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1. Úvod
Povinnosťou obce je vyhotoviť výročnú správu za účtovné obdobie tak, ako to vyplýva z § 20
zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého
účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom , je povinná
vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné
obdobie musí byť overený audítorom.

2. Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Falkušovce

Sídlo:

Falkušovce 179, 072 05

IČO:

00325121

DIČ:

2020738786

Právna forma:

obec

Štatutárny zástupca:

Michal Bodnár, starosta obce

web-stránka:

www.obecfalkusovce.sk

e-mail:

ocufalkusovce@centrum.sk

tel.číslo:

056/64 96 101
0908 99 40 18
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

Michal Bodnár

Zástupca starostu obce:

Ján Jacko

Hlavný kontrolór obce:

Daniel Dzuro

Obecné zastupiteľstvo:

Ján Jacko
Milan Džugan
Juraj Bodnár
Anton Koščo
Ľuboš Blanár
Miroslav Jaššo
Martin Majerník

Obecný úrad:

Marianna Kirnágová
Ing. Zuzana Gajanová

Materská škola:

Marta Mišková
Mgr. Jana Šamková
Monika Koščová
Monika Žofčáková

Obec Falkušovce nemá zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a
neziskové organizácie. Obec Falkušovce nemá založené obchodné spoločnosti.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a o potreby jej obyvateľov.
Vízie obce:

Progresívna, moderná, ekonomicky, sociálne a kultúrne rozvíjajúca sa obec.

Ciele obce:

Zvýšenie schopnosti obce rozvíjať sa komplexne so zámerom zabezpečenia
trvalo udržateľného rozvoja obce,
Zvýšenie kvality života občanov obce,
Rozšírenie a podpora športových aktivít občanov obce,
Starostlivosť o životné prostredie v obci,
Rozvoj kultúrnych aktivít obyvateľov,
Bezpečnosť 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 : obec v okrese Michalovce, ležiaca uprostred Východoslovenskej
roviny, na východnom agradačnom vale rieky Ondava, v nadmorskej výške 104 m.n.m.
Susedné mestá a obce : Obec Falkušovce je súčasťou Mikroregiónu „Poondavie“, ktorý zahŕňa
tieto obce: Trhovište, Bánovce nad Ondavou, Ložín, Bracovce, Falkušovce, Kačanov,
Markovce, Malčice, Petrikovce, Tušice, Tušická Nová Ves, Rakovec nad Ondavou, Moravany,
Horovce.
Celková rozloha obce : 985 ha
Nadmorská výška : 104 m.n.m.
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5.2. Demografické údaje

Počet obyvateľov : 662 obyvateľov
Vývoj počtu obyvateľov :
rok

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet
706 708 710
obyvateľov
Zdroj: Evidencia obyvateľov

679

667

668

679

669

663

662

662

Národnostná štruktúra :
Národnosť

Počet obyvateľov

Slovenská

536

Maďarská

2

Rómska

2

Ukrajinská

8

Rusínska

3

Česká

2

Poľská

1

Nezistené
104
Zdroj: ŠÚ SR (podľa posledného sčítania 2011)
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Vierovyznanie

Počet obyvateľov

Rímsko-katolícka cirkev

143

Grécko- katolícka cirkev

159

Pravoslávna cirkev

204

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

11

Reformovaná kresťanská cirkev

12

Bratská jednota baptistov

1

Cirkev bratská

4

Bez vyznania

8

iné

2

nezistené
125
Zdroj: ŠÚ SR (podľa posledného sčítania 2011)
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5.3. Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : miera nezamestnanosti v obci Falkušovce sa pohybuje od 10-13 %.
Nezamestnanosť v okrese : miera nezamestnanosti v okrese Michalovce k 31.12.2019 bola
10,23 %.
Vývoj nezamestnanosti v okrese Michalovce:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2019 2020 2020 2020
Miera
nezamestnanosti
v%

