Individuálna výročná správa
Obce Baškovce
za rok 2021

Peter Báthory
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce Baškovce za rok 2021, ktorú Vám predkladám, poskytuje pravdivý
a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce a jej hospodárenie za rok 2021.
Rok 2021 bol ťažkým rokom. Nielen pre samosprávu ale aj pre občanov našej obce.
Pokračujúca pandémia zasiahla všetky práce, podujatia, organizácie aktivít, ale taj isto aj
rozpočet obce. Obecný úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvom sa každodenne snažil
pomôcť obyvateľom našej obce s touto vzniknutou situáciou a dúfam, že sa nám to z časti aj
podarilo. Súčasná doba je pre ľudí, organizácie i firmy ťažká. Prináša veľa spoločenských,
ekonomických a sociálnych problémov. Pomáhajme si preto v rámci svojich možností
a schopností, vychádzajme si v ústrety, aby sme si vytvorili šťastné a pokojné podmienky pre
život a prácu. Spoločne hľadajme spôsoby na riešenie úloh, nie dôvody, prečo sa to nedá.
Buďme hrdí na svoju obec, na tradície a pamätihodnosti, ktoré nás prezentujú.
Tento priestor využijem aj na poďakovanie všetkým našim zamestnancom, členom
obecného zastupiteľstva a občanom, ktorí svojim dielom a prácou prispeli k rozvoju obce
Baškovce.

Peter Báthory, starosta obce

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Baškovce
Sídlo: Baškovce 29, 073 01 Sobrance
IČO:

00325007

Štatutárny orgán obce: Peter Báthory, starosta obce
Telefón: 056 65 223 37
E-mail: starosta@baskovce.sk
Webová stránka: www.baskovce.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Peter Báthory
Zástupca starostu obce: Radoslav Copko
Hlavný kontrolór obce: Ing. Milan Kicka
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Obecné zastupiteľstvo:
-

Radoslav Copko
Arpád Dzvoník
Mgr. Marián Mižák
Ing. Matúš Ondrík
Katarína Penksová

Komisie:
-

Komisia na ochranu verejného záujmu

Obecný úrad:
-

Martina Chomičová, referentka Ocú

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov,
dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh môže
použiť návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného
majetku obce. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnose dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon
štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 553/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou
v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej
štatistike.

4

Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky
rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle
tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.
Obec ako samostatný územný celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. Základnými dokumentmi
strategického plánovania Obce Baškovce je Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja Obce
Baškovce ako strednodobý strategický dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy.
Vízie obce:
- Rekonštrukcia schodiska k domu smútku
- Rekonštrukcia Miestneho kultúrneho strediska
- Zabezpečenie trvalo udržateľnej mobility a zlepšenie životného prostredia v obci, zvýšenie
bezpečnosti dopravy, spojenou s ochranou prírody.
- Zabezpečenie kamerového systému v obci
Ciele obce:
Vytvoriť priaznivé podmienky pre život všetkých obyvateľov obce.

