je zriadená : 
- ZÚŠ Medzilaborce
- CVČ Medzilaborce
- CVČ  Humenné
     1.10    Zdravotníctvo

     Zdravotnú starostlivosť  obci poskytuje:
- poliklinika Medzilaborce, štátni a súkromní lekári v Medzilaborciach

     1.11    Sociálne zabezpečenie                                                                      

Obec  nezabezpečuje  opatrovateľskú  službu  prostredníctvom  vlastných  sociálnych
pracovníkov. Nevlastní ani vlastné zariadenie pre seniorov. 

     1.12    Kultúra   

     Spoločenský a kultúrny život v obci:
Obec pravidelne organizuje viaceré kultúrne akcie, napr. Valentínsky ples, deň matiek,
posedenie pri vatre, športový deň spojený s varením guľášu, Mikuláš, dni obce.
Naša obec každoročne zorganizuje divadelné predstavenie , ktoré predvedú herci Divadla
Alexandra Duchnoviča v Prešove.
                                                                                                                 
     1.13    Hospodárstvo                                                                                    

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
- BIO FINIŠ s.r.o.
-     Fragaria Plus, spol. s r.o.

     1.14   Organizačná štruktúra obce                                                             

Starosta obce : Milan MATUŠKA
Zástupca starostu obce:  Marcel HALUŠKA
Hlavný kontrolór obce: Jaroslava ŠPANOVÁ
Obecné zastupiteľstvo: Marcel Haluška
                                        Marta  Bycková
                                        Alexander Chudina
                                        Jozef Lukačik

     Michal Rabajda  



Obecný úrad: 
účtovnícke práce v obci vykonáva externá firma Anna Lukáčová.

2. Rozpočet obce na rok 2019  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:
-  k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
-  ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
   všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN 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 môže obsahovať finančné vzťahy :
- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy. 

     V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 ods. 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 finančné operácie.

     Rozpočet  obce  na  rok  2019 bol  zostavený  ako vyrovnaný.  Bežný  rozpočet  bol
zostavený ako  prebytkový, kapitálový rozpočet ako prebytkový a finančné operácie ako



schodkové.

     Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.11.2018  uznesením
č. 4/1z/2018

Bol zmenený :
- Rozpočtovým opatrením č. 3/3z/2019zo dňa 1.6.2019

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Upravený rozpočet obce k 31.12.2019 v celých eurách:

Rozpočet Rozpočet 
po zmenách 

Príjmy celkom 63 420,00 211 152,00
z toho:
Bežné príjmy 63 420,00 99 895,00
Kapitálové príjmy 0,00 2 400,00
Finančné príjmy 0,00 108 857,00
Výdavky celkom 63 420,00 211 152,00
z toho:
Bežné výdavky 28 900,00 41 300,00
Kapitálové výdavky 28 520,00 138 925,00
Finančné výdavky 6 000,00 30 927,00

     2.1    Plnenie príjmov za rok 2019                                                              

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
211 152,00 211 637,17 100,23

1) Bežné príjmy - daňové príjmy: 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

99 895,00 100 722,78 100,83

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

1 375,00 1383,17 100,81

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy: 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

28 520,00 28 520,72 100



Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ  Suma v EUR Účel
1. Zo štátneho rozpočtu 1751,02 Voľby prezidenta
2. zo štátneho rozpočtu 893,12 Voľby do EP
3. zo štátneho rozpočtu 911,65 Vojnové hroby
4. zo štátneho rozpočtu 18,00 Register adries
5. zo štátneho rozpočtu 5,40 Miestne komunikácie
6. zo štátneho rozpočtu 41,25 REGOB –evidencia obyvateľov
7. zo štátneho rozpočtu 11,68 Životné prostredie
8. zo štátneho rozpočtu 500,00 Dotácia na kultúru
9. zo štátneho rozpočtu 2000,00 Dotácia na kultúru PSK

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy: 
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

2 400,00 2 411,17 100,47

     2.2    Plnenie výdavkov  za rok 2019                                                           

Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia
211 152,00 211 445,99 100,14

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

41 300,00 39 940,18 96,70

v tom :                                                                                                                         
Rozpočet Skutočnosť % plnenia

Mzdy, platy, služobné príjmy 15 500,00 15 802,66 101,95
Poistné a príspevky do poisťovní 4 907,00 4 954,53 100,97
Tovary a služby 19 533,00 18 434,91 94,38
Splácanie úrokov a ostatné platby 1 360,00 748,08 55,00

Spolu 28 820,00 31 683,28 109,94

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

138 925,00 137 362,81 98,88
v tom :
Funkčná klasifikácia Rozpočet skutočnosť % plnenia
Rekonštrukcie a modernizácie 138 925,00 137 362,81 98 ,88



3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2019 Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

