Individuálna výročná správa
Obce Černochov
za rok 2018

Angela Kálmánová
starostka obce
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1. Úvodné slovo starostky obce
Starostkou obce Černochov som bola opätovne zvolená v novembri 2018, teda na druhé voleb
né obdobie. Som vďačná za podporu občanov obce a budem sa snažiť aj naďalej prispievať k
jej zveľadovaniu tak ako doteraz. Každý starosta sa snaží svojou prácou prispieť k rovzoju
obce a jej majetku a inak to nie je ani v mojom prípade. Aj v roku 2018 sme sa snažili plniť
všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a
ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií
vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. Zabezpečovali sme údržbu verejných prie
stranstiev, osvetlenia, rozhlasu, miestneho cintorína, atď. Začali sa práce na dokončení domu
smútku a dovybavení zariadenia v ňom. V priebehu roka sa konalo množstvo kultúrnych akcií
pre občanov žijúcich v tejto obci. Dúfam, že aj v nasledujúcom roku sa nám podarí pokračovať
v tomto trende.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Černochov
Sídlo: Lesná 40/12
IČO: 00331431
Štatutárny orgán obce: Angela Kálmánová - starostka obce
Telefón: 056/ 6792217
E-mail: starostkacernochov@gmail.com
Webová stránka: www.cernochov.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Angela Kálmánová
Zástupca starostu obce: Štefan Laczko do 8.12.2018
Gabriela Košelyová od 8.12.2018
Hlavný kontrolór obce: Ing. Ingrid Grimlingová
Obecné zastupiteľstvo:
Do 8.12.2018
Norbert Bacskai
Štefan Laczko (zástupca starostky obce)
Beáta Kováčová
Mgr. Kristína Pappová Rosohová
Ladislav Zádori
Od 8.12.2018

George Borsodi
Gabriela Došová
Gabriela Košelyová (zástupkyňa starostky obce)
Mgr. Kristína Pappová Rosohová
Ladislav Zádori

Komisie do 8.12.2018:
Komisia finančná a sociálnych vecí:
Beáta Kováčová, Štefan Laczko, Ladislav Zádori, Agáta Buzásová, Karol Rosoha
Komisia kultúry, vzdelávania a mládeže:
Mgr. Kristína Pappová Rosohová, Norbert Bacskai, Ladislav Bajzath, Anita Ležáková, Zuzana
Šipošová
Komisia športu
Štefan Laczko, Ladislav Zádori, Mgr. Kristína Pappová Rosohová,Dávid Győri, Attila Šipoš,
Ádám Patkanóci, Rudolf Kováč
Komisia životného prostredia, verejného poriadku, vybavovania sťažnosti, výstavby a
rozvoja obce:
Štefan Laczko, Beáta Kováčová, Tünde Katonaová, Ladislav Bajzath, Zsolt Kosely, Attila
Šipoš
Komisia na ochranu verejného záujmu:
Norbert Bacskai, Mgr. Kristína Pappová Rosohová
Komisie od 8.12.2018:
Komisia na ochranu verejného záujmu:
George Borsodi, Gabriela Došová, Gabriela Košelyová, Mgr. Kristína Pappová Rosohová,
Ladislav Zádori
Rozpočtové organizácie obce : obec nemá zriadené žiadne rozpočtové organizácie
Príspevkové organizácie obce : obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie
Neziskové organizácie založené obcou : obec nemá založené žiadne neziskové organizácie
Obchodné spoločnosti založené obcou : obec nemá založené žiadne obchodné spoločnosti

4. Poslanie, vízie, ciele
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Poslanie obce: Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
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Vízie obce: Uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanov,
dodávateľom a ostatným subjektom. Individuálnym prístupom starostky obce a poslancov OZ
zvyšovať záujem a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných.
Ciele obce: Rozvoj územia obce a spokojnosť občanov. Skvalitnenie života obce Černochov
vyváženým a trvalo udržateľným rozvojom obce, plynulá a flexibilná činnosť samosprávy
vďaka vysokokvalitným, efektívnym a dostupným službám.

