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1. História obce Oreské v skratke
Prvá písomná zmienka o osade Oreské pochádza z roku 1358. V roku 1418 je uvádzaná
ako samostatná dedina . V 14. storočí existovala aj dedina Henzelovce. Henzelovce,
ležiace pri Turskom potoku, ako samostatná
dedina zanikla v r. 1772, kedy sa spojila
s Oreským. Dôvodom boli časté povodne .
Kedysi k Oreskému patrila osada Mlyn,
ktorá ležala juhozápadne od obce. Súčasťou
tejto osady bol mlyn a liehovar, v roku 1840
boli obe stavby zbúrané a osada zanikla .
Od roku 1925 hľadali v chotári vhodný zdroj pitnej vody pre okresné sídlo a ako
najvhodnejší sa ukázal prameň pod Turínom. Na tento prameň bola neskôr napojená aj
obec .
Rok 1952 bol veľmi významný tým, že obec dostala autobusové spojenie a v roku 1957
vzniklo Jednotné roľnícke družstvo v obci . Malo 21 členov a hospodárilo na 130 ha.
22. decembra 1958 sa v „oreských“ domácnostiach prvýkrát rozsvietilo elektrické svetlo.
V roku 1966 bola postavená nová budova školy, kde v dôsledku poklesu žiakov základnej
školy v roku 1982 došlo k vytvorenie priestorov materskej školy. V roku 1994 k zvýšeniu
životnej úrovne prispela plynofikácia obce.

Činnosť obecnej knižnice bola obnovená

v závere roka 1995. Obec tak každoročne prispieva na doplnenie knižného fondu
k spokojnosti našich čitateľov.
Zlúčením bývalých urbárskych lesov 26. januára 1996 bolo založené Lesné spoločenstvo
Oreské. V roku 1998 si obec pripomenula 640. výročie prvej písomnej zmienky.
Rok 2005 bol pre školstvo v obci zlomový. Nakoľko bol nedostatok detí , ZŠ a MŠ
bola v obci zrušená. Zbúraním starej školskej budovy bol postavený nový dlho očakávaný
kultúrny stánok
ktorý

slúži

spoločenské

- Kultúrny dom,
v súčasnosti

a rodinné

na

podujatia.

V jeho priestoroch sa nachádza aj
predajňa potravín.
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1.1.Základná charakteristika a organizačná štruktúra obce Oreské
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.

Starosta obce:

Milan Havrilčák

Zástupca starostu obce : Michal Chorcholič
Hlavný kontrolór obce: Marta Tkáčová
Obecné zastupiteľstvo:

Eva Havrilčáková

- poslanec obecného zastupiteľstva

Michal Chorcholič - poslanec obecného zastupiteľstva
Ján Béreš

- poslanec obecného zastupiteľstva

Miroslav Harvilčák - poslanec obecného zastupiteľstva
Matúš Šimko
Komisie:

- poslanec obecného zastupiteľstva

1. Komisia stavebná a životného prostredia
2. Finančná komisia
3. Komisia pre šport, kultúru a mládež
4. Komisia pre riešenie sťažnosti a verejného poriadku
5. Komisia na ochranu verejného záujmu
6. Komisia pre inventarizáciu majetku

Pracovníčka obecného úradu: Darina Cvoreňová

1.2 Geografická poloha obce
Obec leží na styku severnej časti Východoslovenskej roviny
s Humenskými vrchmi v údolí

Turského potoka pod

západnými výbežkami Vihorlatských vrchov v nadmorskej
výške okolo 165 metrov a v obci od 140 do 485 metrov.
Nachádza sa 12 km severne od okresného mesta Michalovce.
Susedné mestá a obce : Zbudza, Staré
Celková rozloha obce : 1113 ha
4
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1.3. Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12. 2012 vzrástol oproti roku 2011.

1.3.1 Počet obyvateľov v grafickom spracovaní
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1. 3. 2 Grafické porovnanie narodení a úmrtí v obci
7
6
5
4
3
2
1
0

7
7

5

7

7

počet
narodených
detí

6
5

5

počet umrtí

3
1
2008

2009

2010

2011

roky

2012
Zdroj: interné informácie obce

5

Obec Oreské

Výročná správa 2012

1.3.3 Pomer mužov a žien v roku 2012
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1. 4 Symbol obce

Erb obce :

Vlajka:

Pečať obce : súčasná pečať je okrúhla, s obecným symbolom uprostred a kruhopisom
Obec Oreské. Má priemer 35 mm.

