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I.
Úvod
Výročná správa Obce Pavlovce nad Uhom je vyhotovená v zmysle § 20 ods.1 zákona
NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná jednotka, ktorá
musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19 zákona o účtovníctve, je povinná
vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné
obdobie musí byť overený audítorom.
II.
Identifikácia účtovnej jednotky
Názov:
Sídlo:
IČO:
Právna forma:
Štatutárny orgán:
Telefón:
E-mail:
Webová stránka:

Obec Pavlovce nad Uhom
Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
00 325 589
obec
starosta obce - Anton Kocela
056-6494202
pavlovce@pavlovce.sk
www.pavlovce.sk

Rozpočtová organizácie obce:
Názov:
Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom
Sídlo:
Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom
IČO:
35 543 825
Základná činnosť:
vzdelávanie
Štatutárny orgán:
riaditeľ – RNDr. Milan Zolota
Telefón:
056-6494212
E-mail:
zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
Webová stránka:
www.zspavlovceuh.sk
III.
Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Hlavný kontrolór obce:

Anton Kocela
Jozef Badi
Ing. Milan Kicka

Obecné zastupiteľstvo:
má 11 poslancov:
Milan Adam, Jozef Badi, Ing. Ján Cupák, Marek Čalfa, Ing. Pavol Fejko, Igor Gaľa, Marián
Chytil, Jozef Jožio, PaedDr. Miroslav Kertés, Miroslav Šlinský, Bibiana Vajdová.
Komisie:
1. Komisia školstva a kultúry, mládeže a športu, ochrany verejného poriadku a životného
prostredia:
- predseda: PaedDr. Miroslav Kertés
- členovia: Ing. Pavol Fejko, Igor Gaľa, Marián Chytil, Miroslav Šlinský, Juraj Soroka,
Mgr. Anna Komáriková, Ladislav Tancoš, Tomáš Gera, Jaroslav Pinkovský.
- zapisovateľka: Anna Sovičová.
2. Komisia financií a plánovania, územného plánu a stavebného poriadku, správy obecného
majetku, podnikateľskej činnosti a sociálnych vecí:
- predseda: Bibiana Vajdová

4
- členovia: Milan Adam, Ing. Ján Cupák, Marek Čalfa, Jozef Jožio, Jolana Bobaľová,
Ing. Anton Kocela, Miroslav Popik, Peter Čičák, Ján Stanko.
- zapisovateľka: Ing. Gabriela Mižáková.
Obecný úrad:
Sekretariát – podateľňa – Ing. Lenka Kocelová
Evidencia obyvateľstva, Matrika – Anna Sovičová
Vedúca ekonomického oddelenia - Ing. Gabriela Mižáková
Pokladňa, dane a poplatky, podnikateľská činnosť – Klára Čalfová
Mzdová a sociálna agenda – Anna Vincová
Školský úrad – Mgr. Anton Popovič
Stavebný úrad – Ing. Ján Repka.
Miestne hospodárstvo obce a vedľajšia hospodárska činnosť obce:
Vedúci – Janoš Peter
Účtovníčka zásob, vedľajšia hospodárska činnosť – Mária Sabovčíková, Bc. Martina Čalfová
Pracovníci - vodiči, údržba, kamenári – Jozef Hricko, Štefan Kočan, Anton Pajtáš, Jozef Hudika,
Andrej Hudika, Marek Čejka, Peter Čejka.
IV.
Poslanie a charakteristika účtovnej jednotky
Obec Pavlovce nad Uhom je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej
republiky, ktorá združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou,
ktorá za podmienok ustanovených zákonom hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
svojho územia a uspokojovanie potrieb obyvateľstva.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je
rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť
hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k
právnickým osobám, podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na
území obce vyplývajúce pre ne zo zákonov, právnych predpisov a zo všeobecne záväzných
nariadení obce.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov ako miestne dane a
poplatky, nedaňové príjmy z vlastníctva majetku, výnosy z finančných prostriedkov obce,
podiely na daniach v správe štátu a z dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov
preneseného výkonu a z ďalších zdrojov.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a Postupov účtovania platných pre obce, ktoré upravuje Opatrenie MF SR
č. MF/16786/2007-31 v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311, č. MF/24240/2009-31, č.
MF/24141/2011-31, č. MF/19324/2012-31, č. MF/19568/2013-31, č. MF/21231/2014-31 a č.
MF/21572/2015-31.
4.1.
Geografické údaje
Geografická poloha obce: Pavlovce nad Uhom je obec na Slovensku v okrese Michalovce, je
súčasťou Košického samosprávneho kraja. Vzdialenosť od okresného mesta je 25 km, je
najväčšou obcou Zemplína. Je situovaná vo východnej časti Východoslovenskej nížiny,
rozprestiera sa na vale rieky Uh.
Susedné mestá a obce: Michalovce, Veľké Kapušany, Stretava, Vysoká nad Uhom, Bajany,
Čierne Pole, Krišovská Liesková.
Celková rozloha obce: 3219,9658 ha
Nadmorská výška: 108 m.
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4.2.
Demografické údaje
Počet obyvateľov k 31.12.2016: 4516, z toho mužov 2232 a žien 2284
Priemerný vek občanov: 32,58 rokov
Národnostná štruktúra: slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: rímskokatolícka cirkev 75%, grécko
katolícka cirkev 7%, Jehovovi svedkovia 2%
Vývoj počtu obyvateľov: podľa evidencie obecného úradu má narastajúcu tendenciu:
k 31.12.2013 počet 4424, k 31.12.2014 počet 4445, k 31.12.2015 počet 4467.
4.3.
Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: 19,5 %
Nezamestnanosť v okrese Michalovce za XII/2016: 13,77 %
Nezamestnanosť v Košickom kraju za XII/2016: 12,76 %
Nezamestnanosť v Slovenskej republike za XII/2016: 8,76 %
Vývoj nezamestnanosti: má klesajúcu tendenciu.
4.4.
Symboly obce
Erb obce: tvorí stojaci modrý páv v bielom poli na zelenej pažiti.

