Individuálna výročná správa
Obce Trebejov
za rok 2019
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1. Úvodné slovo starostu obce
Obec Trebejov skončila hospodárenie roku 2019 prebytkom. Rozpočet obce postačuje na
plnenie základných úloh obce a zabezpečenie každodenného chodu obce. Obce majú veľké
množstvo kompetencií a úloh, ktoré musia plniť. Pre malú obec je niekdy veľmi ťažké plniť
všetky tieto úlohy a to hlavne pre nedostatok finančných prostriedkov a personálneho
obsadenia ( jeden pracovník zabezpečuje množstvo úloh).

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Trebejov
Sídlo: 044 81, Trebejov
IČO: 00 324 809
Štatutárny orgán obce: Štefánia Cibuľáková
Telefón: 055/6991321
Mail: obecnyurad@trebejov.com
Webová stránka: www.trebejov.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Štefánia Cibuľáková
Zástupca starostu obce: Igor Weiss
Hlavný kontrolór obce: JUDr., Mgr. Jozef Kušnír
Obecné zastupiteľstvo: Marcela Kováčová, Ľudmila Solárová
Komisie: o ochrane verejného záujmu
Obecný úrad: pracovníčka – Libuša Medveová
Rozpočtové organizácie obce : nie sú zriadené
Príspevkové organizácie obce: nie sú zriadené
Neziskové organizácie založené obcou: nie sú zriadené
Obchodné spoločnosti založené obcou: nie sú zriadené

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce:
Obec Trebejov je samostatný územný samosprávny celok. Poslaním obce je zabezpečovať
každodenný chod obce. Starať sa o poriadok v obci a vytvárať podmienky pre rozvoj obce a
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potreby občanov obce. V súčasnosti žije v obci 200 obyvateľov. Trebejov sa radí k malým
obciam v rámci okresu.
Vízie obce:
Nie je veľký predpoklad, že obec Trebejov sa bude výrazne rozširovať. Obec nevlastní
pozemky, ktoré by boli určené na stavebné účely. Výstavba rodinných domov v obci je
individuálna na súkromných pozemkoch.
Ciele obce:
V obci chýba kanalizácia a vodovod. Je potrebné vytvoriť podmienky pre skvalitnenie života
občanov v našej obci. V obci chýba lávka pre peších cez Hornád, ktorá bola zničená pri
poslednej povodní. V obci nie je dom smútku. Obec takéto investície nie je schopná realizovať
zo svojho rozpočtu.
Rozpočet obce postačuje na zabezpečenie bežného chodu obce a nie na výraznejšie investície.

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 Trebejov sa nachádza na rozhraní západnej časti Košickej
kotliny a Čiernej hory, 15 km severne od okresného mesta Košice, na ľavom brehu rieky
Hornád. Trebejov sa radí k malým obciam v rámci okresu a patrí do Košického samosprávneho
kraja, okres Košice – okolie.
Susedné mestá a obce : Družstevná pri Hornáde, Kysak, Obišovce, Sokoľ, Lemešany
Celková rozloha obce : výmera celého katastrálneho územia je 768,50 ha.
Nadmorská výška : 240 m.n.m.
5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 200
Národnostná štruktúra : v súčasnosti žije v obci 196 obyvateľov slovenskej národnosti
2 obyvatelia ukrajinskej národnosti
1 obyvatelia českej národnosti
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : - rímsko-katolícke vyznanie – 37,20 %
− evanjelické vyznanie – 29,30 %
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− gréckokatolícke vyznanie – 2,00%
− bez vyznania – 19,60 %
- nezistené – 8,50 %
Vývoj počtu obyvateľov : mierny nárast
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 6,10 %
Nezamestnanosť v okrese : 10,76 %
Vývoj nezamestnanosti : mierne klesá
5.4. Symboly obce
Erb obce : modrom poli štítu erbu vo vodorovnej polohe biely (strieborný) lemeš a pod ním
biele (strieborne) čerieslo.
Vlajka obce : Farba modrá a biela. Vlajka má pomer strán 2:3 a má ukončenie tromi cípmi
siahajúcimi do tretiny hĺbky vlajky.
Pečať obce : Pečať obce Trebejov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom
Obec Trebejov
5.5. Logo obce
Logo obec nemá.
5.6. História obce
Prvé písomné pramene o osídlení tejto časti Hornádskej kotliny pochádzajú až z 13.storočia.
Zachovali sa listiny z r. 1230 a 1234. Obec sa písopmne prvý krát spomína roku 1289 pod
názvom Terebey. Názov obce pravdepodobne pochádza zo slovanského trib, trebišče, čo je
slovanské žertva – obeta. Pomenovania majú súvis s posvätnými hájmi.
5.7. Pamiatky
Obec nemá žiadne kultúrne pamiatky.
5.8. Významné osobnosti obce
doc. PhDr. Jozef Liška, Csc., jazykovedec, logopéd
prof. PhDr. Pavol Mazák, Csc., literárny historik
prof. JUDr. Ján Azud, DrSc., právny vedec a odborník na medzinárodné vzťahy