1.5 Pamiatky v obci i v okolí
Obec

krášlia

dva

rímskokatolícky

kostoly:

kostol

sv.

Jozefa a gréckokatolícky kostol
Presvätej

Bohorodičky

Ochrankyne .
V Rímsko-katolíckom kostole
sv. Jozefa, sa uskutočnila
odpustová slávnosť v nedeľu
6. mája. Hlavným celebrantom a kazateľom bol sečovský dekan Mgr. Ján Čech.
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V blízkosti Oreského jestvovala od 14. storočia (dnes zaniknutá) dedina Henzelovce, ktorá
bola v 18. storočí sídlom gréckokatolíckej farnosti – stála tu drevená cerkev Ochrany
Presvätej Bohorodičky. V súčasnosti k dominantám Oreského patrí aj gréckokatolícky
chrám

Ochrany

Presvätej

Bohorodičky

z

roku

1750.

Odpustová

slávnosť

v gréckokatolíckom kostole bola 30.9.2012. Hlavným celebrantom bol dekan Mgr.
František Puci a kazateľom bol Mgr. Milan Tomáš.

1.6 Príroda a turistika v okolí Oreského
Zima bola síce dlhá, no ľudia z Oreského ako sa hovorí, nezaháľali. Aj
v zime je čo obdivovať a preto na nadšenci turistiky vybrali smerom
k lesu Ivanoška, kde sa nachádzajú dva kríže. Prvý kríž je postavený
hneď za dedinou. Volajú ho Macíkov kríž /1934/.
Druhý sa nachádza v lese Ivanoška a je o rok starší /1933/. Tradujú sa
o ňom dve povesti. Volajú ho aj Borkov kríž. Vraj ho postavili preto,
že niekedy tu naháňal vlk človeka a on sa zachránil na strome. Preto
dal postaviť tento kríž. Iní hovoria, že to bola zástavka pre naše babky
a dedkov, ktorí nosili ovocie a zeleninu na trh do Humenného. Pri tomto kríži si oddýchli
a modlitbou ďakovali Bohu. Aj naši turisti si urobili túru ktorá sa im vydarila. Pri kríži sa
pomodlili ruženec a zaspievali piesne. Cestou späť sa zastavili pri chate Ivanoška, kde aj
v zime sa dá pripraviť chutné občerstvenie pri ohníku.

1.7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti sa výchova a vzdelávanie v obci neposkytuje, nakoľko základná a materská
škola v obci bola zrušená.
Aj v roku 2012 v obci bola prevádzkovaná činnosť obecnej knižnice. Ako aj po iné roky aj
v tomto roku bol doplnený knižný fond o nové knihy pre deti, mládež a dospelých vo
výške 141,07 €. Obecnú knižnicu spravovala sl. Eva Havrilčáková , ktorá pracovala na
základe dohody o vykonaní práce . V druhom polroku ju vystriedala p. Mária Šalachová
ktorá pracovala v rámci menších obecných služieb.
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1.8 Kultúra
Aj v tomto roku miestna samospráva v Oreskom
pripravila oslavu pri príležitosti Dňa matiek,
ktorá sa konala 13. mája

v spoločenskej

miestnosti . Starosta obce Milan Havrilčák
v spolupráci

s poslancami

obecného

zastupiteľstva sa postarali o čo najpríjemnejší
priebeh oslavy. V úvode Matúš Šimko pekným
slovom privítal mamičky. V príhovore starosta
poďakoval všetkým mamám za starostlivosť, lásku a obetavosť, poprial im veľa zdravia, síl
a trpezlivosti

pri

výchove

a starostlivosti o rodiny.

svojich

detí

Oslava pokračovala

kultúrnym programom . Ako prvý vystúpil
Stanko Borko /tenor/ , ktorý svojim spevom
potešil a dojal srdiečko každej mamy. Pobavil
nás aj poslanec Matúš Šimko, ktorý vystúpil ako
„Ander z Košíc“. K ďalšej zábave prispel spevom
a

tancom

folklórny

súbor

„Svojina“

z Michaloviec. Okrem dobrej nálady, spevu a tanca nechýbal ani chutný zákusok
a občerstvenie. Oslavu Dňa matiek bude pripomínať aj malý darček, ktorý si každá
mamička odniesla domov. Akcia sa vydarila a tešíme sa na budúci rok .