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.
5.10.

Geografické údaje

Geografická poloha obce : juhozápadná časť Zemplínskych vrchov
Susedné mestá a obce : Bara, Malá Trňa, Cejkov
Celková rozloha obce : 616 ha
Nadmorská výška : 175 m
5.11.

Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 31 obyvateľov na km2, počet obyvateľov 185
Národnostná štruktúra : Maďarská a Slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevláda reformované vierovyznanie
Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov má klesajúcu tendenciu
5.12.

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : 13 %
Nezamestnanosť v okrese : 13 %
Vývoj nezamestnanosti : klesajúci trend
5.13.

Symboly obce
Erb obce :
V striebornom štíte z vysokej čiernej rovnej pažite vyrastajúci zelený hrubý
vinič vpravo s jedným, vľavo s dvoma červenými strapcami hrozna.

Vlajka obce:
Vlajku obce Černochov tvoria štyri pozdĺžne pruhy vo farbách
bielej, zelenej, červenej a čiernej. Vlajka má pomer 2:3 a je
ukončená tromi cípmi, t. j. zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu
vlajky.
Pečať obce : Pečať obce Černochov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom
OBEC ČERNOCHOV.
5
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5.14.
Logo obce
Obec Černochov nemá evidované žiadne oficiálne logo. Ako logo sú používané oficiálne
symboly a oficiálny názov obce.
5.15.
História obce
Prvú písomnú zmienku poznáme z roku 1298.Ako poddanská obec často menila svojich
zemepánov. Koncom 15. storočia patrila Rozgoniovcom (Rozgony), v 16. storočí zasa
Palóciovcom (Palóczy), ďalej Dobovcom, mníšskemu rádu sv. Kláry, Peréniovcom (Perény) a
časť obce panstvu Blatného Potoka (Sárospatak). V roku 1528 túto časť Uhorska dobyli Turci,
pričom konkrétne v oblasti Tokaja bojovali ich spojenci – Krymskí Tatári. Dobité územie držali
vo vlastníctve približne 170 rokov.
Podľa dobových zápisov v roku 1557 dedinu tvorilo 6 port. V danom čase sa nezrátavali
obyvatelia ale porty, pričom porta je taká brána vedúca ho hospodárskej usadlosti, ktorou môže
prejsť naložený voz ťahaný koňom. Všeobecne sa počíta, že v jednej takejto usadlosti mala
rodina so služobníkmi minimálne sedem ľudí. Okrem toho podľa zápisu boli v Černochove ešte
traja želiari. V roku 1557 tu teda žilo minimálne 45 obyvateľov.
V roku 1663, čiže ešte počas tureckej okupácie v Uhorsku, vyčíňal mor, ktorý značne znížil
stavy všetkého obyvateľstva. Existenciu Vinohradov v obci a jej okolí potvrdzuje zápis z roku
1715. Nachádzalo 15 domácností. Na tie časy je to dobré aspoň v tom zmysle, že obec
nezanikla. To pretože vplyvom Rákociho kuruckých povstaní a ďalšej morovej rany v tejto
časti súčasného Slovenska mnohé dediny ostali dočasne vyľudnené, mnohé aj natrvalo.
Údaj z roku 1787 zaznamenáva, že v Černochove žilo už 386 obyvateľov v 69 domoch. Tento
nárast možno odôvodniť valaskou kolonizáciou, keď sa tu prisťahovalo nové obyvateľstvo
rusínskeho pôvodu. V danom roku dedina patrila Uhorskej kráľovskej komore. V roku 1828 to
bolo 397 ľudí v 53 domoch. Obyvatelia boli prevažne vinohradníci a poľnohospodári. V
značnej miere sa venovali aj ovocinárstvu, konkrétne pestovaniu čerešní. Väčšina pozemkov
patrila grófskemu rodu Wallisovci. V roku 1831 obec postihla cholerová epidémia.
Po I. svetovej vojne sa v roku 1918 stal Černochov súčasťou Československa. Požiar v roku