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.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :
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Katastrálne územie Obce Baškovce je situované v severnej časti Zemplínskeho regiónu,
Košického kraja, okresu Sobrance. Obec sa rozprestiera na južných svahoch v Podvihorlatskej
pahorkatine v údolí riečky Žiarovnica, ktorá preteká intravilánom obce. Nadmorská výška obce
je okolo 122 m. n. m.. Dopravné a pracovné väzby sú prevažne na mesto Sobrance, ktoré sú
vzdialené cca 4 km a na mesto Michalovce, ktoré sú vzdialené 23 km.
Susedné mestá a obce : Hlivištia, Choňkovce a Horňa
Celková rozloha obce : 621 ha
Nadmorská výška : 122,0 m. n. m.
Klimaticky patrí obec do mierne teplej klimatickej oblasti. Územie je pod vyznievajúcim
vplyvom relatívne teplej klímy od Stredozemného mora a vyznievajúcim vplyvom relatívne
vlhkej suboceánskej klímy od Atlantického oceánu. Tento charakter podnebia podmieňuje
existenciu variantu základnej vegetačnej stupňovitosti.
Vymedzenie klimatických oblastí sa zakladá na typizácií klímy, konštruovanej na základe
teploty a vlahovej charakteristiky. Teplá a mierna klíma sa ohraničuje izolíniou 50 letných dní
v roku a mierne teplá oproti chladnej oblasti júlovou izotermou 16°.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
K 31.12.2021 žilo v obci 237 obyvateľov, z toho 200 dospelých, mládež vo veku od 15-18
rokov 9 a deti do 15 rokov 28.
Národnostná štruktúra :
97,27% je slovenská národnosť, 0,39 % ukrajinská a poľská národnosť a 1,95 % nezistená
národnosť.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
39,38 % je rímskokatolícka cirkev, 57,14 % gréckokatolícka cirkev, 0,39 % pravoslávna cirkev,
0,77 % evanjelická cirkev augsburského vyznania, 0,39 % je bez vyznania viery a 1,93% je
nezistené.
Vývoj počtu obyvateľov :
Obec Baškovce vykazuje mierny pokles obyvateľstva za posledné roky. V roku 2021 bolo
prihlásených k trvalému pobytu v obci 237 osôb, z toho počet živo narodených detí bol 3 , počet
odhlásených občanov 2, počet úmrtí 2 .
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5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :
Nezamestnanosť v obci klesá.
ROK

Uchádzači o zamestnanie

2013

12

2014

15

2015

9

2016

5

2017

3

2018

1

2019

1

2020

1

2021

1

Kým v roku 2012 bolo na ÚPSVaRodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedených 17
obyvateľov obce, v roku 2021 bol vedený už len 1 obyvateľ obce.

5.4. Symboly obce
Erb obce :
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Erb obce Baškovce, vychádzajúci z historickej predlohy má túto podobu: v zelenom štíte pod zlatou,
rubínmi a perlami zdobenou korunou strieborný strapec hrozna na zlatej stopke, ovenčený zlatými,
dolu červenou mašľou previazanými vavrínovými ratolesťami so striebornými plodmi.

Vlajka obce :

Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, červeného, žltého a
zeleného. 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.
Zástava obce : má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne
stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Pečať obce : Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
BAŠKOVCE. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o
používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

