Individuálna výročná správa
Obce Laškovce
za rok 2016

............................
starosta obce
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1. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Laškovce
Sídlo: 072 01 Laškovce 36
IČO: 00 325 414
Štatutárny orgán obce: Ladislav Janko
Telefón: 0911/434 929
E-mail: ocu.laskovce@post.sk
Webová stránka: www.obeclaskovce.sk

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ladislav Janko
Zástupca starostu obce: Miroslav Bak
Prednosta obecného úradu: ------------Hlavný kontrolór obce: Marta Mišková
Obecné zastupiteľstvo:

Miroslav Bak
Ján Čečehovský
Štefan Drábik
Štefan Harman
Peter Hrašok
Marek Miker
Milan Žiga

Obecný úrad: Ing. Jana Krajňaková
Anna Hajníková

Rozpočtové organizácie obec nemá.
Príspevkové organizácie obec nemá.
Neziskové organizácie založené obcou, obec nemá.
Obchodné spoločnosti založené obcou, obec nemá.

3. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
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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.

3.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Laškovce ležia uprostred Východoslovenskej nížiny na odlesnenej Pozdišovskej pahorkatine.
Štrkový podklad chotára tvoria štvrtohorné uloženiny rozčlenené potokom.
Susedné mestá a obce :
Obec Laškovce je vzdialená od okresného mesta Michalovce cca 7 km. Susedí s obcami
Pozdišovce a Ložín.
Celková rozloha obce :
Celková rozloha obce je 331 ha.
Nadmorská výška :
Nadmorská výška v strede obce je 116 m n. m., v chotári 103-134 m n. m
3.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
K 31.12.2016 bolo v Obci Laškovce prihlásených k trvalému pobytu 666 občanov.
Z toho : muži 325
ženy 341
Predproduktívny vek (0-18) spolu 241
Produktívny vek (19-60) ženy 176
Produktívny vek (19-60) muži 171
Poproduktívny vek (61) spolu 78
Celkový prírastok obyv. spolu 6 : muži 3, ženy 3
Národnostná štruktúra :
Slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Najviac prevláda obyvateľov rímskokatolíckeho vyznania .
Vývoj počtu obyvateľov :
Vývoj počtu obyvateľov má mierne stúpajúcu tendenciu.

3.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci 27,38 %
Nezamestnanosť v okrese : stúpa
Vývoj nezamestnanosti : má stúpajúcu tendenciu .
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3.4. Symboly obce
1) Erb obce Laškovce je tvorený: v červenom poli štítu na zelenej pažiti vedľa bieleho
/strieborného/ suchého stromu stojaca biela postava muža, v oboch rukách držiaca žltú
/zlatú/ sekeru.

2) Zástavu obce Laškovce tvorí farba červená, biela, zelená a žltá. Vlajka bude mať pomer
strán 2:3 a bude ukončená tromi cípmi siahajúcimi do tretiny hĺbky vlajky.
3) Pečať obce Laškovce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom:
„OBEC LAŠKOVCE“.
4) Štandarda starostu obce má podobu štvorca, je výška sa však proporčne rovná výške štítu
a šírka zase šírke štítu. Je na nej erbové znamenie obkolesené pruhmi obecných farieb.
3.5. História obce
V tamojšom chotári sa našli zostatky obydlí a iné pamiatky, pochádzajúce z 10. – 12. storočia.
Prvá písomná správa o dedine ako časti dedičných majetkov šľachticov z rodu Bogatradvan, je
z roku 1310.Od 14. do konca 17. storočia ju pravidelne zapisovali pod názvom Lask. Názov
nemá maďarskú koncovku – falu – telek a pod., ktorá by dosvedčovala zemiansky pôvod názvu
a osady z 13. storočia. Názov je teda starší a tvar Lask bol maďarskou podobou staršieho
pádového tvaru slovenského názvu Lašky, alebo slovenský názov korenil v osobnom mene
Laška. Archeologické, historické a jazykovedné pramene a poznatky svedčia, že Laškovské
sídlisko jestvuje od 10. storočia. Od 13. storočia patrili Laškovce Bogatradvanovcom, najmä
vetve z Monoku, ktorá ju vlastnila aj v 16. storočí. Laškovské sedliacke domácnosti boli v roku
1567 zdanené daňou kráľovi od 1,5 porty. Štyrom domácnostiam tiahnuce kráľovské vojsko
vypálilo obydlia a tri domácnosti si stavali nové domy, preto daň neplatili. Okolo roku 1580
postihla dedinu neznáma pohroma, lebo sedliaci roku 1582 daň neplatili. V roku 1600 malo
sídlisko deväť obývaných poddanských domov. Na prelome 16. a 17. storočia boli Laškovce
malou dedinou s výlučne poddanským obyvateľstvom. V 17. storočí Laškovské sedliacke
domácnosti chudobneli a ubúdalo ich. V roku 1610 zdanili sedliakov, ale aj želiarov spolu od
1,25 porty, v roku 1635 iba od štvrť a osminy porty. Laškovce boli malou dedinou aj na
prelome 17. a 18. storočia. V roku 1715 mali päť, v roku 1720 už sedem poddanských
domácností .
3.6. Pamiatky
V Obci sa nachádza gréckokatolícky chrám.
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4. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
4.1. Výchova a vzdelávanie
Výchova a vzdelávanie v obci Laškovce zabezpečuje Základná škola. Obec – ako zriaďovateľ
školu riadi a zabezpečuje po finančnej a majetkovo-právnej stránke. V školskom roku
2016/2017 navštevovalo základnú školu 55 detí .
Materská škola v obci nie je.
Na mimoškolské aktivity obec prispieva mestu Michalovce, kde žiaci z Laškoviec navštevujú
centrum voľného času .

