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1. Základná charakteristika Obce Oreské.      

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.  

 

1.1. Identifikačné údaje obce 

 

Názov: Obec Oreské 

Sídlo: Obecný úrad č. 129 

IČO: 00325554 

Štatutárny orgán obce: Bc. Agnesa Stričková - starostka obce 

Telefón: 056/6886061 

E-mail: oreskeocu@gmail.com 

Webová stránka: obecoreske.sk 

1.2. Geografické údaje 

 

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  

 

1.3. Demografické údaje  

 

Náboženské vyznania obyvateľov obce :  rímskokatolícka cirkev 

                                                                   gréckokatolícka cirkev 

                                                                   evanjelická augsburského vyznania   

                                                                   pravoslávna cirkev 

                                                                                       

Vývoj počtu obyvateľov : k 31.12.2017 počet obyvateľov 488 

 

 

1.4. Ekonomické údaje  

 

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 



 

 4 

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.  

 

1.5. Symboly obce 

 

Erb obce :             Vlajka:         
  

 Pečať obce : súčasná pečať je okrúhla, s obecným symbolom uprostred a kruhopisom  Obec 

Oreské. Má priemer 35 mm. 

1.6. História obce  

 Prvá písomná zmienka o osade Oreské pochádza z roku 1358.  

V roku 1418 je uvádzaná  ako samostatná dedina.  Rok 1952 bol veľmi významný tým, že obec 

dostala  autobusové spojenie a v roku 1957 vzniklo Jednotné  roľnícke družstvo v obci. 22. 

decembra 1958 sa v „oreských“ domácnostiach prvýkrát  rozsvietilo elektrické svetlo. V roku 

1994 k zvýšeniu životnej úrovne prispela plynofikácia obce.  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  - Kultúrny dom, ktorý slúži v súčasnosti 

na spoločenské a rodinné podujatia. V jeho priestoroch sa nachádza aj  predajňa potravín. 

 

1.7. Pamiatky  

Obec krášlia dva kostoly: rímskokatolícky kostol sv. Jozefa a gréckokatolícky kostol Presvätej 

Bohorodičky Ochrankyne. Obyvatelia obce sa priznávajú k rímsko-katolíckej, grécko-

katolíckej a evanjelickej cirkvi.  

 

1.8. Významné osobnosti obce 

       Gizela Godová – operná speváčka  

Mikuláš Čollák – prekladateľ, publicista, stredoškolský profesor  

Pavol Čollák – verejný činiteľ, učiteľ   

       Dezider Tink  - gréckokatolícky kňaz, trpiteľ za vieru  

       Ján Kamil Hudák- rímskokatolícky kňaz – rehoľník, trpiteľ za vieru 



 

 5 

1.9. Výchova a vzdelávanie  

 

 V súčasnosti sa výchova a vzdelávanie v obci neposkytuje, nakoľko základná a materská     

škola v obci bola zrušená. Všeobecným záväzným nariadením č. 1/2005 zo dňa 25.02.2005 o 

určení školského obvodu pre žiakov I. a II. stupňa Základnej školy na území mesta 

Michalovce  (Základná škola Pavla Horova Michalovce)  a pre deti Materskej školy na území 

obce Zbudza. Obec však prevádzkovala činnosť obecnej knižnice, ktorú viedla p. Paulína 

Zalužická.  

1.10. Kultúra 

 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

-     Detský karneval 

- Oslavy dňa matiek 

- Deň detí  

- Mikuláš 

  

1.11. Hospodárstvo  

 

       Agro družstvo Staré sídlo Zbudza – poľnohospodárska činnosť  

       AT Zemplín a.s. Kažimír - mlynica Oreské – výroba štrkov  

       Autodielňa Milan Šimaľ – karosárske práce  

       Potraviny COOP JEDNOTA  

Ján Svätojanský –SHR, slepačia farma, predaj kurčiat  

Blažej Baran –SHR, rastlinná a živočíšna výroba 

  

1.12. Organizačná štruktúra obce  

 

Starosta obce: Bc. Agnesa Stričková 

 

Zástupca starostu obce : JUDr. Jana Olexíková/Cvoreňová/ 

 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Marta Tkáčová do 30.06.2017 

                                       Mgr. Anna Kosánová od 01.07.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo: Ing. Pavol Sentiváni 

                                      Mgr. Mária Stričková/Ciganocová/ 

                                      JUDr. Jana Olexíková/Cvoreňová/ 

                                      Lenka Zalužická 

                                      Jozef Minkanič 

  

