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1. Úvodné slovo starostky obce 

Miestna samospráva má pomerne jasne zadefinované rámce finančných príjmov, ktoré 

tvoria najmä podielové dane FO a PO, tiež príjmy z miestnych daní a poplatkov. Oddávna platí 

staré známe pravidlo financií nie je a nikdy nebude dosť.  Plánov je veľa, čo je potrebné v 

reálnom čase  zabezpečiť, skvalitniť, zrekonštruovať či pristaviť. Verím, že každý starosta tak, 

ako aj ja sa snaží svojou prácou budovať pozitívny obraz zdravej a perspektívnej obce so 

zvyšujúcou sa kvalitou života našich  obyvateľov.

Individuálna výročná správa obce Fekišovce za rok 2019, ktorú Vám predkladám,

poskytuje pravdivé informácie o činnosti obce za rok 2019 a o výsledkoch dosiahnutých pri 

plnení jednotlivých úloh vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p., Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa 

obec riadi pri výkone samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného 

výkonu štátnej správy. Správa hodnotí ekonomickú a bežnú činnosť obce.

       V uplynulom období sme začali s obstarávaním Spoločného územného plánu obce, ktorý

sa dostáva do finálnej fázy. Uvedomujúc si, že obec nemá vyhovujúce priestory na kultúrno

spoločenské aktivity a po vybavení  stavebného povolenia začali  sme s výstavbou prístavby

Kultúrno kreatívneho spolkového centra.  Po vybudovaní  tohto objektu zlepšíme podmienky

pre voľnočasové aktivity detí, mládeže aj dospelých. Obec po dlhej stavebnej stagnácií zaživa

na  tunajšie  pomery  rušnú  stavenú  činnosť.  Niektoré  staršie  rodinné  domy  majú  nových

majiteľov, ktorí ich rekonštruujú. Rodinné domy stavajú aj mladí ľudia vracajúci sa späť do

obce.   Čaká nás  veľa práce,  lenže každá  plánovaná činnosť je podmienená disponibilnými

finančnými prostriedkami. Napriek tomu sa budem snažiť v spolupráci s poslancami OZ 

a občanmi urobiť maximum pre zveľaďovanie našej obce a skvalitňovanie podmienok života

nás všetkých. Spolieham sa na aktívnu podporu, ochotu a spoluprácu od všetkých občanov. 

2. Identifikačné údaje obce

Názov: OBEC Fekišovce

Sídlo:   Fekišovce 37

IČO:     00325139

Štatutárny orgán obce: Miloslava Fedorová

Telefón:    056/6596 242  

Mail:  obec.fekisovce@szm.sk

Webová stránka:   www.fekisovce.cekuj.net
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starostka obce: Miloslava Fedorová

Zástupca starostu obce: Ing. Jozef  Ostrožnický

Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Kirilová

Obecné zastupiteľstvo: Ing. Marián Fedor

Mgr. Matej Andričik

Mgr. Simona Mattová Schonová

                                               Bc. Dominika Jencová

Komisie: Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie

verejných funkcionárov

Komisia pre kultúru a šport

Komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažností

Obecný úrad: Mgr. Jana Dupejová, referent účtovníctva a rozpočtovníctva

4. Poslanie, vízie, ciele 

Poslanie 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. 

Vízie obce:

  Obec Fekišovce má všetky predpoklady byť miestom pre pokojné bývanie všetkých 

obyvateľov obce. Cieľom rozvoja obce je dobudovanie občianskej vybavenosti obce a to 

hlavne vybudovanie kanalizácie obce, vybudovanie  športového zariadenia prípadne trávového 

ihriska a detského ihriska na rozvoj športových aktivít. K napĺňaniu vízií spracovávame 

územnoplánovaciu dokumentáciu, taktiež sa začala realizovať výstavba kultúrno kreatívneho 

spolkového centra, kde by mohli naši občania vyvíjať rôzne kultúrne a spolkové činnosti. 