4.2. Zdravotníctvo
Zdravotnícke stredisko sa v obci nenachádza, ale zdravotnícku osvetu zabezpečuje asistent
osvety zdravia.

4.3. Sociálne zabezpečenie
Zariadenie sociálnych služieb sa v obci nenachádza.

4.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci v roku 2016:
- Deň matiek
- Deň detí
- Rómsky festival
- Rómsky futbalový turnaj
- Úcta k starším
- Mikuláš
- Silvestrovský ohňostroj
4.5. Hospodárstvo
Služby v obci poskytujú:
Miroslav Bak - potraviny

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
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 2016 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet nebol zostavený.
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č.67/2015
Rozpočet bol zmenený tri krát:
-

prvá zmena schválená dňa 16.6.2016 uznesením č. 26/2016

-

druhá zmena schválená dňa 3.10.2016 uznesením č. 37/2016

-

tretia zmena schválená dňa 16.12.2016 uznesením č. 46/2016

5.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

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 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

258.015

536.437,32

536.826,10

100,07

256.602
0
1.413
236.062

295.148,00
222.500,00
18.789,32
483.298,78

295.436,78
222.500,00
18.889,32
474.955,94

100,10
100,00
100,53
98,27

234.474
0
1588
21.953

265.944,46
215.766,32
1.588,00
53.138,54

257.601,64
215.766,25
1.588,00
61.870,16

96,86
100,00
100,00

5.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
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

Skutočnosť k 31.12.2016

295.436,78
257.601,69
37.835,09
222.500,00
215.766,25
6.733,75
44.568,84
29.229,76
15.339,08
18.889,32
1.588,00

17.301,32
536.826,10
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VÝDAVKY SPOLU

474.955,94
61.870,16
29.229,76
32.640,40

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 44.568,84 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 29.229,76 EUR navrhujeme použiť
na:
- tvorbu rezervného fondu
15.339,08 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 17.301,32 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
17.301,32 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 :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6.916,26 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 6.916,26 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 21.000 EUR, a to na :
- rekonštrukciu ústredného kúrenia v ZŠ a sociálnych zariadení pri telocvični ZŠ v sume
21.000 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 1.313,50 EUR,
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
5.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019
Skutočnosť
k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

536.826,10

315.942

294.653

278.077

295.436,78
222.500
18.889,32

294.942
0
21.000

294.653
0
0

278.077
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2016

Výdavky celkom
z toho :

Rozpočet
na rok 2017

474.955,94

Rozpočet
na rok 2017

271.846

Rozpočet
na rok 2018

243.446

Rozpočet
na rok 2019

240.667
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Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

257.601,69
215.766,25
1.588

250.846
21.000
0

243.446
0
0

240.667
0
0

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
6.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