5.5. História obce :
Obec Baškovce sa nachádza na východnom Slovensku, v Podvihorlatskej pahorkatine. Leží v
údolí Žiarovnického potoka, v nadmorskej výške okolo 120 m . Na východe susedí s obcou
Choňkovce, na severe s obcou Hlivištia, na západe s obcami Jasenov a Ruskovce a na juhu s obcou
Horňa. Do roku 1848 patrili Baškovce administratívne do Užskej stolice, sobranského okresu,
potom do roku 1918 do Užskej župy. Významný slovenský historik Ferdinand Uličný predpokladá,
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že dedina Baškovce vznikla v druhej polovici 14. storočia. Založili ju usadlíci vedení šoltýsom
podľa zákupného práva
Prvá písomná správa o Baškovciach pochádza z roku 1418. Nachádza sa v listine kráľa
Žigmunda Luxemburského. Dedina je v latinsky písanej listine uvedená pod skomoleným názvom
ako „possessio Seronycza“, to znamená pozemkový majetok dediny Žiarovnica. O potoku
Žiarovnica „Seronicha“ je doklad v listine Jágerskej kapituly z roku 1337 o deľbe majetkov pánov
z Michaloviec. Zakrátko po vzniku dediny vznikol jej trvalý názov Baškovce. Po prvýkrát sa sa s
týmto názvom stretávame v daňovom súpise z roku 1427. Baškovce sú tu uvedené ako „Bazkoch“,
čo bola maďarizovaná podoba pôvodného názvu. Dedinu takto začali nazývať podľa toho, že tam
žili Baškovi ľudia – Baškovci. Baškovce vznikali na majetku pánov z Michaloviec. Im a
šľachticom z Tibavy patrili aj v 15. – 17. storočí, pričom boli majetkovou súčasťou panstva
Jasenov. K dedine prislúchalo pomerne rozsiahle územie – chotár, ktorý leží na náplavových
kužeľoch Žiarovnického potokav Podvihorlatskej pahorkatine. Tá sa juhozápadne zvažuje do
nížiny. Na júžných svahoch boli vinice. V chotári je prameň sírnatej vody. Intravilán dediny tvorili
poddanské domy postavené z dreva alebo nepálených tehál ( valkov) , pokryté slamenou strechou.
Murovaný dom mal vtedy len málokto. Za domami sa nachádzali záhrady, sady záhumienky.
Extravilán tvorili polia, lúky, vinice a menší les, kde si mohli obyvatelia zadovážiť palivové drevo.
Obyvatelia dediny Baškovce sa riadili zákupným, nemeckým právom. Zákupné právo malo pôvod
v nemeckých krajinách a do Užskej stolice sa šírilo z východoslovenských kráľovských miest. Tie
mali v rukách aj Nemci, preto ho súčasníci nazývali aj nemeckým právom. Obyvateľmi Baškoviec
boli najmä poddaní, ktorí sa delili na sedliakov, želiarov a podželiarov. Sedliaci mali v držbe celú
roľnícku usadlosť alebo jej časť. Jej súčasťou bol dom s dvorom, záhradou a polia, lúky v
extraviláne. Želiari mali len dom so záhradou, niektorí sa venovali remeslu. Podželiari nemali ani
dom, živili sa prácou u zemepána alebo bohatších sedliakov, kde aj bývali. Vlastniť mohli len
budovy a hnuteľný majetok. Pôda patrila zemepánovi, poddaní mali na ňu len užívacie právo.
Baškovce patrili medzi stredne veľké dediny. Aj zdanenie obyvateľov Baškoviec štátnou daňou
svedči o tom, že sa riadili nemeckým právom, lebo obyvatelia dedín založených na valašskom
práve túto daň neplatili. Po potlačení Dóžovho povstania v roku 1514 stratili právo sa slobodne
sťahovať bez súhlasu zemepána a stali sa nevoľníkmi. Za užívanie pôdy museli zemepánovi
každoročne zaplatiť poplatok vo výške jeden zlatý. Pribudla im robotná povinnosť – jeden deň v
týždni na panskom ( 52 dní ročne) a zaviedli sa dávky.
Nedá sa na tomto mieste nespomenúť „Baškovský evanjeliár“, ktorý by sme mohli zaradiť k
najstarším bohoslužobným knihám byzantsko-slovanského obradu na Slovensku. Predpokladá sa ,
že toto rukopisné evanjelium pochádza z konca 15. storočia, na základe odborného skúmania sa
zistilo, že bol odpísaný zo staršej predlohy ( prelomu 12. až 13. storočia). Je napísaný úhľadným
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pravidelným cyrilským unciálnym písmom. Pozostáva z 281 papierových listov, ktoré sú väčšinou
vo veľmi dobrom stave. V rukopise sa nachádzajú aj 4 listy, ktoré sú bohato ozdobené
pestrofarebnými prírodnými motívmi renesančného charakteru. Niektoré písmená boli zdobené
zlatom. Baškovský evanjeliár teda predstavuje aj cenné výtvarné dielo. Keďže je evanjeliár starší
ako súčasný chrám, môžeme predpokladať, že bol súčasťou dreveného chrámu, o ktorom sa
traduje, že bol premiestnený, či skôr darovaný do Inoviec.