30 927,00 34 143,00 110,40

     2. 3 Plán rozpočtu na roky 2020 – 2022

2.3.1 Príjmy celkom 
Skutočnosť k
 31. 12. 2019

Plán na rok 
2020

Plán na rok 
2021

Plán na rok 
2022

Príjmy celkom 211 637,00 39 080,00 39 080,00 39 080,00
Z toho 
Bežné príjmy 130 627,00 39 080,00 39 080,00 39 080,00
Kapitálové príjmy 2 411,00 0,00 0,00 0,00
Finančné príjmy 78 599,00
Príjmy RO s práv. 
subjektivitou 

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2  Výdavky celkom 
Skutočnosť k
 31. 12. 2019

Plán na rok 
2020

Plán na rok 
2021

Plán na rok 
2022

Výdavky celkom 211 446,00 39 080,00 39 080,00 39 080,00
Z toho 
Bežné výdavky 39 940,00 35 418,00 35 418,00 35 418,00
Kapitálové výdavky 137 363,00 0,00 0,00 0,00
Finančné výdavky 34 143,00 3 662,00 3 662,00 3 662,00
Výdavky RO s práv. 
subjektivitou 

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2019

    

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2019

Bežné  príjmy spolu 100722,78

z toho : bežné príjmy obce 100722,78

             bežné príjmy RO 0,00



Bežné výdavky spolu 39940,18

z toho : bežné výdavky  obce 39940,18

             bežné výdavky  RO 0,00

Bežný rozpočet 60782,6

Kapitálové  príjmy spolu 2411,17

z toho : kapitálové  príjmy obce 2411,17

             kapitálové  príjmy RO 0,00

Kapitálové  výdavky spolu 137362,81

z toho : kapitálové  výdavky  obce 137362,81

             kapitálové  výdavky  RO 0,00

Kapitálový rozpočet - 134951,64

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -74169,04

Vylúčenie z prebytku 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Príjmy z finančných operácií 108503,22

Výdavky z finančných operácií 34143

Rozdiel finančných operácií 74360,22

PRÍJMY SPOLU  211637,17

VÝDAVKY SPOLU 211445,99

Hospodárenie obce 191,18

Vylúčenie z prebytku

Výsledok hospodárenia za rok 2019 je prebytok rozpočtu obce vo výške 191,18€
V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. obec vytvára rezervný fond vo výške určenej
zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6.
Výška prebytku rozpočtu obce za rok 2019 je 191,18€
Tvorba rezervného fondu je 100%  191,18  €



4. Bilancia aktív a pasív v  €
                                                                             
     4.1   Aktíva     

Názov  ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019
Majetok spolu 102 878,30 223 503,42
Neobežný majetok spolu 98 529,25 221 532,08
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok 98 529,25 221 532,08
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu 4 258,05 1 971,34
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 314,73 81 56
Finančné účty 3 943,32 1 889,78
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
                                                                                                       
     4.2   Pasíva                                                                                                   

Názov ZS  k  1.1.2019 KZ  k  31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu 102 787,30 223 503,42
Vlastné imanie 54 881,85 62 720,25
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia 54 881,85 62 720,25
Záväzky 13 126,77 86 701,09
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 1651,27 1 957,59
Bankové úvery a výpomoci 11 475,50 84 743,50
Časové rozlíšenie 34 778,68 74 082,08



5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách

     5.1. Pohľadávky 

Pohľadávky Stav k 31.12 2018 Stav k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti  314,73 81,56

Pohľadávky po lehote splatnosti  0,00 0,00

     5.2 Záväzky

Záväzky Stav k 31.12 2018 Stav k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti  13126,77 86701,09

Záväzky po lehote splatnosti  0,00 0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- mierny nárast pohľadávok
- mierny nárast  záväzkov

6. Hospodársky výsledok v eurách

Názov Skutočnosť k
31.12.2018

Skutočnosť k
31.12.2019

Náklady 69 210,97 83 385,45

50 – Spotrebované nákupy 2 920,59 1 988,82

51 – Služby 8 784,88 11 746,24

52 – Osobné náklady 19 392,75 25 347,47

53 – Dane a poplatky 20,00 75,89

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 149,26 1 501,81

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia

37 238,76 41 552,98

56 – Finančné náklady 591,74 1 172,24



57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 
príjmov

113,00 0,00

Výnosy 74 155,12 91 223,85

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 582,00 764,00

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00

62 – Aktivácia 0,00 0,00

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 29 851,00 40 707,99

64 – Ostatné výnosy 507,43 830,15

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia

0,00 0,00

66 – Finančné výnosy 0,00 4,97

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou 
alebo VÚC

43 214,69 48 916,74

Hospodársky výsledok

/ + kladný HV, - záporný HV /

4 944,15 7 838,40

Hospodársky  výsledok  /kladný,  záporný/  v sume  +7838,40   € bol  zúčtovaný  na  účet  428  –