1927 zničil skoro celú dedinu a musela sa budovať nanovo. Od 2. novembra 1938 do 21.
januára 1945 bola obec odčlenená od Československa a stala sa súčasťou Hortyho Maďarska.
V tom čase tu bolo 106 domov. Po vojne sa hranice vrátili do pôvodného stavu.
Jednotné roľnícke družstvo v obci založili v roku 1952, o desať rokov na to prešlo do
vlastníctva štátnych majetkov. Elektrický prúd bol v Černochove zavedený v roku 1953, v roku
1958 tu mali dokonca vlastné kino. Verejného hlásnika s bubnom a paličkami v roku 1962
nahradil miestny rozhlas. Pravidelné autobusové spojenie tu začalo premávať až od roku 1963.
5.16.
Pamiatky
V obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka reformovaný klasický kostol z roku 1793 s
vežou z 19.str.
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5.17.
Významné osobnosti obce
Obec nemá významné osobnosti.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.10.
Výchova a vzdelávanie
Obec nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti školské zariadenia. Deti z obce navštevujú
školy v Borši, Strede nad Bodrogom, Cejkove a Trebišove.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že deti budú aj v budúcnosti
navštevovať tieto zariadenia nakoľko zriadenie školských zariadení v obci by bolo neúčelné a
nehospodárne.
6.11.
Zdravotníctvo
V obci nie je zdravotnícke zariadenie. Zdravotnícka starostlivosť je zabezpečovaná
prostredníctvom Nemocnice s poliklinikou Trebišov, všeobecného lekára v Strede nad
Bodrogom a v Cejkove.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že zdravotná starostlivosť pre
občanov obce bude realizovaná prostredníctvom vyššie uvedených zdravotníckych zariadení a
lekárov.
6.12.
Sociálne zabezpečenie
Obec nemá na svojom území zariadenie sociálnych služieb. Tieto služby poskytuje Hospic v
Slovenskom Novom Meste.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že sociálna starostlivosť pre
občanov obce bude realizovaná prostredníctvom vyššie uvedeného sociálneho zariadenia.
6.13.
Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec kultúrnymi a spoločenskými
podujatiami: Veľká noc, Stretnutie dôchodcov pri príležitosti 720. výročie prvej písomnej
zmienky obce, Mikuláš, Vianoce.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na rozvoj aktivít v oblasti folklóru, aktivít v rámci udržiavania starých
ľudových zvykov a rozvoja kultúrnych aktivít pestovaných a prezentovaných občanmi obce.
Do budúcnosti bude dôležité udržať, prípadne zvýšiť, angažovanosť občanov obce v rámci
organizačného zabezpečovania kultúrno – spoločenských a športových podujatí
organizovaných v obci.
6.14.
Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
1. Potraviny Marta Tóthová
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
2. Dominantné postavenie majú podnikateľské subjekty pôsobiace vo vinohradníctve a v
poľnohospodárstve. Tokajská oblasť dáva predpoklad čo najväčšieho využitia pôdy na
pestovanie tradičného viniča a výroby tradičných tokajských vín. Ide o firmy TOKAJ
WINE s.r.o., Chateau Wécsey s.r.o., Chateau Grand Bari s.r.o., Tokaj CO, Tokaj
Crown s.r.o., Tokaj Estate s.r.o. a Nehéz Ján – samostne hospodáriaci roľník.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na vinohradníctvo.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet nebol schválený .
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.02.2018
21/G/2018.

uznesením č.

