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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 31.12.2020 počet obyvateľov       491 

                                           k 31.12.2019 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.  
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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.  

 

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, gréckokatolíckej  

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 
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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.  

1.10. Kultúra 

 

 Spoločenský a kultúrny život v obci v roku 2020 : 

Kultúrne a spoločenské akcie neboli uskutočnené v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19. Deťom na Mikuláša boli rozdané balíčky s dobrotami. 

 

 

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  

 

Hlavný kontrolór obce:  Mgr. Anna Kosánová  

 

                                         

Obecné zastupiteľstvo: JUDr. Jana Olexíková 

                                      Ján Bereš 

                                      Milan Kužma-Meľko 

                                      Jozef Minkanič 

                                      Mgr. Marta Tkáčová 

 

  

Zriadené komisie: 

 

Stavebná a životného prostredia                             Na ochranu verejného záujmu 

Milan Kužma-Meľko - predseda                                JUDr. Jana Olexíková - predsedníčka 

Ján Bereš                    - člen                                        Mgr. Marta Tkáčová   - členka 

Mgr. Marta Tkáčová  - členka                                     Jozef Minkanič           - člen 
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Pre šport, kultúru a mládež                                     Finančná a pre inventarizáciu majetku 

Jozef Minkanič          - predseda                                 Mgr. Marta Tkáčová   - predsedníčka 

JUDr. Jana Olexíková-členka                                     JUDr. Jana Olexíková - členka 

Ján Bereš                   - člen                                         Jozef Minkanič           - člen   

 

Na ochranu verejného poriadku a riešenie sťažností 

Ján Bereš                   - predseda 

Milan Kužma-Meľko- člen 

Jozef Minkanič         - člen  

 

 

2. Informácie o vývoji z pohľadu rozpočtovníctva 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

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 2020 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový  rozpočet bol nulový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2019  uznesením č. 58/2019 

Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  schválená dňa 16.12.2020 uznesením č. 41/2020. 

- druhá zmena schválená dňa 16.12.2020 uznesením č. 41/2020. 

 

 

 

2.1.Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020 

 

 

  

Schválený  

rozpočet  

Schválený 

rozpočet  

po poslednej 

zmene 

 

Skutočné 

plnenie rozpočtu 

k 31.12.2020 

% 

plnenia 

Príjmy celkom 124 682 169 171 156 735,23 92,65 

z toho :     

Bežné príjmy 124 682 141 786 141 735,49 99,96 

Kapitálové príjmy            0                 0                 0       - 

Finančné príjmy            0         27 385        14 999,74      54,77 

Výdavky celkom   96 431 127 188 116 511,45 91,61 

z toho :     

Bežné výdavky  96 431   97 990   99 199,21   101,23 

Kapitálové výdavky                0        29 198        17 312,24     59,29 

Finančné výdavky           0            0        0       - 

Rozpočet  obce    28 251       41 983 40 223,78 95,81 
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Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID - 19. 

V roku 2020 plnenie príjmov vo významnej miere ovplyvnili príjmy : 

- v bežnom rozpočte príjmy:  

- podielové  

V roku 2020 čerpanie výdavkov vo významnej miere ovplyvnili výdavky : 

- v bežnom rozpočte v súvislosti s pandémiou COVID - 19 výdavky na obstaranie : 

- rúšok, respirátorov, rukavíc, dezinfekčných prostriedkov, d 

- ezinfekčných gélov, teplomerov, stojanov na dezinfekciu, príspevkov 

dobrovoľníkom pri testovaní, občerstvenia pri testovaní, a dezinfekcie priestorov 

Obecného úradu 

 

2.2.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 

 

Hospodárenie obce   

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR   

Bežné  príjmy spolu 141 735,49 

Bežné výdavky spolu 99 199,21 

Bežný rozpočet 42 536,28 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 17 312,24 

Kapitálový rozpočet  -17 312,24 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 25 224,04 

Vylúčenie z prebytku/úprava schodku 1 234,48 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 23 989,56 

Príjmové finančné operácie  14 999,74 

Výdavkové finančné operácie 0,00 

Rozdiel finančných operácií 14 999,74 
PRÍJMY SPOLU   156 735,23 

VÝDAVKY SPOLU 116 511,45 

Hospodárenie obce  40 223,78 
Vylúčenie z prebytku/úprava schodku  1 234,48       
Skutočné hospodárenie obce   38 989,30 

 

Výške prebytku v roku 2020 bola 23 989,56 EUR, rozdiel finančných operácií bol  

14 999,74 EUR. 