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

I a II. Základná škola v Sobranciach

-

Materská škola v Hlivištiach a Sobranciach

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Základná umelecká škola v Sobranciach

-

Centrum voľného času v Sobranciach

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na zvyšovanie kompetencií skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Regionálna nemocnica s poliklinikou Sobrance
- Nemocnica

s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce

- Lekári v Sobranciach, či už štátny alebo súkromný
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti
sa bude orientovať na zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom obce.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby obec nezabezpečuje.
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6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečovala Obec Baškovce, prostredníctvom kultúrnych a
spoločenských akcií – Fašiangový ples, Deň Rodiny, Deň úcty k starším a „Mikuláš“. Nakoľko rok
2021 bol Covidovým rokom, okrem balíčkov na Mikuláša pre deti do 15 rokov sa žiadna z týchto
spoločenských aktivít nekonala. Pevne veríme, že rok 2022 bude lepší, opatrenia budú uvoľnené
a my tak budeme môcť obyvateľom obce poskytnúť spoločenský a kultúrny život.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude
orientovať na kultúrne vyžitie detí a mládeže a usporadúvanie kultúrnych akcií za účelom stretávania
sa občanov.

6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- PD VINOHRADY Choňkovce
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na poľnohospodársku výrobu, výrobu a predaj živočíšnych, rastlinných produktov.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
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 2021 bol zostavený ako schodkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet bol tiež zostavený ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2020, uznesením č.23/2020
Rozpočet bol zmenený tri krát:
-

prvá zmena schválená dňa 24.06.2021, uznesením č. 7/2021

-

druhá zmena schválená dňa 16.09.2021, uznesením č. 21/2021

-

tretia zmena schválená dňa 08.12.2021, uznesením č. 30/2021
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021
Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2021

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

84 144,00 €

90 864,00 €

89 111,79 €

98%

69 468,00 €
0,00 €
14 676,00 €

76 068,00 €
0,00 €
14 796,00 €

74 317,46 €
0,00 €
14 794,33 €

98 %
0%
100 %

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

84 051,00 €

89 902,00 €

88 443,38 €

98 %

73 051,00 €
11 000,00 €
0,00 €

79 135,00 €
10 767,00 €
0,00 €

77 712,34 €
10 731,04 €
0,00 €

98 %
100 %
100 %

93,00 €

962,00 €

668,41 €

Rozpočet obce

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
74 317,46 €

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce

74 317,46 €

bežné príjmy RO

0,00

77 712,34 €

Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce

77 712,34 €

bežné výdavky RO

0,00

-3 394,88 €
0€

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

0€

kapitálové príjmy RO

0,00

10 731,04 €

Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

10 731,04 €

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

0,00

-

10 731,04 €
-14 125,92 €
€
-14 125,92 €
14 794,33 €
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Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

0,00 €

14 794,33 €
89 111,79 €
88 443,38 €
668,41 €
279,04 €
389,37 €

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku- sociálny fond
Upravené hospodárenie obce

Schodok rozpočtu v sume 14 125,92 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, bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný z finančných operácií vo výške 14.125,92 EUR
Zostatok finančných operácií v sume 668,41 EUR, bol použitý na:
- presun finančných prostriedkov do sociálneho fondu vo výške 279,04 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške
389,37 EUR, ktorý bude použitý na kapitálové výdavky.
7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023
7.4.
Skutočnosť
k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Hospodárenie obce

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

89 111,79 €

95 766,00 €

76 574,00 €

80 880,00 €

74 317,46 €
0,00 €
14 794,33 €

80 866,00 €
14 900,00 €
0,00 €

76 574,00 €
0,00 €
0,00 €

80 880,00 €
0,00 €
0,00 €

Skutočnosť
k 31.12.2021

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

88 443,38 €

95 765,00 €

76 545,00 €

80 867,00 €

77 712,34 €
10 731,04 €
0,00 €

80 865,00 €
14 900,00 €
0,00 €

76 545,00 €
0,00 €
0,00 €

79 067,00 €
1 800,00 €
0,00 €

668,41 €

1,00 €

29,00 €

13,00 €
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8.Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Majetok spolu