Majetok spolu

955.312

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 215.898

Neobežný majetok spolu

927.312

1 132.801

Dlhodobý hmotný majetok

829.769

1 035.256

Dlhodobý finančný majetok

97.545

97.545

Obežný majetok spolu

27.000

82.225

260

132

4.282

6.263

21.357

74.729

1.101

1.101

998

872

Vlastné imanie a záväzky spolu

955.312

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 215.898

Vlastné imanie

308.509

333.134

308.509

333.134

12.550

48.619

600

600

3.833

28.246

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

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

6.2. Zdroje krytia
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
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Dlhodobé záväzky

832

544

Krátkodobé záväzky

5.697

19.229

Bankové úvery a výpomoci

1.588

0

634.253

834.145

Časové rozlíšenie

6.3. Pohľadávky
Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

1.227

0

Pohľadávky po lehote splatnosti

3.055

6.264

6.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

6.529

19.710

Záväzky po lehote splatnosti

0

63

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- nárast nedaňových pohľadávok/cint.popl.,TKO/ o 2.584,73 EUR
- nárast daňových pohľadávok/pozemky,stavby,pes/ o 950,79 EUR.
- pokles pohľadávok voči spoločnostiam o 1.227,00 EUR
- pokles záväzkov voči dodávateľom o 2.405,69 EUR
- pokles záväzkov voči bankám o 1.588,00 EUR
- nárast záväzkov voči zamestnancom o 8.105,60 EUR
- nárast záväzkov voči orgánom sociálneho poistenia o 6.219,99 EUR
- nárast záväzkov voči daňovému úradu o 1.766,33 EUR.

7. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Náklady

310875,18

266.528,52

50 – Spotrebované nákupy

34.127,26

35.777,18

51 – Služby

86.248,77

32.108,22

52 – Osobné náklady

176.014,58

183.258,63

53 – Dane a poplatky

199,24

327,00

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia

1539,34

1.489,33

9.774,00

10.880,53
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56 – Finančné náklady

2.822,29

1.976,83

57 – Mimoriadne náklady

0

0

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

149,70

710,80

0,64

2,48

Výnosy

322.153,40

291.138,88

60 – Tržby za vlastné výkony a 325,00
tovar
61 – Zmena stavu
0
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
0

80,00

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

135.742,78

152.659,63

2.207,47

2.739,78

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

1.300,00

600,00

4,51

61,61

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

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/

183.072,11

134.997,86

11277,58

24.607,88

0
0

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 24.607,88 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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8. Ostatné dôležité informácie
8.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ
TRADE s.r.o.

Účelové určenie grantov a
transferov
Školské ovocie

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
58,14

Okresný úrad Košice – odbor Chod základnej školy

108.644,00

školstvo

Rekonštrukcia UK a soc. zariadení

21.000,00

Ministerstvo vnútra

REGOB, Register adries

229,11

UPSVaR MI

Hmotná núdza–strava, školské
pomôcky, rodinné prídavky, aktivačná

8.646,77

politika
Environmentálny fond

kanalizácia

200.000

Okresný úrad Košice

Cestná doprava, životné prostredie

53,00

Implementačná agentúra

Terénna sociálna práca

18.568,78

Nafta a.s.

Poplatok za prieskum. územie

2.949,95

Okresný úrad Michalovce

voľby

1008,96

8.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.1/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Gréckokatolícka cirkev

Rekonštrukcia vstupnej striešky

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

gréckokatolíckeho chrámu v

500,00

Laškovciach

8.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
-

Kanalizácia Laškovce – I. Stavba

v sume 212.681,25 EUR

-

Výmena dverí do Domu smútku

v sume

-

Projektová dokumentácia na rozšírenie verejného osvetlenie v rómskej osade v sume

2.235,00 EUR

850 EUR
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8.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

Rozšírenie verejného osvetlenia v rómskej osade

-

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

-

Pokračovanie vo výstavbe kanalizácie

-

Rekonštrukcia ústredného kúrenia v základnej škole

8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

8.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec vedie súdny spor s bývalým zamestnancom základnej školy o neplatnosť rozviazania
pracovného pomeru.

Vypracoval: Ing. Krajňaková

Schválil:

V Laškovciach, dňa 17.5.2017

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