Vlajka obce: pozostáva z troch pásov – po 1/3 biely, modrý, zelený s troma cípmi.

Pečať obce: tvorí erb obce s hrubopisom: „OBEC PAVLOVCE NAD UHOM“.

4.5. Logo obce
Obec Pavlovce nad Uhom okrem svojich symbolov nemá logo obce.
4.6. História obce
Obec vznikla v 12. al.13. storočí podľa keramiky nájdenej v chotári Pavloviec nad
Uhom. V písomnostiach sa vyskytuje pod názvami Plavce – podľa strážnych hliadok, potom
Palouch, od 15.storočia Palocz – podľa zemepánov Palociovcov, Palovce od Pavla a od
začiatku 20.storočia Pavlovce. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1327, keď kráľ
Karol Róberta z Anjou darovacou listinou potvrdil darovanie dediny Pavlovce zemanovi
Petrovi zvanému Túz. Obec bola nepretržite vo vlastníctve viacerých šľachtických rodov.
V minulosti patrili Pavlovce do Užskej župy. Dnešné Pavlovce nad Uhom vznikli v roku 1960
spojením dvoch samostatných obcí (resp. obce a osady) Pavlovce nad Uhom a Ťahyňa.
Miestna časť Ťahyňa sa prvýkrát spomína v r. 1357 pod názvom Tegenie, v roku 1427 Thegene,
1920 Tegeňa a v roku 1948 Ťahyňa. Časťou obce je Ortov. Ako časť mrtvého ramena Uhu –
ľavý prítok Údoča, potok Ortov sa spomína už v roku 1214, v roku 1330 ako Ortho. Majer Ortov
vznikol pravdepodobne v stredoveku. Majer na Ortove patriaci ku príslušenstvu kaštiela v
Pavlovciach bol postavený v prvej polovici 19.storočia. Nachádzala sa tam sýpka.
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4.7. Pamiatky
 Rímsko-katolícky kostol s.Jána Krstiteľa z roku 1793 v centre obce
 Grécko-katolícky chrám Najsvätejšej Trojice z roku 1892 na ulici Ťahyňská
 Prícestná kaplnka s.Jána Nepomúckeho z roku 1899. V roku 2012 bola pri kaplnke
vytvorená oddychová zóna s lavičkami.
 Grófska jazdiareň – Rajčuľňa – z roku 1863, v minulosti slúžila aj ako sýpka. V roku
2006 bola kompletne urobená nová strecha a bolo vykonané statické zabezpečenie
oporných betónových stĺpov.
 Miestny park je národnou kultúrnou pamiatkou z 18.storočia. V parku sa nachádzal
barokovo-klasicistický kaštiel grófa Hadik-Barkóciho a záhradný pavilón kaštiela. Počet
jeho architektonických prvkov bol odvodený od časových úsekov (napr. 4 krídla a 4
nárožné veže predstavovali 4 ročné obdobia, 12 komínov symbolizovalo 12 mesiacov v
roku, 53 miestností predstavovalo 53 týždňov v roku, 365 okien a dverí symbolizovalo
365 dní v roku a pod.). Počas frontu bol pri náletoch poškodený (v jeho pivniciach sa
ukrývali ľudia), v roku 1951 sa dal kaštiel zbúrať a miestni obyvatelia ho rozobrali na
stavby rodinných domov a časť tehál sa použila na výstavbu maštalí na družstve.