1.9. Šport v obci
V Oreskom bol športom číslo jeden futbal. Jeho priekopníkmi boli miestni študenti. Tí sa v roku
1919 spojili so svojimi rovesníkmi zo Zbudze a Stráňan a zohrali proti Strážskemu dva zápasy. Aj
keď neuspeli, láska k futbalu zostala naďalej.
Prvými reprezentantmi organizovaného futbalu v obci boli Ján Karšňák, Ján Šimaľ, Michal
Havrilčák, Andrej Melník, Albert Kužma, Jozef Kišš, Viliam Mažo, František Čurga a ďalší.
Z iniciatívy viacerých nadšencov došlo k oživeniu činnosti klubu pod názvom TJ Družstevník
ktorého predsedom bol Dušan Tirpák. Neskôr v r. 1999 bol založený nový Obecný športový klub
8
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Oreské. Predsedom výboru OŠK bol Ján Béreš, členmi Jozef Havrilčák, Jozef Harvilčák, Jozef
Kišš, Ján Zalužický, Milan Havrilčák a Ján Svätojanský. Hráčsky káder tvorili : Ján Béreš, Marián
Borko, Cyril Cyganoc, Miroslav Harvilčák, Jozef Harvilčák, Jozef Havrilčák, Jozef Jurko, Jozef
Kišš, Cyril Kužma., Pavol Stričko, Ján Svätojanský, Marek Šimko, Ján Zalužický, Peter Melko,
Igor Melko, Jozef Kráľ, Jozef Kužma, Jozef Šalacha a Jaroslav Votoček. Mužstva dospelých
a dorastencov sa prihlásili do III.B triedy a po troch sezónach postúpili do vyššej súťaže. Funkciu
predsedu klubu prevzal p. Ján Zalužický ktorý pokračoval v práci so športovým tímom a pod jeho
vedením klub OŠK postúpil do II.B triedy. V posledných rokoch v Oreskom hrali mužstvá z obcí
Beša, Oborín, Ložín, Trhovište, Lúčky, Bánovce nad Ondavou a iné . V súčasnosti v obci Oreské
futbal stagnuje. Chýba odhodlanosť a iniciatíva mladých, aby futbal ako šport začal fungovať
v našej obci.
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2. Ekonomické údaje o vývoji hospodárenia v obci
Obec Oreské je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok
obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy
obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže
zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do
obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Taktiež
môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné
upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.

2. 1 Rozpočet obce na rok 2012 a 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.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
-

k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území
obce,
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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 môže obsahovať finančné vzťahy :
-

k rozpočtom iných obcí,

-

k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia
spoločné úlohy

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 01.12.2011 uznesením
č.38/2011.
Bol zmenený jedenkrát:
- zmena bola vykonaná dňa 31.10.2012 uznesením č. 43/2012 rozpočtovým
opatrením č.1/2012, č.2/2012, č.3/2012 zo dňa 31.10.2012 .

2.2 Upravený rozpočet obce k 31.12.2012 v € a jeho plnenie:
2.2.1 Príjmy
Rozpočet

Upravený rozpočet
v€

Skutočnosť v €

%-tuálne plnenie

Príjmy bežného rozpočtu

80 296,00

75 936,44

94,57

Príjmy kapitálového rozp.