Výstavbu plánujeme po etapách v horizonte troch rokov. Medzi priority patrí vytvárať 

podmienky trvalo udržateľného rozvoja obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľstva,

v súlade s ochranou životného prostredia, pri udržateľnom využívaní kultúrneho, historického a

prírodného dedičstva obce. Rozvoj obce vidíme perspektívne aj v turistike, cestovnom ruchu a 

vo vybudovaní cyklotrasy.
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Ciele obce:

   Naplnenie rozvojovej vízie obce je podmienené dostatkom finančných prostriedkov,

 či už z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov štátneho rozpočtu či rozpočtu EÚ. Súčasťou 

zistenia finančných prostriedkov je hlavne spracovať kvalitne projekty, ktoré by boli 

úspešné pri žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov. 

- Vytvoriť podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania

- zlepšiť stav obecného majetku budovaním a rekonštrukciou miestnej infraštruktúry.

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 Fekišovce sa nachádza v Košickom kraji v okrese Sobrance

a katastrálne hraničí s obcami:  Úbrež, Závadka, Hnojné, Veľké Revištia.

Celková rozloha obce /katastra/: Fekišovce 476 ha       

Nadmorská výška : 121 m.n.m.

5.2. Demografické údaje 

Hustota a počet obyvateľov : 308 k 31.12.2019

Národnostná štruktúra : Slovenská národnosť

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Prevažuje rímsko katolícke 

a aj gréckokatolícke vierovyznanie.

Vývoj počtu obyvateľov : Stagnujúci

5.3. Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v obci : 2%

Nezamestnanosť v okrese : 9%

Vývoj nezamestnanosti : stagnujúci
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5.4. Symboly obce

Erb obce:      Vlajka obce: farby vlajky sú  žltá, modrá a biela.

                               Pečať obce: vychádza z erbu obce s nápisom Obec  Fekišovce

5.5. História obce 

Obec Fekišovce leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny. Po prvý raz sa spomína prvou 

písomnou zmienkou v roku 1391 pod názvom Fekeshaza. Avšak dedina jestvovala už skôr. 

Miestne sídlisko založil zeman Fekiš, pravdepodobne okolo roku 1300. Okrem zemianskych 

kúrií tam jestvovali aj ojedinelé poddanské domy, okolo roku 1599 len jeden dom. Okolo rokov

1715 a 1720 tam žili len zemania, neskôr aj poddaní. Od stredoveku patrila Fekesovcom, 

neskôr panstvu Michalovce-Jasenov v 18. storočí zem patrila rodine Bujanovitsovcov. Neskôr 

patrila michalovským šľachticom časť zostala Stárayovcom až do 19 storočia. V roku 1828 tu 

bolo 38 domov a 327 obyvateľov a v roku 1910 415 obyvateľov. Obyvatelia sa v minulosti 

zaoberali poľnohospodárstvom. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Užskej stolice.  

V obci v roku 1730 bol postavený drevený kostolík, ktorý sa  nezachoval. Súčasný kostol 

Narodenia Panny Márie je z roku 1896. V priestoroch kostola je umiestnená soška Jezuliatka 

„Bambino“.  Zvykne sa hovorievať, že Zemplín slovenská časť Zemplínskej a Uhorskej župy 

sa pri celonárodných „vzopätiach! Súvisiacich s proslovenskou orientáciou, vždy len „viezol“ 

V   memorande z roku 1919 neboli intelektuáli, ale gazdovia z dedín...Svedčia o tom aj tri  

Podvihorlatské memoranda na jednom z nich mála účasť aj obec Fekišovce.

5.6. Pamiatky 

 Rímskokatolícky kostol Narodenie Panny Márie – neskoro klasicistický z roku 1896.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

6.1. Výchova a vzdelávanie 

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- V obci sa nenachádza Základná škola, ani Materská škola..
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      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude

orientovať na : 

   Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude

orientovať: Našou snahou je zapojiť do športových aktivít viac detí a mládeže aj seniorov s

orientáciou na stolný tenis, loptové hry, kulturistika, hra v šípky, beh, rýchlochôdza. 

Pre tvorivých kreatívnu tvorbu zameranú na rôzne techniky.    

           

6.2. Sociálne zabezpečenie

 Sociálne služby v obci zabezpečuje :

  Obec Fekišovce nezabezpečovala v roku 2019 opatrovateľskú službu.

6.3. Kultúra

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec v zasadačke Obecného úradu a na 

miestnom ihrisku. O kultúrny a športový život v obci sa stará tým občanov pod vedením 

starostky obce. Kultúrno spoločenské akcie – MDŽ, október mesiac úcty k starším  s ocenením 

jubilantov , Mikulášska tvorivá dielňa.  