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku Záväzky celkom
k 31.12.2019 v EUR

z toho v  lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom 213,45 213,45 0,00
- zamestnancom 970,90 970,90 0,00
- poisťovniam 622,48 622,48 0,00
- daňovému úradu 150,76 150,76 0,00
- štátnemu rozpočtu 0,00 0,00 0,00
- bankám 84 413,50 84 413,50 0,00
- štátnym fondom 0,00 0,00 0,00
- ostatné záväzky 330,00 330,00 0,00

Záväzky spolu k 31.12.2019 86 701,09 86 701,09



Stav úverov k 31.12.20179

Veriteľ Účel
Výška

poskytnutéh
o úveru

Ročná
splátka
istiny

za rok 2019

Ročná
splátka
úrokov

za rok 2019

Zostatok
úveru

(istiny)
k 31.12.2019

Rok
splatnosti

Prima banka investičný 15 000,00 1 662,00 9 813,50 r. 2025
Prima banka kontokorent 8 554 6 554 2 000,00 r. 2025
Prima banka preklenovací 25 927,00 25 927,00 0
Prima banka preklenovací 37 491,26 0 37 491,26 r. 2020
Prima banka preklenovací 23 387,22 0 23 387,22 2020
Prima banka preklenovací 11 721,52 0 11 721,52 2020

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:  
     Obec v zmysle  ustanovenia  § 17 ods.  6  zákona č.583/2004 Z.z.  o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže
na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková  suma  dlhu  obce  neprekročí  60% skutočných  bežných  príjmov

predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma  ročných  splátok  návratných  zdrojov  financovania  vrátane  úhrady  výnosov

neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:
- zostatok istiny z bankových úverov                                                         84 743,50 EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB                                                                     0,00 EUR
SPOLU celková suma dlhu obce     84 743,50 EUR
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky  
- z úverov zo ŠFRB                                                                                              0,00

EUR
- bankové úvery prijaté na zabezpečenie predfinancovania

 spoločných programov ŠR a EÚ                                                              72  600,00
EUR

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver predfinacovania 12 143,50EUR

Zostatok istiny
k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

12 143,50 100 722,78 12,06 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. 
Suma ročných splátok

vrátane úhrady výnosov
za rok 2019

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. b)

8 216,00 100 722,78 8,20%
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. 



8. Ostatné  dôležité informácie

     8.1 Prijaté granty a transfery 

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ Účelové  určenie
grantu,transferu
bežné  výdavky
(BV)  kapit.
Výdavky (KV)

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v EUR

Suma  použitých
prostriedkov
v EUR

rozdiel

MV  SR  ObÚ
Humenné

Matričná
činnosť

18,00 18,00 0,00

MV  SR  ObÚ
Humenné

Register
obyvateov
REGOB  (BV)

41,25 41,25 0,00

KÚ  ŽP Prešov Životné
prostredie

11,68 11,68 0,00

MD SR Pozemné
komunikácie

5,40 5,40 0,00

MF SR Voľby 2 644,14 2 644,14 0,00
MV SR Vojnové hroby 911,65 911,65 0,00
MF SR kultúra 500,00 500,00 0,00
PSK  –  dotácia
podľa  VZN
57/2017

kultúra 2 000,00 2 000,00 0,00

MF SR Výstavba
schodiska  na
cintorín

15 000,00 15 000,00 0,00

MF SR Výstavba
chodníka  ,
parkoviskaa
príst.  cesty  na
cintorín

8 100,00 8 100,00 0,00

Celkom: 29 232,12 29 232,12 0,00

     8.2 Poskytnuté dotácie 

V roku 2019 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie v zmysle VZN o poskytovaní

dotácií z rozpočtu obce: 



     8 .3 Významné investičné akcie v roku 2019

V roku 2019 bolo  revitalizované verejné priestranstvo pred kultúrnym domom, vybudované
nové  lávky,  autobusové  zastávky,  parkovisko,  schodisko  a  brána  na  cintorín,  prebehla
rekonštrukcia mosta, boli opravené  podlahy v sále kultúrneho domu.  

     8.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

– rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrneho domu
– rekonštrukcia domu smútku

     8.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obecné  zastupiteľstvo  odmietlo  schváliť  rozpočet  na  rok  2020  a  plán  rozpočtu  na  ďalšie

obdobie. V roku 2020 tak obec ide v rozpočtovom provizóriu. 

V marci  2019  nastala mimoriadna situácia v súvislosti  s COVID -19 ,  čo prinesie  negatívne

zmeny vo výške podielových daní do rozpočtu obce a ďalšie nepredvídateľné udalosti,  ktoré

môžu ovplyvniť  život v obci. 

     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. 2019 do 31. 12. 2019. Účtovná

závierka  bola  odovzdaná  metodikovi  pre  účtovníctvo  na  daňovom  úrade  v Humennom  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. 

Vypracoval:                                                                                     Predkladá:

Jaroslava Španová                                                                         Jaroslava Španová

V  Zbudskej Belej  dňa 26.8.2020



Prílohy:

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