2 000,00

2 000,00

100,00

Finančné operácie - príjmy

9 964,12

9 964,12

100,00

Celkom príjmy

92 260,12

87 900,56

95,27
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2.2.1.1 Plnenie bežných príjmov za rok 2012
(Zdroj: Záverečný účet 2012)

POL
OŽK
POPIS POLOŽKY
A
111 Výnos dane z príjmov
poukázaný územnej samosp.
121 Daň z nehnuteľnosti (daň
pozemkov a stavieb)
133 Daň za
kom.odpady..,užív.ver.priest.
134
Daň za dobyvací priestor

Úpravený
rozpočet - BP

Skutočnosť k
31.12.2011

% plnenia
rozpočtu po
zmenách

61 646,00

58 489,74

94,88

6 920,00

6 476,52

93,59

3 996,39
4 972,00

100,61
1 005,90

212

Prijmy z prenajatých
pozemkov

3 661,00

2 922,90

79,84

221

Ostatné poplatky

1 732,00

1 642,63

94,84

242

Úroky z vkladov

292
311
312

1,83
44,00

Príjmy z dobropisov

227,84
98,42

Granty
1 321,00

1 302,11

98,57

80 296,00

75 936,44

94,57

Transféry z štát. rozpočtu
Bežné príjmy spolu

Obec prijala transfery z štátneho rozpočtu v sume 1302,11€. Boli účelovo viazané. Rozpis
transferov podľa poskytovateľov a účele ich použitia je v nasledujúcej tabuľke.
2.2.1.2 Transfery prijaté zo Štátneho rozpočtu a sponzorstvo -granty
(zdroj: Záverečný účet 2012)

Suma v €
(skutočnosť)

Účel

Obvodný úrad Michalovce

1 042,22

voľby

Obvodný úrad Michalovce

163,68

evidencia obyvateľstva

Krajský úrad CD Košice

24,81

Cestná doprava a pozem. komun.

Obvodný úrad Michalovce

26,40

Refundácia skladníka CO

Krajský úrad ŽP Košice

45,00

Starostlivosť o ŽP

Spolu Bežné transféry

1 302,11

Poskytovateľ
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Transfery vo výške 1302,11€ boli účelové viazané a boli použité v súlade s ich účelom .
2.2.1.3 Plnenie Kapitálových príjmov
(Zdroj: Záverečný účet 2012)

Položka

Popis položky

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenie

Stavebné opravy budovy OÚ

2 000,00

2 000,00

100

Spolu

2 000,00

2 000,00

100

2.2.1.4 Plnenie Finančných operácii
(Zdroj: Záverečný účet 2012)

Popis položky

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenie

Prevod prostriedkov z peň. fondov

9 964,11

9 964,12

100

Spolu

9 964,11

9 964,12

100

Príjmové finančné operácie vo výške 9 964,12€ zahŕňajú prevod finančných prostriedkov z
rezervného fondu vo výške 1 964,12€ a prijatie úveru vo výške 8 000,00 €.
2.2.2 Plnenie výdavkov za rok 2012
(zdroj: Záverečný účet 2012)

Výdavky bežného rozpočtu

Upravený rozpočet
v€
67 391,00

Výdavky kapitálového rozp.

20 729,12

19 507,34

94,11

1 779,00
89 899,12

1 778,33
87 097,76

99,96
96,88

Rozpočet

Finančné operácie - výdavky
Celkom výdavky
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2.2.2.1 Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
(zdroj: Záverečný účet 2012)
F u n kčn á