 

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID - 19. 
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2.3 Rozpočtu na roky 2021 - 2023 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Plán na rok 

2021 

Plán na rok 

2022 

Plán na rok 

2023 

Príjmy celkom      156 735,23 144 428 124 212 124 212 

z toho :     

Bežné príjmy     141 735,49 124 428 124 212 124 212 

Kapitálové príjmy          0    0 0 0 

Finančné príjmy      14 999,74 20 000 0 0 

        

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Plán na  rok 

2021 

Plán na  rok 

2022 

Plán na  rok 

2023 

Výdavky celkom      116 511,45 124 073 95 265 95 265 

z toho :     

Bežné výdavky       99 199,21 96 573 95 265 96 265 

Kapitálové výdavky       17 312,24 27 500 0 0 

Finančné výdavky                 0 0 0 0 

 

 

3. Informácie o vývoji obce z pohľadu účtovníctva  

 
3.1. Majetok 

Názov   PS  k 01.01.2020  v EUR KS  k 31.12.2020 v EUR 

Majetok spolu 465 908 494 398 
Neobežný majetok spolu 391 129 394 342 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok   
Dlhodobý hmotný majetok                293 584                296 797 
Dlhodobý finančný majetok 97 545 97 545 
Obežný majetok spolu 74 562  99 820 
z toho :   
Zásoby     105         
Zúčtovanie medzi subjektami VS   
Dlhodobé pohľadávky   
Krátkodobé pohľadávky      220       535 
Finančné účty  74 237  99 285 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   
Časové rozlíšenie     217       236 

 

 

 

 

 

3.2. Zdroje krytia 
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Názov PS  k  01.01.2020 v EUR KS  k  31.12.2020 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 465 908 494 398 
Vlastné imanie  445 728 473 033 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely    
Fondy   
Výsledok hospodárenia  445 728 473 033 
Záväzky     6 717      9 001 
z toho :   
Rezervy        480         480 
Zúčtovanie medzi subjektami VS         174 
Dlhodobé záväzky         45           58 
Krátkodobé záväzky     6 192       8 289 
Bankové úvery a výpomoci   
Časové rozlíšenie                   13 463      12 364 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- prírastok majetku: chodník na cintoríne 

- prírastok finančných prostriedkov 

- prírastok záväzkov voči zamestnancom, daňovému úradu, orgánom sociálneho 

a zdravotného poistenia 

 

3.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Stav 

k 31.12. 2019 

Stav 

k 31.12. 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   0 448,24 

Pohľadávky po lehote splatnosti   219,82   86,64 

 

Analýza pohľadávok: 

- nárast pohľadávok voči SPP a VSE z ročného vyúčtovania o 448,24 Eur 

- pokles nedaňových pohľadávok za vývoz TKO a cintorínske poplatky o 46,36  Eur 

- pokles daňových pohľadávok za pozemky o 99,36 Eur a nárast za stavby a psa o 12,54 Eur 

 

3.4 Záväzky 

 

Záväzky Stav 

k 31.12 2019 

Stav 

k 31.12. 2020 

 

Záväzky do lehoty splatnosti    6 237,.28 8 347,08  

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

Analýza záväzkov: 

- nárast záväzkov voči SF o 12,85 Eur  

- pokles záväzkov voči dodávateľom o 892,15 Eur 

- nárast záväzkov voči zamestnancom o 1 740,79 Eur  

- nárast záväzkov voči SP a ZP o 852,87 Eur 

- nárast záväzkov voči DÚ o 395,41 Eur 
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4. Hospodársky výsledok za 2020 – vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Náklady            104 760,87            114 734,56 

50 – Spotrebované nákupy             10 191,50              20 506,55 

51 – Služby             22 207,16              23 648,57 

52 – Osobné náklady             55 661,66              52 734,19 

53 – Dane a  poplatky                  106,94                   313,76 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

                 224,11                   942,91 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