269 791,85 €

253 843,69 €

Neobežný majetok spolu

252 458,93 €

250 055,93 €

0,00 €

0,00 €

Dlhodobý hmotný majetok

203 669,63 €

201 266,63 €

Dlhodobý finančný majetok

48 789,30 €

48 789,30 €

Obežný majetok spolu

17 138,30 €

3 436,64 €

Zásoby

0,00 €

0,00 €

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00 €

0,00 €

Dlhodobé pohľadávky

0,00 €

0,00 €

2 343,97 €

2 768,23 €

14 794,33 €

668,41 €

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00 €

0,00 €

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00 €

0,00 €

194,62 €

351,12 €

194,62 €

351,12 €

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie
-

Náklady budúcich období

8.2.Zdroje krytia

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

Vlastné imanie a záväzky spolu

269 791,85 €

253 843,69 €

Vlastné imanie

164 208,73 €

162 298,93 €

z toho :

0,00 €

0,00 €

Oceňovacie rozdiely

0,00 €

0,00 €

Fondy

0,00 €

0,00 €

164 208,73 €

162 298,93 €

19 316,94 €

3 432,33 €

Výsledok hospodárenia
Záväzky

14

z toho :

500,00 €

500,00 €

14 649,10 €

0,00 €

157,36 €

279,04 €

4 010,48 €

2 653,29 €

0,00 €

0,00 €

86 266,18 €

88 112,43 €

86 266,18 €

88 112,43 €

Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
-

Výnosy budúcich období

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov
Obec mala úverové zaťaženie vo výške 10.000 EUR – ako municipálny úver z Prima banky
Slovensko a.s. podľa zmluvy o úvere č.22/015/12, schválený obecným zastupiteľstva dňa
22.05.2012 uznesením č. 2/2012 ( predschválený na čerpanie do výšky 20 000 EUR), ktorý
čerpala v roku 2012. V roku 2020 bol municipálny úver vyplatený.

8.3.Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti

2 343,97 €

2 768,23 €

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00 €

0,00 €

8.4.Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2020

Zostatok
k 31.12 2021

Záväzky do lehoty splatnosti

4 167,84 €

2 932,33 €

Záväzky po lehote splatnosti

0,00 €

0,00 €
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9.Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2020

Skutočnosť
k 31.12.2021

85 362,93 €

88 554,65 €

9 629,85 €

12 211,20 €

51 – Služby

15 844,82 €

11 664,09 €

52 – Osobné náklady

41 709,56 €

49 368,03 €

0,00 €

0,00 €

4 219,29 €

1 194,32 €

13 507,28 €

13 634,04 €

452,13 €

482,97 €

57 – Mimoriadne náklady

0,00 €

0,00 €

58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

0,00 €

0,00 €

89 903,80 €

86 644,85 €

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

0,00 €

0,00 €

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

69 238,76 €

68 433,29 €

6 928,38 €

235,50 €

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

500,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

67 – Mimoriadne výnosy

332,17 €

0,00 €

12 904,49 €

17 476,06 €

50 – Spotrebované nákupy

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

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/

4 540,87 €

-

1 909,80 €
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Hospodársky výsledok záporný v sume – 1909,80 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

10.Ostatné dôležité informácie
10.1.Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a
transferov

Bežné transfery z toho:
OÚ MI – odbor krízového Transfer CO

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
7 845,63 €
85,92 €

riadenia
MV SR

Transfer evidencia obyvateľov

78,54 €

MV SR

Transfer register adries

22,80 €

ÚPSVaRodiny Michalovce

Transfer APTP 2020 prenesený

3 573,10 €

na rok 2021
ÚPSVaRodiny Michalovce

Transfer APTP

MV SR

Transfer ŽP – prenesený výkon

714,62 €
23,32 €

štátnej správy
ŠÚ SR

SODB 2020 prenesený na rok

1 076,00 €

2021
ŠÚ SR

SODB

Kapitálové transfery z toho:

2 271,33 €
0,00 €

10.2.Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2021 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2019 o dotáciách, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10.3.Významné investičné akcie v roku 2021
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
-

Vybudovanie Optickej siete

-

Čiastočná rekonštrukcia MsKs

-

17

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

rekonštrukcia kultúrneho domu

-

rekonštrukcia schodiska pred domom smútku

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 Baškovce nie je vystavená žiadnym rizikám a neistotám

Vypracoval: Martina Chomičová

Schválil: Peter Báthory

V Baškovciach, dňa 15.02.2021

Prílohy:



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