U p ra v e n ý b e žn ý

P o p is p o lo žk y

k la sifik á c ia
0 1 .1 .1 .6

O bec

0 1 .1 .2

ro zp o č e t v €

% p ln e n ie
S k u to č n o sť v €

u p ra v e n é h o
ro zp o č tu

52 722

5 3 0 2 3 ,3 2

1 0 0 ,5 7

F in a n č n ý a ro z p o č to v á o b la sť

710

5 5 5 ,8 3

7 8 ,2 9

0 1 .6 .0

V še o b e v n é v e re jn é slu ž b y

1388

1 0 4 2 ,2 2

7 5 ,0 8

0 1 .7 .0

T ra n sa k c ie v e re jn é h o d lh u

720

6 7 9 ,8 7

9 4 ,4 3

0 2 .2 .0

C iv iln á o c h ra n a

27

2 6 ,4

9 7 ,7 8

0 4 .5 .1

C e stn á d o p ra v a

1 0 0 6 ,0

1 1 5 7 ,5 2

1 1 5 ,0 6

0 5 .6 .0

O c h ra n a ž iv o tn é h o p ro stre d ia

488

4 1 8 ,9 3

8 5 ,8 5

0 6 .2 .0

R o zvo j o bcí

925

3 9 8 ,5 7

4 3 ,0 9

0 6 .4 .0

V e re jn é o sv e tle n ie

374

3 7 3 ,3 2

9 9 ,8 2

0 8 .2 .0 .5

K n iž n ic e

464

2 5 6 ,1 6

5 5 ,2 1

0 8 .2 .0 .9

O sta tn é k u ltú rn e slu ž b y

1 7 7 0 ,0

1 3 0 1 ,5 8

7 3 ,5 3

0 9 .1 .1 .1

P re d šk o lsk á v ýc h o v a

35

0

0 ,0 0

0 5 .1 .0

N a k la d a n ie o d p a d m i

5 3 7 0 ,0

5 2 7 9 ,0 1

9 8 ,3 0

0 8 .3 .0

V ysie la c ie a v yd a v . slu ž b y

92

272

2 9 5 ,6 5

0 8 .4 .0

N á b o ž e n sk é slu ž b y

1 3 0 0 ,0 0

1 0 2 7 ,3 6

7 9 ,0 2

5 9 2 4 5 ,0 0

5 6 0 0 4 ,4 0

9 4 ,5 3

S p o lu

Bežné výdavky boli hradené z vlastných príjmov a z príjmov štátneho rozpočtu.

2.2.2.2 Kapitálové výdavky
(Zdroj: Záverečný účet)

Popis položky

Upravený
Skutočnosť v €
rozpočet v €

% plnenie

Nákup nábytku

1 900,00

1 494,90

79

Rekonštr. a moderniz. - parkovisko

3 851,12

3 851,59

100

Stavebné úprava - posilovňa

2 000,00

1 322,39

66

Projekt. Dokumentácia - protivod. Opatr.

12 978,00

12 838,46

Spolu

20 729,12

19 507,34

14
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Finančné operácie

(Zdroj: Záverečný účet)

Upravený rozpočet v
€

Skutočnosť
v€

% plnenie

Z bankových úverov dlhodobých

1 779

1 778,33

99,96

Spolu

1 779

1 778,33

99,96

Popis položky

Finančné operácie – výdavky obec mala prostredníctvom splátky bankových úverov.
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie rozpočtovaného výsledku
hospodárenia za rok 2012
3.1. Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2012
Rozpočet
Príjmy bežného rozpočtu
Výdavky bežného rozpočtu

Upravený
rozpočet v €

Skutočnosť v € k
31.12.2012

%-tuálne
plnenie

92 260,12

87 900,56

95,27

89 899,12

87 097,76

96,88

Hospodársky výsledok BR

2 361,00

802,80

34,00

Príjmy kapitálového rozp.

2 000,00

2 000,00

100,00

Výdavky kapitálového rozp.

20 729,12

19 507,34

94,11

Hospodársky výsledok KR

-18 729,12

-17 507,34

93,48

Finančné operácie - príjmy

9 964,12

9 964,12

100,00

Finančné operácie - výdavky

1 779,00

1 778,33

99,96

Hospodársky výsledok FO

8 185,12

8 185,79

100,01

Celkom príjmy.

104 224,24

99 864,68

95,82

Celkom výdavky

112 407,24

108 383,43

96,42

-8 183,00

-8 518,75

Cekom rozdiel medzi príj.a
výd.

3.1.1 Výsledok hospodárenia obce a použitie prebytku hospodárenia za rok 2012
Schodok vo výške -7 382,99€ 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 zmien. bol vysporiadaný z finančných operácii v plnej
výške 7 382,99 Eur.

Zostatok finančných operácii vo výške 802,80 podľa § 15,ods.1,písm.c/zákona č.583/2004
Z.z. je zdrojom rezervného fondu.
V zmysle ustanovenia § 16, odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. sa pre tvorbu rezervného fondu
vylučujú nevyčerpané prostriedky ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky vo výške
677,61 Eur.
Zostatok finančných prostriedkov 802,80 Eur, znížený o nevyčerpané prostriedky ŠR
677,61 Eur je 125,19 Eur, ktorý navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
(zdroj: Záverečný účet 2012)