 

 Komisie : 

 

 

Komisia stavebná a životného 

prostredia 

  

 

 

Komisia finančná  

Lenka Zalužická - predseda 

   
Mgr. Mária Stričková - predseda 

JUDr.Jana  
 

Lenka Zalužická - členka 
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Olexíková/ Cvoreňová/- 

členka 

Ing.Pavol Sentiváni - člen 
 

Ing. Pavol Sentiváni - člen 

  

 
    

Komisia pre šport, kultúru a 

mládež 

 Komisia pre riešenie sťažností a 

verejného poriadku 

Jozef Minkanič - predseda 
 

 

 

JUDr. Jana Olexíková/Cvoreňová/ - 

predseda 

 

Ing. Pavol Sentiváni - člen 

Mgr. Mária Stričková - členka 
  

JUDr.Jana 

Olexíková/Cvoreňová/- členka  
Jozef Minkanič - člen 

  
 

  

 

Komisia na ochranu 

verejného záujmu 

  

Komisia pre inventarizáciu majetku                       

JUDr. Jana Olexíková/ 

Cvoreňová- predseda  

Lenka Zalužická – predseda 

Jozef Minkanič – člen 

Ing. Pavol Sentiváni - člen 

Mgr. Mária Stričková – 

členka  

Lenka Zalužická - členka 
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2. Rozpočet obce na rok 2017 a jeho plnenie 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017. 

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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2016  uznesením č. 71/2016 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 07.09.2017 uznesením č. 51/2017. 

- druhá zmena schválená dňa  01.12.2017 uznesením č. 56/2017. 

- tretia zmena vykonaná dňa 29.12.2017 rozpočtovým opatrením č.3/2017 starostkou 

obce. 

- štvrtá zmena vykonaná dňa 29.12.2017 rozpočtovým opatrením č.4/2017 starostkou 

obce. 

- piata zmena vykonaná dňa 29.12.2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017 starostkou 

obce. 

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017  

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

Príjmy celkom 100 574 108 839,36 

z toho :   

Bežné príjmy 100 574 108 839,36 

Kapitálové príjmy         0                0      

Finančné príjmy         0       0 

Výdavky celkom 100 574 91 937,26 

z toho :   

Bežné výdavky 82 633 87 223,66 

Kapitálové výdavky 17 941   4 713,60 

Finančné výdavky         0  0      

Rozpočet  obce         0  16 902,10 
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2.1. Plnenie príjmov za rok 2017  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

108 839,36 108 730,08 99,90 

 

2.1.1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

108 839,36 108 730,08 99,90 

 

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

99 222,48 99 221,08 100,00 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

4 712,13 4 712,13 100,00 

   

c) iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

3 738,63 3 738,63 100,00 

 

d)prijaté granty a transfery 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

1 166,12  1 058,24  90,75 

 

2.1.2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0 0 0 

 

2.1.3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 

0 0 0 
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2.2. Čerpania výdavkov za rok 2017  
 

 

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

91 937,26               89 088,78                          96,90 

 

2.2.1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2017 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

87 223,66                   84 375,18                          96,73 

 

           

2.2.2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

4 713,60               4 713,60                                 100,00 

 

2.2.3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2017 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 

0                     0                              0 

 

 2.3 Plán rozpočtu na roky 2018 - 2020 

 
      2.3.1 Príjmy celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Plán na rok 

2018 

Plán na rok 

2019 

Plán na rok 

2020 

Príjmy celkom 108730,08 105 267 105 267 105 267 

z toho :     

Bežné príjmy 108730,08 105 267 105 267 105 267 

Kapitálové príjmy 0,00    0 0 0 

Finančné príjmy 0,00 0 0 0 

 

 

      2.3.2 Výdavky celkom 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Plán na  rok 

2018 

Plán na  rok 

2019 

Plán na  rok 

2020 

Výdavky celkom 89088,78 105 267 102 014 102 014 

z toho :     

Bežné výdavky 84375,18 98 914 98 914 98 914 

Kapitálové výdavky 4713,60 6 353 3 100 3 100 

Finančné výdavky 0,00 0 0 0 
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3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2017 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 108730,08 

Bežné výdavky spolu 84375,18 

Bežný rozpočet +24354,90 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 4713,60 

Kapitálový rozpočet  -4713,60 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 19 641,30 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 19 641,30 

Príjmové finančné operácie  0,00 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 0,00 
PRÍJMY SPOLU   108730,08 

VÝDAVKY SPOLU 89088,78 

Hospodárenie obce  19 641,30 
Nesprávne zaúčtované príjmy zo SF na stravné/bez položky/           153,97 
Skutočné hospodárenie obce  

 
19 795,27 

 

Prebytok rozpočtu v sume 19 795,27 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, navrhujeme použiť na : 

  

- tvorbu rezervného fondu 19 795,27  EUR  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 

19 795,27 EUR.  