            13 434,00              14 579,00 

56 – Finančné náklady                 816,20                1 619,20 

57 – Mimoriadne náklady                     0                     0  

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

              2 119,30                   390,08 

Výnosy          130 297,17            142 040,75 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar                 475,78                        233,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

                    0                       0 

62 – Aktivácia                     0                        0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

         120 702,22            118 766,27  

64 – Ostatné výnosy              3 946,30                4 001,30 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

                540,00                    480,00 

66 – Finančné výnosy                   65,60                          7,91 

67 – Mimoriadne výnosy                     0                      0 

68 -  Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v štátnych 

RO a PO 

                    0                      0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach,  

             4 567,27              18 552,27 

Hospodársky výsledok pred 

zdanením 

           25 536,30             27 306,19 

59 – Daň z príjmov                     8,24                      1,49 

Hospodársky výsledok po zdanení            25 528,06             27 304,70 
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Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 27 304,70 Eur bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Náklady a výnosy boli sčasti ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov:   

-  nárast materiálových nákladov z dôvodu nákupov spojených s pandémiou, nákupov  

   interiérového vybavenia a vybavenia kuchyne do SM,  krížovej cesty, nákup výpočtovej       

   techniky 

-  pokles mzdových a poistných nákladov z dôvodu práceneschopnosti spojenej s ochorením  

   COVID-19 

-  pokles nákladov na transfery z dôvodu zatvorených centier voľného času počas pandémie 

-  pokles daňových výnosov hlavne  výnosov z podielových daní, ktoré boli krátené 

   počas pandémie  

-  nárast výnosov z bežných transferov od Nadácie SPP 

 

5. Ostatné  dôležité informácie  

5.1 Prijaté granty a transfery  

Obec prijala nasledovne granty a transfery: 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Michalovce        1 228,78 Voľby do NR SR 

Okresný úrad Košice             16,67  Na vojnové hroby 

Ministerstvo vnútra SR           175,69    Register adries, register obyvateľ. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR             20,43 Úsek dopravy 

Štatistický úrad SR        1 308,00    Sčítanie domov a bytov 

Krajský úrad odbor ŽP             44,93 Životné prostredie 

Nadácia SPP        8 000,00 OCU-yybavenie spoločenskej 

miestnosti 

Nadácia SPP        5 652,00 UPSO-krížová cesta a oprava 

prístupovej cesty 

 

Medzi významné granty a transfery patrí: 

-  dotácia na sčítanie domov a bytov zo ŠR 

- dotácia na vybavenie spoločenskej miestnosti z Nadácie SPP 

- dotácia na krížovú cestu a opravu prístupovej cesty k nej z Nadácie SPP 
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V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID - 19 : 

 

Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

Okresný úrad Michalovce       1 312,11 Výdavky spojené s testovaním 

   

 

Príjem bol refundáciou  výdavkov  I. a II. kolo celoplošného testovania a to na dezinfekčné 

prostriedky, ochranné pomôcky, príspevky na dobrovoľnícku činnosť a poskytnuté 

občerstvenie 

 

 

5.2. Poskytnuté dotácie 

 

Obec v roku 2020 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. 9/2010 o dotáciách, právnickým 

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na 

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

5.3 Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 

 -  chodník na cintoríne 

 -  prístavba spoločenskej miestnosti, slúžiaca ako sociálne zariadenie 

 

5.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

-  fasáda na budove spoločenskej miestnosti 

-  oplotenie spoločenskej miestnosti a detského ihriska 

 

5.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  
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5.6.Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

 

Pandémia ochorenia COVID - 19, ktorá významne negatívne ovplyvňuje hospodárenia obce: 

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). 

V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho 

krajín. Situácia sa neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na 

jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené negatívne vplyvy majú 

v roku 2020 za následok zníženie príjmov z podielových daní oproti odhadom, na základe 

ktorých bol zostavený rozpočet, čo malo vplyv na potrebu úpravy rozpočtu s následným 

obmedzením určitých plánovaných aktivít a za určitých podmienok aj zhoršenie ukazovateľov 

zadĺženosti. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné 

poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.  

 

 

 

Vypracoval:  Darina Cvoreňová                              Schválila: Bc. Agnesa Stričková                                     

                      Marta Rudňanská 

 

V Oreskom dňa 03.06.2021 

 

Prílohy: 

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