Názov fondu

Počiatočný stav
k 1.1.2011

Prírastok

Čerpanie
v roku 2011

Konečný stav
k 31.12.2011

Rezervný fond

0,00

1 964,12

1 964,12

0,00

Socialny fond

31,89

108,31

90,00

50,20
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3.2. Audítorská správa
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4. Bilancia Aktív a Pasív v Eurách
4.1 Aktíva
Aktíva

Zostatková cena k
31.12.2012 - netto

Beprostredne
predch. obdobie

Majetok spolu v tom:

408 441

397 937

Neobežný majetok

404 763

394 996

Dlhodobý nehmotný majetok

0

Dlhodobý hmotný majetok

307 218

297 451

Dlhodobý finančný majetok

97 545

97 545

3 266

2 797

Obežný majetok v tom:
Zásoby

114

Zučtovanie medzi subjektami verejnej správy
Pohľadávky

1 975

675

Finančné účty

1 177

2 122

412

144

412

144

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtov. obdobie

Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období

4.2 Pasíva
Pasivá
Vlastné imanie a záväzky

408 441

Vlastné imanie

397 937

391 435

Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
VH minulých rokov
Výsledok hospodár.za účt.obd.

391 435

389 453

389 453

389 727

1 982

Záväzky
Rezervy zák. krátkodobé
Ostatné zúčtovanie rozpočtu
Záväzky krátkodobé

-

274

11 879

4 571

2 388

1 970

677

Záväzky dlhodobé
Bankové úvery dlhodobé
Časové rozlíšenie
Výnosy budúcich období
18

551

577

50

32

8 213

1 992

5 127

3 913

5 127

3 913
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5. Výkaz ziskov a strát
Výsledok hospodárenia medzi Nákladmi a Výnosmi je zisk 4985,67,-€ .

80000

79372,84

Hodnota v €

79000
78000

77161

77387,17
76887

77000
76000
75000

Náklady
Výnosy

2011

2012
Obdobie

6. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
6.1. Pohľadávky
Za rok 2012 Obec Oreské eviduje krátkodobé pohľadávky v hodnote 1 975€.
-

daň z pozemkov: 580,96€

-

daň zo stavieb :12,95 €

-

cintorínsky poplatok : 8€

-

vývoz TKO : 179,02 €

-

prenájom nebyt.priestorov/predajňa potravín Obšatníková Marta/ : 1194,96 €

Oproti roku 2011 vzrástla výška pohľadávok o 192,59 %.
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6.2 Záväzky
Prehľad o stave záväzkov
(zdroj:Súvaha k 12/2012)

Rok 2011 v €

Rok 2012 v €

4 571
577
32
0
1 992
1 970

11 879
551
50
677
8 213
2 388

Záväzky spolu
Záväzky krátkodobé
Záväzky dlhodobé
Zúčtovaniemedzi subjekt. verejnej správy
Bankové úvery dlhodobé a bežné
Zákonné rezervy - krátkodobé

Výška Záväzkov v roku 2012 vzrástla cca 160 %.

7. Významné investičné akcie v obci Oreské v roku 2012
Protipovodňové opatrenia na obecnom potoku.
Obec v roku 2012 zrealizovala projektové práce pre územné a stavebné konanie na stavbu –
„Oreské – protipovodňové opatrenia na obecnom potoku“. Obec má v súčasnosti
vypracované geodetické práce a projektovú dokumentáciu. Celková úprava vodného toku
je plánovaná v dĺžke 1,3 km. V prevažnej časti sa ráta s vybudovaním otvoreného koryta
potoka. V úsekoch, kde to nebude možné, bude vybudované kryté koryto. Vzhľadom na
skutočnosť, že jestvujúci potok prechádza cez zastavané územie, bude potrebná veľká
dávka trpezlivosti zo strany občanov. Samostatné financovanie stavby bude obec riešiť
podľa svojich možnosti. Geodetické práce a vypracovanie projektovej dokumentácie pre
územné a stavebné konanie vo výške 21 532€ uhradíme z vlastných zdrojov. V roku 2012
boli práce vykonané vo výške 12 838,46€. Zároveň sa chceme uchádzať o finančné
prostriedky z eurofondov, ktoré by pokryli náklady vzniknuté pri samotnej regulácii
potoka.
Nové parkovisko pred obecným úradom
V roku 2012 zmenilo svoj vzhľad aj parkovisko
pred obecným úradom. Obec investovala do
stavebných