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
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6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Základná škola v Kysaku a v Košiciach
- Materská škola v Kysaku, Kostoľanoch nad Hornádom a v Košiciach
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
- Základná umelecká škola nie je.
- Centrum voľného času v Kysaku.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na : výučbu cudzích jazykov.
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
- Zdravotné stredisko v Kysaku a v Kostoľanoch nad Hornádom
- Nemocnica s poliklinikou v Košiciach
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
Zariadenie sociálnych služieb nie je zriadené
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : V obci je zriadená Jednota dôchodcov
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na : kultúrne podujatia
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- v obci nie sú poskytovatelia služieb
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- Carmeus Slovakia, s.r.o. Slavec – ťažba kameňa
- Inžinierske stavby Košice – obaľovačka asfalt.zmesí
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- pestovanie obilia, kukurice
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : ťažbu kameňa

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
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
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v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2018 uznesením č.17/2018.
Rozpočet bol zmenený trikrát:
-

prvá zmena schválená dňa 27.2.2019 uznesením č. 30/2019

-

druhá zmena schválená dňa 27.8.2019 uznesením č. 40/2019

-

tretia zmena schválená dňa 12.12.2019 uznesením č. 49/2019.

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

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 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

134371

160651

114743,66

71,42

69371
0
65000
133250

85151
10500
65000
155703

86558,59
10700,00
17485,07
101272,24

101,65
101,90
26,90
65,04

68250
65000
0
1121

80203
75500
0
4948

72247,80
29024,44
0
13471,42

90,08
38,44
0

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
Kapitálový rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
86558,59
86558,59
72247,80
72247,80
14310,79
10700,00
10700,00
29024,44
29024,44
-18324,40
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Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-4013,65
0,00
-4013,65

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

17485,07

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

0,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

17485,07
114743,66
101272,24
13471,42
0,00
13471,42

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 13471,42. 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 po odpočte nezaúčtovaného
prevodu z rezervného fondu obce na príjmové finančné operácie vo výške 1039,37 Eur zistený
po predložení ročnej závierky navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
12432,05 EUR .
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
12432,05 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

114743,66

136648

82186

82186

86558,59
10700,00
17485,07

82186
0
54462

82186
0
0

82186
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2019

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

101272,24

130962

76500

76500

72247,80
29024,44
0

76500
54462
0

76500
0
0

76500
0
0
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Skutočnosť
k 31.12.2018
460520,43

Skutočnosť
k 31.12.2019
471974,59

399945,51

385139,36

Dlhodobý hmotný majetok

360741,83

375550,86

Dlhodobý finančný majetok

24397,53

24394,65

Obežný majetok spolu

75001,47

71400,10

2729,30

3111,90

72272,17

68288,20

379,60

628,98

Skutočnosť
k 31.12.2018
460520,43

Skutočnosť
k 31.12.2019
471974,59

450384,34

449789,22

Výsledok hospodárenia

4686,27

-690,39

Záväzky

4486,82

6952,94

400,00

400,00

4086,82

6552,94

Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
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

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
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Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0

0

5649,27

15232,43

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov majetku

-

tvorba opravných položiek k pohľadávkam.

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

8116,79

8975,65

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2018

Zostatok
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti

4086,82

6552,94

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

významný nárast pohľadávok

-

významný nárast záväzkov

9. Hospodársky výsledok za 2019 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

70471,73

89036,85

9734,29

12036,53

51 – Služby

15816,99

23455,75

52 – Osobné náklady

35940,83

37293,87

108,46

108,46

3619,12

8502,70

4499,62

5705,12

397,12

815,57

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
57 – Mimoriadne náklady
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58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

355,30

1118,95

75158,00

88346,46

5747,94

3845,10

66473,37

75641,14

22,38

200,00

270,01

449,90

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

294,00

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/

2350,30

8210,32

4686,27

-690,39

Hospodársky výsledok záporný v sume 690,39 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: nárast poplatku za vývoz odpadu, použitie vlastných finančných prostriedkov na
rekonštrukciu miestneho rozhlasu, výdavky na oslavy obce – Tu som sa narodil – tu žijem –
720.výročie prvej písomnej zmienky o obci, oprava strechy garáže – havarijný stav po vetre.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1

Prijaté granty a transfery

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

MF SR

Prenesený výkon-REGOB, RA, voľby

VUC Košice

Oslavy obce-720,výročie 1.písomnej zmienky o

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
1789,42
2000,00

obci
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MF SR

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

DHZ SR

Na činnosť DHZ

1400,00

FO a PO

Oslavy obce

2182,00

10500,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

Dotácia poskytnutá VUC Košice na oslavy obce pri príležitosti 720,výročia prvej
písomnej zmienky o obci vo výške 2000,00 Eur

-

Dotácia na rekonštrukciu miestneho rozhlasu od MF SR vo výške 10500,00 Eur

-

MV SR – dotácia pre DHZ obce vo výške 1400,00 Eur na jeho výbavu zásahovým
materiálom

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.3/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

CVČ Košice

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Bežná prevádzka

323,95

10.3 Významné investičné akcie v roku 2019
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:
-

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu

-

Oprava strechy garáže

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

Realizácia výstavby domu smútku v obci

-

Rekonštrukcia obecného úradu.

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.

Vypracoval:

Medveová

Schválil: Štefánia Cibuľáková

V Trebejove, dňa 29.02.2020
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Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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