8,30

8,60

8,54

9,77

12/
2020

10,96 10,91 11,26 11,12 11,35 11,76 11,71 12,22

Zdroj: www.upsvar.sk
5.4. Symboly obce

V archívoch sa zachoval odtlačok okruhlého pečatného typária z roku 1936, ktorý bol uložený
v Krajinskom archíve v Budapešti. Heraldická komisia pri Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky schválila 17. septembra 1998 nasledujúce obecné symboly – erb, pečať a vlajku. Tie
predstavujú trojicu najvýznamnejších obecných symbolov, od ktorých možno odvodiť ďalšie –
zástavu, koruhvu, krátku zástavu, znakovú zástavu a štandardu starostu obce. Odborný
heraldický opis erbu Falkušovce: v modrom štíte na zelenej pažiti strieborný dom so zlatou
strechou, dverami a oknami vo farbe štítu, na jeho komíne zlaté hniezdo, na ktorom stojí
strieborný bocian so zlatou zbrojou. Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnch pruhov vo
farbách zelená (¼), biela( 1/8), žltá (¼), biela (1/8), modrá (¼).
Erb obce :
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Vlajka obce :

5.5. História obce

Vznik obce Falkušovce sa datuje rokom 1200, kedy Wyd Štefan, jagersky kanonik prevzal
zeme obce od Harachovho syna Falkoša, od ktorého pochádza aj meno obce. V roku 1220
dostáva sa ako kráľovské leno rodine Buttkay. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z
roku 1290 – 1301. V záznamoch z roku 1343 meno obce bolo: “ Buttkai – Falkuš“. V roku
1411 kráľ Žigmund potvrdil vlastnícke právo rodiny Buttkay, ale mimo nich tu majú vlastnícke
právo panstvá ražkovské a markovské. O rok neskôr, vtedy roku 1412 bola zaknihovaná rodina
Alcseby na jednotlivé čiastky, roku 1437 Demeter Pozsegai a rodina Besseyö dostáva podiel. V
roku 1343 dostáva obec názor: „Buttkai – Falkuš“ (Butkovské Falkušovce). Dokedy sa toto
pomenovanie zachovalo nie je známe. V roku 1441 figurujú Falkušovce ako súčiastka
budkovského hradu a pánom Falkušoviec je rodina Buttkay. Rok 1474 prináša nové panstvo –
je ním Bálint Pesthi, v roku 1551 je už pánom Falkušoviec Albert Soós. Súpis v roku 1598
vyznačuje 9 majiteľov. Panstvo sa však stále menilo a už v roku 1601 sú majiteľmi Štefan
Pogány a Ján Munkacsy, ale v roku 1614 Katarína Zoltayova a Andrej Buttkay si vykonávajú
vlastnícke právo na jednotlivé čiastky. Až do pozemkovej reformy boli veľkostatkármi na
pozemkoch

falkušovských

Artur

Kazinczy

a

vd.

Boronkay

Jurajova.

V roku 1600 malo sídlisko 15 poddaných domov. Neskôr obyvateľov a domov ubúdalo, takže v
období r. 1715 – 1720 tam hospodárili 4 poddanské domácnosti. V roku 1715 mala obec 22
opustených a 4 obývané domy, v roku 1787 55 domov a 434 obyvateľov, v roku 1828 bolo v
obci 76 domov a 570 obyvateľov, v roku 1826 76 domov a 570 obyvateľov. Zaoberali sa
poľnohospodárstvom

a

zapojili

sa

do

roľníckeho

povstania

roku

1831.

Škola bola založená roku 1836. Kamenná škola bola postavená roku 1908 dp. Mikulášom
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Čudákym. V školskom roku 1969/1970 je škola dvojtriedna. S koncom školského roka
1984/1985 sa končí aj celková funkcia základnej školy. Deti boli pridelené do základnej školy
v

Bracovciach.

K obci patril aj majer menom: „Blaty“ .Patril grófovi Surenyimu, ktorý sa zdržiaval niekde na
Morave.

Roku

1925

bol

následkom

pozemkovej

reformy

rozparcelovaný.