- Na základe analýzy doterajšieho vývoja očakávame,

že kultúrny a spoločenský život v obci sa rozvinie po dokončení KKSC. Bude orientovaný na 

usporiadanie kultúrno spoločenských akcií za účelom stretávania sa občanov. K informovanosti

občanov prispieva  miestny rozhlas, web stránka, Informačné tabule rozmiestnené v obci aj 

Infolist – občasník, ktorý vydáva OcÚ.

      

6.4. Hospodárstvo 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

- Voda, plyn, kúrenie 
- Stavebné práce
- Kováčske práce
- Predaj, servis počítačov a kamerových systémov
-

 Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude

orientovať na : Rozvoj malého a stredného podnikania. 

     

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019.
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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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný

rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.11.2018 uznesením č.3.4/2018

Rozpočet bol zmenený dvakrát

- zmena   schválená dňa 30.09.2019 uznesením č. 4.5/2019

- druhá zmena schválená dňa 15.12.2019 uznesením č. 3.6/2019

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

Schválený
rozpočet 

Schválený rozpočet 
po poslednej zmene

Skutočné 
plnenie príjmov/

čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/

% čerpania
výdavkov 

Príjmy celkom 112.877,- 104.640,74 105.246,60 100,58
z toho :
Bežné príjmy 73.877,- 86.640,74 87.246,60 100,70
Kapitálové príjmy 9 000,- 9. 000,- 100
Finančné príjmy 39 000,- 9 000,- 9.000,- 100
Výdavky celkom 112.877,- 93.527,15 80.799,37 86,39
z toho :
Bežné výdavky 70.759,- 79.209,15 67.605,- 85,35
Kapitálové výdavky 40 118,- 11.318,- 10.194,37 90,07
Finančné výdavky 2 000 3 000,- 3 000,- 100
Rozpočet obce 0 +13 113,59 +24 447,23

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné  príjmy spolu 87 246,60
Bežné výdavky spolu 67 605,-
Bežný rozpočet 19 641,60
Kapitálové  príjmy spolu 9 000,-
Kapitálové  výdavky spolu 10 194,37
Kapitálový rozpočet - 1 194,37
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 18 447,23
Vylúčenie z prebytku 9 000,-
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 9 447,23
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Príjmové finančné operácie 9 000,-
Výdavkové finančné operácie 3.000,-
Rozdiel finančných operácií 6 000,-
PRÍJMY SPOLU  105 246,60
VÝDAVKY SPOLU 80 799,37
Hospodárenie obce + 24.447,23
Vylúčenie z prebytku 9.000,00
Upravené hospodárenie obce + 15.447,23

Prebytok rozpočtu v sume 18.447,23 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 18.477,23 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 6.000,-  EUR,  navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 6.000,- 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 : 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 9.000 EUR, a to na: Dostavbu Kultúrno
kreatívneho spoločenského centra

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške
„+15.447,23  EUR“. 
 

7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022

Skutočnosť
k 31.12.2019

Rozpočet  
na rok 2020

Rozpočet
 na rok 2021

Rozpočet
 na rok 2022

Príjmy celkom 105 246,60 112 573,- 73 573,- 73 573,-
z toho :
Bežné príjmy 87 246,60 73 573,- 73 573,- 73 573,-
Kapitálové príjmy 9 000,-
Finančné príjmy 9 000,- 39 000,-

Skutočnosť
k 31.12.2019

Rozpočet  
na rok 2020

Rozpočet
 na rok 2021

Rozpočet
 na rok 2022

Výdavky celkom 80 799,37 109 161,- 69 043,- 68 043,-
z toho :
Bežné výdavky 67 605,- 67 043,- 67 043,- 67 043,-
Kapitálové výdavky 10 194,37 40 118,-
Finančné výdavky 3 000,- 2 000,- 2 000,- 1 000,-
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

8.1. Majetok 

Názov Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Majetok spolu 214.927,80 238.291,45
Neobežný majetok spolu 167.077,03 173.206,03
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 1.954,28 1.954,28
Dlhodobý hmotný majetok 91.963,35 98.092,35
Dlhodobý finančný majetok 73.159,40 73.159,40
Obežný majetok spolu 47.80,77 65.085,42
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 8.565,41 9.733,15
Finančné účty 39.285,36 55.352,27
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie 0 0