prác

a stavebného

materiálu

finančné prostriedky vo výške 3851,59€,
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ktoré vykonávala firma Mochostav s.r.o. Michalovce. Parkovisko je vyložené zámkovou
dlažbou, ktoré slúži na parkovanie aut pri vybavovaní agendy na obecnom úrade.
Stavebné úpravy OcÚ – posilňovňa
Starosta obce v spolupráci s poslancami OZ sa
rozhodli požiadať MF SR o dotáciu na
„Stavebné úpravy OcÚ – posilňovňa“. MF SR
žiadosti vyhovelo a obci poskytlo dotáciu na r.
2012 vo výške 2000€.
prácami

sa

začalo

So stavebnými

ihneď.

Práce

boli

vykonané dodávateľsky, ale značná časť aj
svojpomocne,

vďaka

pracovníkom

na

aktivačnej činnosti. Dodávateľsky boli vykonané odborné stavebné práce – pokládka
betónu, obklady, omietky a maľba. Tieto práce vykonal p. Igor Melko. Na základe dohody
o vykonaní práce, murovacie práce vykonal
Anton

Hujdič.

sa podieľali

Na

stavebných

svojpomocne

úpravách
pracovníci

zamestnaní na menšie obecné služby - Pavol
Pastirák, Jozef Šalacha, Štefan Litun.

Títo

pracovníci sa pričinili o položenie plávajúcej
podlahy,

montovanie

príslušenstva

do

sociálneho zariadenia a náterov. Svojpomocne
pracoval aj p. Ján Šalata, ktorý vykonával
vodárenské práce. Tento projekt bol v tomto roku financovaný z dotácie MF SR vo výške
1322,39€.
Občania sa už teraz tešia na zakúpenie zariadenia do posilňovne, ktorá bude slúžiť najmä
našim občanom kde sa budú môcť stretávať pri zregenerovaní a posilnení organizmu.
Menšie obecné služby v r. 2012
Aj v tomto roku obec zamestnávala 4 pracovníkov na menšie obecné služby. Pracovníci sa
podieľali na skrášľovaní našej obce a to čistením verejných priestranstiev, kosením
cintorína, miestneho parku, areálu školy, na výrube nežiaducich drevín a krovín okolo
21

Obec Oreské

Výročná správa 2012

rybníka. Pomáhali aj pri stavebných úpravách obecného úradu – posilňovňa. Menšie
obecné služby vykonávala zamestnankyňa, ktorá robila donášku liekov pre starších
občanov obce. U občanov táto služba našla veľký ohlas. Preto

dúfame, že aj

v nasledujúcom roku bude služba pokračovať ďalej.
Osadili podložku pre bociany
Pracovníci VSE vykonali bezpečné opatrenia v našej obci, keď v prvom polroku osadili na
elektrickom stĺpe v bezpečnej vzdialenosti podložku pre bociany tak, aby nedošlo ku
kontaktu týchto vtákov s drôtmi elektrického vedenia. Prítomný bol ornitológ Peter
Krišovský z Východoslovenského múzea Košice.

7.1 Predpokladaný budúci vývoj činnosti obce podľa slov starostu
,,Prioritou je dokončenie stavebných prác OcÚ v posilňovni. Následne by
sme radi zakúpili vybavenia do posilňovne – posilňovacej veže, bežeckého
pásu, rotopedu a polohovacej lavičky. Ďalším plánom je vybudovanie
vonkajšieho vodovodu pri dome smútku. V budúcom roku by sme taktiež
radi vysporiadali pozemky, ktoré sú potrebné pre územné konanie pre
stavbu „Oreské – protipovodňové opatrenia na obecnom potoku“ povedal

starosta obce Milan Havrilčák.
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7.2 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Z hľadiska budúcich cieľov obec Oreské aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov
plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená. Všetky nutné zmeny, ktoré obec
bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný
rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov.
Táto Výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade
v Michalovciach v písomnej aj elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone. Po
ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto Výročnej správe.
V Oreskom dňa .......................

Predkladá:
Milan Havrilčák
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