Grécko-katolícky kostol bol vystavený z fundácie Andreja Kazinczyha a Baltazára Aiozdorfera
roku 1778. Postavený bol drevený kostol, až neskôr z kameňa, pravdepodobne v polovici XIX.
Storočia. Kostol v dnešnej podobe pochádza z roku 1779. V tom istom roku bola založená aj
fara. Taktiež len drevená, až roku 1856 bola postavená kamenná.
5.6. Pamiatky

Grécko-katolícka cirkev Nanebovstúpenie Pána
Kostol v dnešnej podobe pochádza z roku 1779.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- Materská škola vo Falkušovciach, ktorú v roku 2020 navštevovalo 19 detí.
6.2. Zdravotníctvo

V obci Falkušovce sa nenachádza zdravotné stredisko. Najbližšie zdravotné stredisko sa
nachádza v obci Trhovište.
6.3. Sociálne zabezpečenie

V obci Falkušovce sa nenachádza zariadenie poskytujúce sociálne služby.
6.4. Kultúra

Obec Falkušovce každoročne organizuje rôzne kultúrno-spoločenské a športové akcie. V roku
2020 obec Falkušovce v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 a vzhľadom na stále
zhoršujúcu situáciu sa so šírením pandémie neorganizovala žiadnu kultúrno-spoločenské ani
športové podujatie.
V obci Falkušovce pôsobí aj obecná organizácia Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých.
6.5. Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Vladimír Osipčák – Stolár - drevovýroba
- BaB Blanárová – predajňa potravín

10

- Marián Pasuľka – predajňa potravín
- Coop Jednota – predajňa potravín
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 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 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 28.12.20219 uznesením č. 93/2019
Zmeny rozpočtu:
- prvá zmena schválená dňa 15.02.2020 uznesením č. 3/2020,
- druhá zmena schválená dňa 15.04.2020 uznesením č. 7/2020,
- tretia zmena schválená dňa 07.05.2020 uznesením č. 12/2020,
- štvrtá zmena schválená dňa 14.08.2020 uznesením č. 33/2020,
- piata zmena schválená dňa 20.11.2020 uznesením č. 50/2020,
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením 6/2020 dňa 31.12.2020 starostom
- obce.
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020

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

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2020

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

342 392,00

357 071,89

317 941,19

89,04%

265 240,00
0,00
77 152,00
342 392,00

277 898,29
140,00
79 033,60
357 071,89

270 196,53
140,00
47 604,66
282 606,32

97,23%
100,00%
60,23%
79,15%

262 392,00
80 000,00
0,00
0,00

279 125,86
77 946,03
0,00
0,00

236 184,23
46 422,09
0,00
35 334,87

84,62%
59,56%
0,00

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 207 084,08 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 204 237,75 EUR, čo predstavuje
plnenie na 98,63 %.
V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID - 19 bola krátená o 1,37% čo predstavuje sumu 2 846,33 EUR.
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Z rozpočtovaných 38 717,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 38 715,15 EUR,
čo predstavuje plnenie na 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 36 245,00
EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 471,21 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje
pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 683,47 EUR.
Z rozpočtovaných 1000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 622,40 EUR, čo je
62,24% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 622,40 EUR.
Administratívne poplatky - správne poplatky: z rozpočtovaných 9 526,00 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2020 v sume 5 224,90 EUR, čo je 54,85% plnenie.
V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
ÚPVSaR
MV SR

Suma v EUR
7 964,83
1 209,09

Účel
Podpora zamestnanosti v MŠ
Celoplošné testovanie COVID 19

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
Výška výdavkov v roku 2020 nebola významne ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia
COVID – 19. Obec Falkušovce v roku 2020 neorganizovala kultúrno-spoločenské a športové
podujatia. Náklady na tieto akcie využila na nákup zdravotnického materiálu, čistiacich a
dezinfekčných prostriedkov.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 131 830,36 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
115 826,01 EUR, čo je 87,65% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov
obecného úradu a pracovníkov materskej školy.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 43 015,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
38 094,11 EUR, čo je 88,56 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 101 166,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
80 339,79 EUR, čo je 79,41 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ,
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné
tovary a služby.
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Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 3 114,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
1 924,32 EUR, čo predstavuje 61,80 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu
Z rozpočtovaných 33 000,00EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 31 955,34
EUR, čo predstavuje 96,83 % čerpanie.
b) Rekonštrukcia vnútorných priestorov obecného klubu
Z rozpočtovaných 5 777,52 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 5 777,52 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
c) Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu
Z rozpočtovaných 3 095,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 3 095,00 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
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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
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
270 196,53
270 196,53
0,00