8.2. Zdroje krytia 

Názov Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k  31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu 214.927,80 238.291,45
Vlastné imanie 180.205,16 198.853,31
z toho :
Oceňovacie rozdiely 
Fondy
Výsledok hospodárenia 180.205,16 198.853,31
Záväzky 21.740,44 18.381,74

z toho :
Rezervy 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 9.000,01 9.000,-
Dlhodobé záväzky 24,23 337,80
Krátkodobé záväzky 4.716,20 4.043,94
Bankové úvery a výpomoci 8.000,- 5.000,-
Časové rozlíšenie 12.982,20 21.056,40

8.3. Pohľadávky 

Pohľadávky Zostatok
 k 31.12 2018

Zostatok 
k 31.12 2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti  
Pohľadávky po lehote splatnosti  8 565,41 9 733,15
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8.4. Záväzky

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2018

Zostatok 
k 31.12 2019

Záväzky do lehoty splatnosti  12 740,43 9 381,74
Záväzky po lehote splatnosti  

9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov

Názov Skutočnosť
k 31.12.2018

Skutočnosť
k 31.12.2019

Náklady 72.241,95 70.716,81
50 – Spotrebované nákupy 7.813,30 7.074,49
51 – Služby 20 256,25 8.938,90
52 – Osobné náklady 39 840,54 50.144,49
53 – Dane a  poplatky 52,78 57,68
54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

566,80 366,81

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia

2.468,64 2.871,-

56 – Finančné náklady 953,14 1.133,44
57 – Mimoriadne náklady 0 0
58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov

290,- 130,-

59 – Dane z príjmov 0,36
Výnosy 89.925,15 89.365,68
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 4,- 0
61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb

0 0

62 – Aktivácia 14.194,69 0
63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov

71.446,08 78.621,88

64 – Ostatné výnosy 1.470,73 1.932,43
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia

0 0

66 – Finančné výnosy 881,60 753,43
67 – Mimoriadne výnosy 0 0
69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a PO zriadených obcou 
alebo VÚC

1.928,05 8.057,94

Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

+17.683,20 +18 648,17

Hospodársky  výsledok  kladný  v sume  +18.648,17  EUR  bol  zúčtovaný  na  účet  428  –

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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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 Suma prijatých
prostriedkov v EUR 

Okresný úrad MI Odmena skladníka CO 35,87
Okresný úrad MI Evidencia obyvateľov 99,99
ÚPSVaR Sobrance Rodinné prídavky 1 263,17
Okresný úrad MI Voľby prezidenta SR 1 198,66
Okresný úrad MI Voľby do EP 788,69
Okresný úrad MI Register adries 18
Úrad práce soc. vecí a 
rodiny

§ 54 AČ 3 692,22

MF SR Dostavba Kultúrno kreatívneho 
spoločenského centra

9.000,-

Miloslava Fedorová – 
darovacia zmluva

Dostavba Kultúrno kreatívneho 
spoločenského centra

400,-

10.2. Poskytnuté dotácie 

V roku 2019 obec neposkytla žiadne dotácie 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2019

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2019:

-  Oplotenie cintorína a rekultiváciu plochy pri Dome nádeje a parkové úpravy.
- Začatie výstavby KKSC

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- Dostavba Kultúrno kreatívneho spoločenského centra

- Výstavba detského ihriska

- Zriadenie trávového ihriska 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Koronavírus SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne 
na konci roka 2019. V prvých mesiacoch roka 2020 sa rozšíril do celého sveta. Prvý potvrdený 
prípad na Slovensku bol zaznamenaný dňa 06.03.2020. Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného 
zdravia bola na území Slovenskej republiky vyhlásená dňa 11.03.2020 mimoriadna situácia. 
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Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky neboli zaznamenané negatívne dopady na 
obec, okolnosti sa stále menia a nemožno odhadnúť vplyv súčasnej situácie na obec.
Akýkoľvek negatívny vplyv zahrnie obec do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  

Obec nevedie súdny spor. 

ypracoval:                                                                     Schválil:

Mgr. Jana Dupejová                Miloslava Fedorová

Miloslava Fedorová

Vo Fekišovciach dňa 31.03.2020

Prílohy:

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 
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