Vnútorné zariadenie bolo rozkradnuté, zachovali sa iba 2 lustre, ktoré krášlia interiér
rímsko-katolíckeho kostola.
 Pomník Vďaky z roku 1960 od akademického sochára Patočku obetiam I.a II.sv.vojny.
4.8. Významné osobnosti obce
Akademický maliar Štefan Bubán, farár a filozof Ján Bubán, kňaz Andrej Budiš, kňaz
Juraj Čalfa. Osobnosti spojené so životom obce: rímsko-katolícky kňaz Ján Petruš (27 rokov v
Pavlovciach nad Uhom), grécko-katolícky duchovný Jozef Knežo, lekárnik František Huňady
(35 rokov v Pavlovciach nad Uhom), učiteľ a riaditeľ školy Jozef Kancír (28 rokov v
Pavlovciach nad Uhom), praktický lekár MUDr. Milan Zemančík (42 rokov v Pavlovciach nad
Uhom), starosta obce Ing. Jozef Kočan (30 rokov starosta obce).
4.9. Školstvo v obci
Školstvo má v obci dlhodobú históriu. Už v roku 1887 bola postavená 1.kláštorná
národná škola našim rodákom, kňazom a spisovateľom Andrejom Budišom, v ktorej sa
vyučovalo až do roku 1993, keď bol objekt vrátený cirkvi. V súčasnosti je tam Farský úrad a
pastoračné centrum.
Základná škola: Pre reorganizácii školstva v roku 1953 bola daná do užívania nová, na tie časy
moderná a priestranná trojpodlažná osemročná stredná škola s telocvičňou. V roku 1959 bola
pretransformovaná na Základnú deväťročnú školu. Terajšou pýchou, ale i dominantou obce je už
v poradí tretia škola postavená v roku 1993 a to štvorpodlažná základná škola s 21 triedami, s
telocvičňou a športovým areálom. V roku 2002 prešla škola na samostatný právny subjekt. V
rokoch 2011 - 2012 bola za pomoci eurofondov zrekonštruovaná a zmodernizovaná v sume za
viac ako 1,360 tis. EUR.
Materská škola: bola postavená v 50-tych rokoch asi pre 50 detí. V roku 1961 pribudli dve
triedy, takže kapacita MŠ bola pre cca 80 detí. V roku 1974 vznikla II. MŠ pre rómske deti,
ktorá v roku 1976 zhorela, bola postavená nová budova. V roku 1980 vznikla III. MŠ v areáli
JRD pre deti družstevníkov. V roku 1990 boli zrušené MŠ č. II. a III., v činnosti pokračovala už
len I.MŠ. V roku 2002 sa MŠ presťahovala do zrekonštruovaných priestorov bývalej osobitnej
školy a od 1.1.2003 je súčasťou ZŠ s MŠ.
Spojená škola: v roku 1949 zriadená v obci dvojtriedna Osobitná škola, ktoré však v roku 1956
zanikla. Až v roku 1981 bola zriadená Škola pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť –
terajšia Špeciálna základná škola, ktorá v roku 1997 bola presťahovaná do priestorov bývalej
základnej školy v parku. Od 1.9.2015 bola premenovaná na Spojenú školu s organizačnými
zložkami: Špeciálna základná škola, Praktická škola a Školská jedáleň.
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4.10.

Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou
školou Pavlovce nad Uhom a Spojená škola Pavlovce nad Uhom.
Základnú školu navštevuje 586 žiakov, z toho na I. stupni 347 žiakov a na II. stupni 239
žiakov. Spolu je vytvorených 20 tried a 2 elokované triedy pre 1.-4. ročník v Bajanoch. Na škole
sú zriadené 2 oddelenia školského klubu detí, ktoré navštevuje v priemere 50 žiakov. V škole je
vytvorených 25 záujmových krúžkov.
Materskú školu navštevuje 26 detí.
Spojenú školu - Špeciálnu základnú školu navštevuje 112 žiakov. Jej hlavným poslaním
je výchova a vzdelávanie mentálne postihnutých detí v špeciálnej základnej škole a
poskytovanie nižšieho stredného vzdelania v praktickej škole.

4.11.

Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v obci poskytujú:
- súkromná lekárka pre dospelých – MUDr. Hamadejová Mariana – Hamedical s.r.o.,
- súkromný lekár stomatológ – MUDR. Lichvár Roman,
- súkromný lekár ženský – MUDr. Holeša Anton,
- súkromný lekár detský – MUDr. Žužo Jaromír.
V obci sa nachádzajú 2 lekárne – Lekáreň ALMA PharmDr. Mária Uheláková a Lekáreň Via
Corporation s.r.o. Obec má svoje nové zdravotné stredisko od roku 2006, v ktorom ordinujú
praktický lekár a stomatológ.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti bude takto pokračovať aj v ďalších rokoch.
4.12.

Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci sú zabezpečené prostredníctvom opatrovateľskej služby. Zariadenie
sociálnych služieb v obci nie je zriadené.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb bude
takto pokračovať aj v ďalších rokoch a bude sa orientovať na klientov, ktorí sú odkázaní na
poskytnutie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z.
4.13.

Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje hlavne obecný úrad, ktorý v priebehu
roka organizuje tieto akcie:
a) január – páranie peria, vystúpenie našich súborov Pavlovčane a Škucirka,
b) február – fašiangový ples,
c) apríl – veľkonočná kraslica pred obecným úradom,
d) Stavanie mája pred obecným úradom – vystúpenie detí z MŠ a súborov +
zapálenie vatry v parku, vystúpenie našich súborov,
e) druhá májová nedeľa – Deň matiek – školská akadémia – vystúpenie súborov,
f) druhá júnová nedeľa – Deň otcov – športový deň detí s otcami,
g) koniec júna – ocenenie najlepších žiakov – prijatie starostom obce,
h) august – oslavy obce – Dni Pavloviec nad Uhom - štvordňové v spolupráci s
Domčekom Anky Kolesárovej – darcovstvo krvi, Krížová cesta, Guľašománia
súťaž vo varení guľášu a Miss zelenina, v nedeľu svätá omša na Amfiteátri,
popoludní vystúpenie pozvaných súborov resp. spevákov,
i) september – futbalový turnaj seniorov - memoriál Rudolfa Chytila,
j) október – Mesiac úcty k starším – vystúpenie našich súborov,
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k) november – adventný veniec pred obecným úradom,
l) december – príchod svätého Mikuláša a rozsvietenie vianočnej výzdoby v obci,
vystúpenie detí MŠ, stretnutie jubilantov na obecnom úrade pri príležitosti ich
životných jubileí, vianočná akadémia žiakov ZŠ s MŠ, o polnoci na Silvestra
veľkolepý polnočný ohňostroj.
Športový život v obci zabezpečuje futbalový Obecný športový klub Pavlovce nad Uhom.
Obecný úrad vydáva Obecné noviny PAVLOVČAN, ktoré vychádzajú 3 x ročne – pred Veľkou
nocou, v auguste pred oslavami obce a pred Vianocami. V každom čísle je uverejnená
spoločenská kronika – jubileá, narodené deti, sobáše, úmrtia, prehľad všetkých kultúrnych a
spoločenských akcií uskutočnených za posledné obdobie, rozpočet obce a jeho čerpanie, niečo
zo športu, o našich školách v obci, rozhovory so zaujímavými občanmi obce a rôzne oznamy.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať naďalej na uvedené akcie, ktoré môžu byť doplnené o mnohé iné aktivity
obecného úradu.
4.14.

Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
Potraviny: COOP SD Jednota Michalovce - 2 predajne, Spozana Anna Balogová, Predajňa
Pekáreň Illas s.r.o., Rastislav Stanko, obchod Pekáreň KELÉNY s.r.o., zmrzlina Slávka
Romančáková, mäso Fidelia s.r.o., Verona Tancošová, Marián Beňak, Peter Lacko.
Pohostinstvo: Bar u Janky Jana Šlinská, Gazdovský dvor Ing. Ján Kocák JEMBL,
Pohostinstvo Michal Micák, Pohostinstvo Biely Dom Magnum Property s.r.o., Hostinec
u Dominika Koky.
Rozličný tovar: Marián Chytil, Miroslav Nistor, Spozana Anna Balogová, textil STANMI
s.r.o. Anna Mitríková, chovateľské potreby Eva Kocáková
Kvety: Anna Matiová, Miroslav Nistor
Kaderníctvo: Patrícia Baliová
Internet: Vladimír Kačo
Stavebné a klampiarske práce: Ing. Anton Béreš
Drevovýroba: Ján Stanko DREVOSTAV
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica
Najvýznamnejší priemysel v obci :
Nafta a.s. a Petronafta Trading s.r.o. - zberné stredisko plynu
Lesy SR ŠP OZ Sobrance
SVP ŠP OZ Košice – Povodie Laborca Michalovce
VVS a.s. Košice - ČOV
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
GAMA PD Pavlovce nad Uhom
Andrej Laškody SHR
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať podľa dopytu a požiadaviek obyvateľov obce.

V.
Vývoj činnosti obce, jej finančná situácia, riziká a neistoty, ktorým je obec vystavená
a) Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky na základe dosiahnutých ukazovateľov
„Výkazu o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce“ včítane
rozpočtovej organizácie obce v eurách:
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Vybrané ukazovatele

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Bežné príjmy

1 993 984,49

2 284 621,88

2 479 887,72

Bežné výdavky

1 792 334,09

1 938 096,41

2 052 929,45

23 851,18

0,00

0,00

121 297,42

215 820,45

133 508,08

32 102,56

141 383,37

39 339,89

2 049 938,23

2 426 005,25

2 519 227,61

1 913 631,51

2 153 916,96

2 186 437,53

Rozpočtový výsledok hospodárenia:

136 306,72

272 088,39

332 790,08

Výsledok hospodárenia na rozdelenie
/bežný + kapitálový/ pre potreby záverečného účtu

104 204,16

130 705,02

293 450,19

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Finančné operácie príjmové
Rozpočtové p r í j m y

spolu:

Rozpočtové v ý d a v k y spolu:

Hlavné riziká a neistoty, ktoré ovplyvňujú vývoj budúcich príjmov a tým aj rozvoj a
fungovanie obce ako samosprávneho celku, sú daňové príjmy od právnických a fyzických osôb
a podiely na daniach v správe štátu, ktoré upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V predloženej analýze porovnania troch rokov
možno zaznamenať od roku 2015 nárast bežných príjmov a adekvátne k tomu aj nárast bežných
výdavkov. V roku 2016 nižšie čerpanie kapitálových výdavkov podľa rozpočtu bolo z dôvodu
neukončených investícií, ktoré budú dokončené v roku 2017.
b) Analýza a prognóza vývoja účtovnej jednotky za vybrané ukazovatele „Súvahy“ v eurách:
Vybrané ukazovatele
Dlhodobý nehmotný majetok

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

957,47

0,00

0,00

2 317 390,83

2 696 113,33

2 691 762,66

Dlhodobý finančný majetok

878 078,74

878 078,74

878 078,74

Zásoby – materiál na sklade

12 772,82

12 140,02

14 390,19

Pohľadávky

51 429,40

54 353,72

62 672,61

942 020,88

1 061 168,76

1 354 712,68

1 772 524,12

1 724 365,84

1 632 298,81

631,83

1 314,28

1 495,23

AKTÍVA celkom:

5 975 806,09

6 427 534,69

6 635 410,92

Výsledok hospodárenia min.rokov

4 665 191,12

4 668 167,59

5 159 583,97

2 976,47

491 416,38

262 320,51

48 331,64

37 894,95

40 022,64

1 800,00

1 800,00

1 800,00

31 456,40

39 355,46

18 020,31

Ostatné pasíva

1 226 050,46

1 188 900,31

1 152 696,14

PASÍVA celkom:

5 975 806,09

6 427 534,69

6 635 410,92

Dlhodobý hmotný majetok

Finančné účty
Zúčtovanie transferov so ZŠ
Ostatné aktíva

Výsledok hospodárenia bežného roka
Záväzky krátkodobé a dlhodobé
Rezervy na nevyč.dovolenku, audit
Zúčtovanie transferov
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Na základe analýzy a investičných zámerov obce sa predpokladá rast dlhodobého
majetku, ktorý je tiež podmienený aj získaním finančných zdrojov zo štátnych dotácií a
európskych fondov.
c) Analýza vývoja stavu krátkodobých pohľadávok a krátkodobých záväzkov v eurách:

Vybrané ukazovatele

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Krátkodobé pohľadávky celkom:

51 429,40

54 353,72

62 672,61

z toho: - daňové

15 027,60

20 887,14

24 789,74

- nedaňové

18 869,80

20 832,09

18 130,21

- ostatné

17 532,00

12 344,90

19 752,66

Krátkodobé pohľadávky celkom:

51 429,40

54 353,72

62 672,61

z toho: - do lehoty splatnosti

18 889,47

14 432,33

20 474,95

- po lehote splatnosti

32 539,93

39 921,49

42 197,66

48 216,67

37 701,44

40 022,64

3 399,91

4 852,65

3 461,84

258,07

4 239,29

4 449,17

- voči poistným nákladom

9 227,48

11 694,27

13 134,26

- voči priamym daniam

6 868,47

2 221,72

2 633,22

- voči ostatným daniam

387,88

381,60

392,20

28 074,86

14 292,83

15 940,20

0,00

19,08

11,75

Krátkodobé záväzky celkom:

48 216,67

37 701,44

40 022,64

z toho: - do lehoty splatnosti

48 216,67

37 701,44

42 022,64

- po lehote splatnosti

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé záväzky celkom:
z toho: - voči dodávateľom
- voči zamestnancom

- ostatné záväzky
- prijaté preddavky

Pri pohľade na vývoj pohľadávok sa odzrkadľuje zloženie obyvateľstva našej obce,
odchod za prácou do zahraničia a nemožnosť vymoženia nedoplatkov u občanov v hmotnej
núdzi. Záväzky vzhľadom na ich charakter sú vyrovnané, v každom roku sa týkajú zúčtovania
mesiaca decembra a úhrady v nasledujúcom roku v januári. Po lehote splatnosti záväzky a ani
úvery obec neeviduje.

VI.
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia,
za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu
ovplyvňujúce účtovnú závierku, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
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VII.
Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky
Zámery rozvoja Obce Pavlovce nad Uhom a potrieb jej obyvateľov sú vyjadrené vo
viacročnom rozpočte, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce.
Viacročný rozpočet sa zostavuje na obdobie troch rokov, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na
roky nasledujúce po príslušnom roku nie sú záväzné. Obec sleduje v priebehu roka vývoj
hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva v ňom zmeny, najmä zvýšenie
vlastných príjmov, alebo zníženie výdavkov s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu ku
koncu rozpočtového roka.
Vnútorné členenie rozpočtu

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Bežné príjmy

2 261 910,00

2 208 783,00

2 215 983,00

Bežné výdavky

1 842 584,00

1 724 391,00

1 731 591,00

Kapitálové príjmy

201 086,00

0,00

0,00

Kapitálové výdavky

846 307,00

498 392,00

498 392,00

Finančné operácie príjmové

225 895,00

14 000,00

14 000,00

2 688 891,00

2 222 783,00

2 229 983,00

2 688 891,00

2 222 783,00

2 229 983,00

0,00

0,00

0,00

Rozpočtové p r í j m y

spolu:

Rozpočtové v ý d a v k y spolu:
Rozpočtový výsledok hospodárenia:

Tabuľka obsahuje údaje o schválenom rozpočte obce včítane rozpočtovej organizácie
na rok 2017 a o výhľade na roky 2018 a 2019.
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Pavlovce nad Uhom aj naďalej bude
prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a
prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. 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.

VIII.
Záver
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Účtovná závierka bola odovzdaná do systému RIS.SAM v elektronickej forme v termíne
stanovenom v zákone.

Anton Kocela, v.r.
starosta obce