 

 

 

 

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017  
4.1.A K T Í V A  

Názov   KS  k  31.12.2017  v EUR ZS  k  01.01.2017 v EUR 

Majetok spolu 426342 415482 

Neobežný majetok spolu 371524 379 420 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok 273979 281 875  
Dlhodobý finančný majetok 97 545 97 545 
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Obežný majetok spolu 54562  35 417 
z toho :   
Zásoby  0 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky   94 
Finančné účty  54562 35 323 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie     256 645 

 

4.2.P A S Í V A 

Názov KS  k  31.12.2017 v EUR PS  k  01.01.2017 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 426342 415 482 

Vlastné imanie  409152 396 247 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  409152 396 247 

Záväzky    1479 2 400 
z toho :   
Rezervy  500 1 673 
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé záväzky  89 130 
Krátkodobé záväzky 890 597 
Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 15711 16 835 

 

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách 

5.1. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 

k 31.12. 2017 

Stav 

k 01.01 2017 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0 19 

Pohľadávky po lehote splatnosti   0 75 
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5.2 Záväzky 

 

Záväzky Stav 

k 31.12 2017 

Stav 

k 01.01 2017 

Záväzky do lehoty splatnosti    979 727 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

 

- pokles pohľadávok o 93,95 € - jedná sa o pokles pohľadávok voči  MICOMP s.r.o. 

o 52,11 € , pokles pohľadávok o 34,83 € voči daňovníkom za daňové pohľadávky 

a pokles pohľadávok o 7,01€ voči daňovníkom za nedaňové pohľadávky. 

 

- nárast záväzkov o 252,25 € - jedná sa o nárast záväzkov voči dodávateľom o 327,52 €,   

pokles záväzkov voči zamestnancom o 34,25 € a pokles záväzkov  zo sociálneho fondu 

o 41,02 € 

              

6. Hospodársky výsledok  

1. Výnosy  

Popis /číslo účtu a názov/  Suma  

  

a)  Tržby za vlastné výkony + tovar 322,11 

b) Daňové a colné výnosy z poplatkov                      100813,57 

c) Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 5363,89 

d) Zúčtovanie rezerv, opravných položiek 1673,00 

e/         Finančné výnosy 50,08 

f/         Výnosy z transferov a rozp.príjmov v obci 2182,36 

 

2. Náklady  

Popis /číslo účtu a názov/  Suma   

a)  Spotrebované nákupy 10317,80 

b)  Služby 19456,10 

c)  Osobné náklady 53242,29 

d/          Dane a poplatky 162,72 

e/          Ostatné náklady na prev. činnosť  838,29 

f/          Odpisy, rezervy a opr.poločky z prev. činnosti                                        11816,00 

g/          Finančné náklady 919,92 

h/         Náklady na transfery                                                         978,24 

Hospodársky výsledok                                                 +12 904,50                                                                             

 

Hospodársky výsledok v sume 12904,50 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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7. Ostatné  dôležité informácie  

7.1 Prijaté granty a transfery  

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Michalovce           844,82 Voľby KSK 

Okresný úrad Košice             12,50  Na vojnové hroby 

Okresný úrad Košice, odbor ŽP                0,00  Starostlivosť o živ. prostredie 

Ministerstvo vnútra SR           180,49    Register adries, register obyvateľ. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR             20,43 Úsek dopravy 

   

 

 

 

7.2 Významné investičné akcie v roku 2017 

 

Obec v roku 2017zakúpila 2ks odsávačov pár a 3ks nerezových kuchynských stolov do 

kuchyne spoločenskej miestnosti v hodnote 4713,60 €.   

 

 

7.3 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- Rekonštrukcia SM – výmena okien  

-    Výstavba chodníka na obecnom cintoríne 

-     Rekonštrukcia strechy na budove ZŠ a MŠ 

 

7.4. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

Vypracoval:  Darina Cvoreňová                              Predkladá: Bc. Agnesa Stričková                                     

                      Marta Rudňanská 

 

V Oreskom dňa 28.08.2018 

Prílohy: 

 

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