Zmeny rozpočtu:
1. prvá zmena schválená dňa 01.03.2018 rozpočtovým opatrením starostky obce
2. druhá zmena schválená dňa 12.03.2018 rozpočtovým opatrením starostky obce
3. tretia zmena schválená dňa 19.03.2018 rozpočtovým opatrením starostky obce
4. štvrtá zmena schválená dňa 11.06.2018 rozpočtovým opatrením starostky obce
5. piata zmena schválená dňa 13.06.2018 rozpočtovým opatrením starostky
6. šiesta zmena schválená dňa 18.06.2018 rozpočtovým opatrením starostky obce
7. siedma zmena schválená dňa 03.09.2018 rozpočtovým opatrením starostky
8. ôsma zmena schválená dňa 06.09.2018 rozpočtovým opatrením starostky
9. deviata zmena schválená dňa 17.09.2018 rozpočtovým opatrením starostky
10. desiata zmena schválená dňa 06.11.2018 uznesením č. 26/G/2018
11. jedenásta zmena schválená dňa 09.11.2018 rozpočtovým opatrením starostky
12. dvanásta zmena schválená dňa 12.12.2018 rozpočtovým opatrením starostky
13. trinásta zmena schválená dňa 13.12.2018 rozpočtovým opatrením starostky
14. štrnásta zmena schválená dňa 21.12.2018 rozpočtovým opatrením starostky
15. pätnásta zmena schválená dňa 31.12.2018 rozpočtovým opatrením starostky
7.10.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

74 514,58

109 541,60

106 911,01

97,60

74 514,58
0
0
74 514,58

80 627,03
28 000
914,57
85 741,60

77 996,44
28 000
914,57
78 140,33

96,74
100
100
91,13

71 090,98
0,00
3 423,60
0

76 036,76
5 366,67
4 338,17
23 800

72 946,73
1 770
3 423,60
28 770,68

95,94
32,98
78,92
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7.11.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k
31.12.2018
77 996,44 €

z toho:

Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu

77 996,44 €
0,00 €
72 946,73 €

z toho:

Bežné výdavky obce
Bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

72 946,73 €
0,00 €
5 049,71 €
28 000,00 €

z toho:

Kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu

28 000,00 €
0,00 €
1 770,00 €

z toho:

Kapitálové výdavky obce
Kapitálové výdavky RO
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
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Úprava prebytku
Upravené hospodárenie obce

1 770,00 €
0,00 €
26 230,00 €
31 279,71 €
-26 930,00 €
4 349,71 €
914,57 €
3 423,60 €
-2 509,03 €
106 911,01 €
78 140,33 €
28 770,68 €
-26 930,00 €
1 840,68 €

Prebytok rozpočtu v sume 31 279,71 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 26 930,- EUR, teda 4 349,71 EUR
navrhujeme použiť na:
1. na vysporiadanie zostatku finančných operácií v sume

- 2 509,03 EUR

2. tvorbu rezervného fondu v sume

1 840,68 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
9
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nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 26 930,- EUR, a to na :
3. rekonštrukciu hasičskej zbrojnice – stavebné úpravy v sume
23 800,- EUR
4. dokončenie domu smútku a nákup zariadenia do domu smútku v sume
3 130,- EUR
Na základe uvedených skutočností bola tvorba rezervného fondu za rok 2018
vo výške 1 840,68 EUR.

7.12.

Rozpočet na roky 2019 - 2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2018
106 911,01 €

Rozpočet
na rok 2019
52 611,00 €

Rozpočet
na rok 2020
52 611,00 €

Rozpočet
na rok 2021
52 611,00 €

77 996,44 €
28 000,00 €
914,57 €

52 611,00 €
0,00 €
0,00 €

52 611,00 €
0,00 €
0,00 €

52 611,00 €
0,00 €
0,00 €

Skutočnosť
k 31.12.2018
78 140,33 €

Rozpočet
na rok 2019
79 541,00 €

Rozpočet
na rok 2020
50 603,10 €

Rozpočet
na rok 2021
51 603,10 €

72 946,73 €
1 770,00 €
3 423,60 €

47 853,46 €
28 795,29 €
2 892,25 €

48 613,50 €
0,00 €
1 989,60 €

49 613,50 €
0,00 €
1 989,60 €

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

Skutočnosť
k 31.12.2017
292 658,74
289 699,32

Skutočnosť
k 31.12.2018
292 034,74
260 919,68

0,00
240 910,02
48 789,30
2 959,42

0,00
212 130,38
48 789,30
30 897,05

0,00
0,00
0,00
1 614,49
1 344,93
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1 734,46
29 162,59
0,00
0,00
218,01
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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