236 184,23
236 184,23
0,00

34 012,30
140,00
140,00
0,00

46 422,09
46 422,09
0,00

-46 282,09
-12 269,79
1 333,21
0,00
-13 603,00
47 604,66
0,00

47 604,66
317 941,19
282 606,32
35 334,87
1 333,21
0,00
34 001,66

Schodok rozpočtu v sume -12 269,79 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 v sume 1333,21 EUR. Pre účely tvorby rezervného fondu je potrebné
pripočítať aj zostatok finančných operácii 47 604,66 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 prebytku vylučujú :
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1
2
3

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 716,60 EUR, a to na stravné pre deti
v hmotnej núdzi a predškoláci
zostatok účtu školskej jedálne v sume 545,50 EUR
zostatok pokladne školskej jedálne v sume 71,11 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
-12 269,79 – 716,6 – 545,50– 71,11+ 47 604,66 = 34 001,66 EUR
7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023
Skutočnosť
k 31.12.2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

317 941,19

330 942,00

281 542,00

291 520,00

270 196,53
140,00
47 604,66

265 942,00
0,00
65 000,00

271 542,00
0,00
10 000,00

281 520,00
0,00
10 000,00

Skutočnosť
k 31.12.2020

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

282 606,32

330 942,00

281 542,00

291 520,00

236 184,23
46 422,09
0,00

265 942,00
65 000,00
0,00

271 542,00
10 000,00
0,00

281 520,00
10 000,00
0,00
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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 31.12.2019 Skutočnosť k 31.12.2020
880 816,05
899 605,31
793 185,52
824 100,40
0,00
671 245,46
121 940,06
82 330,95

0,00
702 160,34
121 940,06
69 903,92

6,82

28,28

0,00
1 652,69
80 671,44
0,00
0,00
5 299,58

0,00
1 303,85
68 571,79
0,00
0,00
5 600,99

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 31.12.2019 Skutočnosť k 31.12.2020
880 816,05
889 605,31
800 728,90
816 635,51
0,00
0,00
800 728,90
30 679,19

0,00
0,00
816 635,51
22 326,32

650,00
13 754,54
718,76
15 555,89
0,00
49 407,96

720,00
716,60
964,96
19 924,76
0,00
60 643,48

Obec Falkušovce neprijala v roku 2020 dlhodobý ani krátkodobý úver, ani dlhodobý úver zo
ŠFRB. Neprijala ani návratnú finančnú výpomoc z MF SR.
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8.3. Pohľadávky

Pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky z toho:
Krátkodobé pohľadávky z toho:
pohľadávky na dani z nehnuteľnosti
Pohľadávky na dani za psa
pohľadávky za KO a DSO
pohľadávky vočí strávníkom ŠJ
pohľadávky voči zamestnancom OU

Zostatok
Zostatok
k 31.12.2019 k 31.12.2020

0,00
1 652,69
868,73
21,00
259,90
445,52
57,54

Z toho
pohľadávky
po lehote
splatnosti
suma, popis

0,00
1 303,85
683,47
24,50
172,50
423,37
0,01

0
1 303,85
683,47
24,50
172,50
423,37
0,01

8.4. Záväzky

Záväzky
Dlhodobé záväzky z toho:
záväzky zo sociálneho fondu
záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB
záväzky z investičného dodávateľského úveru
záväzky z neinvestičného dodávateľského
úveru
záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné
v bytovkách zo ŠFRB
Krátkodobé záväzky z toho:
záväzky voči dodávateľom
záväzky voči zamestnancom
záväzky voči poisťovniam
záväzky voči daňovému úradu
Prijaté preddavky
ostatné záväzky

Zostatok
Zostatok
k 31.12.2020
k 31.12.2019
964,96
718,76
964,96
718,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

19 924,76
5 464,47
7 558,62
5 327,01
1 082,28
76,76
415,62

15 555,89
3 020,59
6 664,16
4 440,77
910,20
64,55
455,62

Obec Falkušovce neeviduje záväzky po lehote splatnosti.
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V roku 2020 obec Falkušovce nezasiahla pandémia spôsobená ochorením COVID 19
významným spôsobom. Situácia so šírením ochorenia COVID 19 sa nezlepšuje ani v roku
2021. Z toho dôvodu môže dôjsť k významným vplyvom v roku 2021.