Skutočnosť
k 31.12.2017
292 658,74
136 512,96

Skutočnosť
k 31.12.2018
292 034,74
124 647,16

0,00
0,00

0,00
0,00

33 512,01

51 534,87

400
0,00
484,06
8 405,70
24 222,25
122 633,77

400
26 930
333,66
3 072,56
20 798,65
115 852,71

8.3 Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2017 v €

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018 v €

391,6 936,10

621,04
8 265,02

8.4 Záväzky
Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok
k 31.12 2018

8 889,76
0

3 406,22
0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
1. významný nárast pohľadávok spôsobil nárast neuhradených daňových (daň z
nehnuteľností a psa) a nedaňových pohľadávok (poplatok za tko)

9. Hospodársky výsledok za 2018 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť

Skutočnosť
k 31.12.2017 v €

Skutočnosť
k 31.12.2018 v €

9 877,37
7 984,41
33 486,60
180,40

7 910,21
6 374,21
49 101,45
288,51

237,78

173,79

13 874,64

24 924,68

2 192,09
0,00

3 082,79
0,00

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov

0,00

0,00

59 – Dane z príjmov

0,00

0,00
1

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

56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
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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/

422,65

313,80

0,00

0,00

0,00

0,00

45 876,53

51 242,54

2 528,78

1 466,80

400

400

0,00
0,00

588,00
0,00

11 010,91

32 972,87

- 7 594,42

- 4 871,54

Hospodársky výsledok /záporný/ v sume – 4 871,54 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: nárast nákladov aj výnosov v najväčšej miere spôsobilo zamestnanie občanov
prostredníctvom projektu – cesta na trh práce.

10. Ostatné dôležité informácie
10. 1 Prijaté granty a transfery
V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana
Okresný úrad Trebišov
ÚPSVaR Trebišov
Ministerstvo dopravy a výstavby
Ministerstvo dopravy a výstavby
Okresný úrad Košice
Okresný úrad Trebišov
Okresný úrad Trebišov

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
1 400,00
543,00
22 812,32
8,73
224,22
16,00
66,66
37,20

Účelové určenie grantov a
transferov
DHZ
Voľby do orgánov samosprávy obcí

Cesta na trhu práce § 54
Cestná doprava
Stavebníctvo
Životné prostredie
REGOB
Register adries

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
- dotácia na zamestnávanie nezamestnaných občanov prostredníctvom projektu cesta na
trh práce § 54 v sume 22 812,32 EUR
10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2018 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.
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10.3 Významné investičné akcie v roku 2018
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:
- čiastočná realizácia dokončenia domu smútku a nákup zariadenia do domu smútku
- projektová dokumentácia na realizáciu stavebných úprav hasičskej zbrojnice
10. 4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
- dokončenie domu smútku a nákup zariadenia do domu smútku
- stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
- rekonštrukcia verejného osvetlenia
- rekonštrukcia miestnej komunikácie, rekonštrukcia mosta a odstraňovanie nánosov
bahna v rigole
- zateplenie a obnova obvodového plášťa a vybudovanie ústredného kúrenia budovy
kultúrneho domu
- obnova pamätníka padlým v 2. sv.vojne (vojnový hrob)
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.
10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec vedie súdny spor s bývalým hlavným kontrolórom obce JUDr. Karolom Kačalom.
Vypracovala: Angela Kálmánová

Schválila: Angela Kálmánová

V Černochove, dňa 20.5.2019
Prílohy:



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