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/

259 178,95
36 613,77
35 939,99
161 293,32
164,21
0,00

263 819,06
38 620,39
27 419,79
170 264,57
273,66
0,00

20 874,70

21 792,00

1 245,91
0,00
198,35

2 906,30
800,00
0,00

2 848,70
274 515,34
5973,11
0,00

1 742,35
281 951,27
3251,77
0,00

0,00
259 340,61

7 790,39
249 520,54

965,39
400,00

2 881,26
650,00

0,00
0,00
7 836,23

0,00
0,00
17 857,31

15 336,39

18 132,21

Kladný hospodársky výsledok v sume 18 132,21 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Obec Falkušovce nezaznamenala významné rozdiely pri analýze nákladov a výnosov v
porovnaní s minulým rokom aj napriek pandémii ochorenia COVID 19.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery:

WAK s.r.o.
ObÚ - register adries, hlásenie pobytu
ObÚ – životné prostredie
Krajský školský úrad
ÚPSVaR Michalovce
DPO SR

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR
200,00 €
238,34 €
62,51 €
1 162,00 €
769,00 €
1 400,00 €

ŠÚ SR
MV SR

1 852,00
1 163,32

Účel
Organizácia obecného plesu
Hlásenie pobytu, register adries
Životné prostredie
Nákup hračky MŠ
Dotácia strava predškoláci
Činnosť dobrovoľného hasičského
zboru
Sčítanie domov a bytov
Voľby NR SR

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID - 19 :
Poskytovateľ
ÚPVSaR
MV SR

Suma v EUR
7 964,83
1 209,09

Účel
Podpora zamestnanosti v MŠ
Celoplošné testovanie COVID 19

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich
účelom.
10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2020 obec Falkušovce neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie.
10.3. Významné investičné akcie v roku 2020

Najväčšou investičnou akciou obce Falkušovce v roku 2020 bola rekonštrukcia strechy na
budove kultúrneho domu nad kuchyňou a sociálnými zariadeniami. Obci Falkušovce bola v
roku 2019 na túto rekonštrukciu strechy schválená dotácia vo výške 13 000,00 € z Ministerstva
financii SR na individuálne potreby obcí. Zároveň obec Falkušovce začala v roku 2020 aj
rekonštrukciou kuchyne a sociálnych zaraiadení v kultúrnom dome.
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch
Obec Falkušovce plánuje v roku 2021 dokončiť rekonštrukciu kuchyne a sociálnych zariadeníte
na rok 2021 vyčlenila finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy nad obecným úradom a
materskou školou, ktorá je v havarijnom stave a taktiež dochádza k jej zatekaniu. Obec
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Falkušovce plánuje v roku 2021 upraviť vjazdy a chodníky pred budovou obecného úradu a
pred budovou hasičskej zbrojnice. Zároveň má vyčlenené finančné prostriedky aj na opravu
oplotenia na miestnom cintoríne.
Plán kultúrno – športovej činnosti na rok 2021
Obec v roku 2020 neorganizovala žiadne kultúrno- spoločenské akcie v dôsledku šírenia
pandémie ochorenia COVID 19. Keďže sa situácia stále zhoršuje aj v roku 2021, je málo
pravdepodobné, že obec bude organizovať nejaké kultúrno-spoločenské akcie alebo športové
akcie.
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

Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá zatiaľ významne neovplyvňuje hospodárenia obce. Na
konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V
prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho
krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na
jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú
v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe
ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným
obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie ukazovateľov
zadĺženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné
poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.
Vypracoval: Ing. Zuzana Gajanová

Schválil: Michal Bodnár – starosta obce

Vo Falkušovciach, dňa 16.04.2021
Prílohy:



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

20

