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Úvodné slovo starostu
Vážení spoluobčania,
Výročná správa Obce Vojčice za rok 2015, ktorú Vám predkladám, poskytuje reálny pohľad
na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku. Aj v roku 2015 sme sa snažili
plniť všetky úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších
zákonov a ustanovení, ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií
a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. Zabezpečovali sme
údržbu verejných priestranstiev, osvetlenia, rozhlasu, miestneho cintorína, školských
a predškolských zariadení. V uplynulom roku sa nám podarilo zrekonštruovať niektoré
miestne komunikácie, cestné priekopy a rigoly. Rovnako sa nám podarilo zrekonštruovať
priestory kultúrneho domu a obecného úradu. Časť investícií bola prenesená do
nasledujúceho roka. Ide najmä o rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorú pre časovú
tieseň nebolo možné vykonať v roku 2015. V roku 2016 obec čaká veľa práce. Medzi priority
určite patrí:


rekonštrukcia miestnych chodníkov a priekop



zlepšenie technického stavu kaštieľa



výstavba novej materskej školy s využitím financovania prostredníctvom EÚ;



rekonštrukcia budovy základnej školy



dobudovanie infraštruktúry ako je vodovod a kanalizácia



výstavba parkoviska a chodníka na miestnom cintoríne



výmena oplotenia na cintoríne



a mnoho ďalších aktivít

Naďalej sa budem snažiť o neustále rozširovanie a skvalitňovanie poskytovaných
služieb v našej obci a dôstojnú reprezentáciu a pozitívne zviditeľňovanie našej obce v rámci
celého Slovenska.
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga – starosta obce
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1. Identifikačné údaje obce
Názov:

OBEC VOJČICE

Adresa:

P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice

Telefón, fax:

056/6761138, 056/6761328

e-mail:

vojcice1@gbs.eu.sk, vojcice2@gbs.eu.sk, vojcice3@gbs.eu.sk

web:

www.obecvojcice.sk

okres:

Trebišov

kraj:

Košický

región:

Južný Zemplín

IČO:

00332135

DIČ:

2020741272

Právna forma:

právnická osoba

2. Organizačná štruktúra a identifikácia vedúcich
predstaviteľov
Starosta obce:

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga

Zástupca starostu obce : Marián Vilus
Obecné zastupiteľstvo:

Jozef Bajus, Ing. Vincent Borov, Dušan Jeňo, Lukáš Kolody,
Ing. Martin Konečný, Marta Kopečková, Mgr. Michal Pencák
František Ujhely

Pri obecnom zastupiteľstve nie je zriadená žiadna komisia.
Konsolidovaný celok tvoria: Obecný úrad Vojčice a Základná škola Vojčice
Rozpočtové organizácie obce:
Základná škola Vojčice, Školská 379/4, štatutár Mgr. Monika Melková, základnou
činnosťou je výchova a vzdelávanie
Príspevkové organizácie obce:
Obec nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie
Neziskové organizácie založené obcou:
Obec nemá založené žiadne neziskové organizácie.
Obchodné spoločnosti založené obcou:
Obec nemá založené žiadne obchodné spoločnosti.
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Občania obce
Vojčice

Obecné
zastupiteľstvo

Hlavný kontrolór

Referent
evidencia obyvateľstva
správa registratúry
archív

Zástupca starostu

Starosta obce

Komisie OZ

Referent
ekonomický úsek
účtovníctvo
personalistika a mzdy

Obecný úrad

Referent
úseku daní a poplatkov

Materská škola bez
právnej subjektivity

Školská jedáleň bez
právnej subjektivity

Referent
údržby a správy budov, verejnej
zelene a pohrebiska
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Základná škola
s právnou subjektivitou

Aktivačná činnosť a menšie
obecné služby

3. Poslanie, vízie a ciele
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami.
Poslanie obce: 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 zo zdrojov od ostatných subjektov. Na
plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania, mimorozpočtové zdroje.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Neprípustné je darovanie nehnuteľného
majetku obce. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné
zastupiteľstvo. Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa
zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej
pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Ďalšie dotácie v súlade so
zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom
Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej
pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. Obec, ako subjekt verejnej správy
zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v
znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom
Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Všeobecnou
legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových
organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto
zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva. Obec ako samostatný územný
samosprávny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. Základnými dokumentmi
strategického plánovania Obce Vojčice je Program rozvoja Obce Vojčice ako strednodobý
strategický dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy.
Vízie obce:
 formovať obec ako vidiecke centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne,
prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života občanov obce,
 uplatňovať otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom,
dodávateľom a ostatným subjektom.
 individuálnym prístupom starostu obce a poslancov OZ zvyšovať záujem a zapojenie
občanov do riešenia vecí verejných
 vytvoriť v obci podmienky pre podnikateľskú činnosť a živnosti občanov obce.
 posilniť služby, podporiť rozvoj hospodárskeho života a poľnohospodárskej výroby.
Ciele obce: Cieľom obce je budovať infraštruktúru v obci tak, aby plnila úlohu pre sídelnú,
ekonomickú, kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci. Pre dosiahnutie cieľov a plnenie
poslania uplatňuje Obec Vojčice nasledovné zásady:
 plnenie právnych a ostatných požiadaviek,
 zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom,
 zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie
environmentálneho povedomia a kvality života,
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 rozšírenie Územného plánu obce za účelom ďalšej výstavby

4. Základná charakteristika konsolidovaného celku
4.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Obec Vojčice leží v južnej časti Košického kraja,
približne 12 km severovýchodne od mesta Trebišov.
Orograficky sa katastrálne územie obce Vojčice
rozprestiera v sústave Vnútorných karpatských
zníženín a v podsústave Východoslovenská nížina.
Orografické
členenie
je
podrobnejšie
ako
geomorfologické členenie, ale zároveň je staršie a z
vedeckého hľadiska menej presné. Geomorfologicky
patrí obec do provincie Východopanónska panva,
subprovincie Veľká dunajská kotlina a oblasti
Východoslovenská nížina, ktorá sa ďalej delí na
Východoslovenskú
rovinu
a
Východoslovenskú
pahorkatinu.
Prevládajúcim pôdnym typom sú fluvizeme, kultizemné a glejové
z nekarbonátových aluviálnych sedimentov. Územie obce patrí do povodia rieky Ondava.
Okrajom územia preteká bezmenný kanál, ktorý potenciálne môže zásobovať obec vodou.
Podľa klimatickej klasifikácie patrí územie obce do teplej oblasti s priemernou ročnou
teplotou 9-10 0C. Zrážky dosahujú ročne 550-600 mm. Obcou preteká regulovaným
vyrovnaným korytom rieka Trnávka. Ide o prítok Ondavy, ktorý sa pred obcou spája
s bezmenným kanálom a následne preteká okrajom Milhostova až na územie mesta
Trebišov. V katastri obce Vojčice sa nachádza Lesík BISCE, ktorý je od roku 2004 zaradený
do programu NATURA 2000 ako Územie európskeho významu s názvom BISCE. Všeobecne
záväznou vyhláškou č. 5/2007 zo dňa 2. 11. 2007 bola spomenutá lokalita vyhlásená za
prírodnú rezerváciu. Prírodnú rezerváciu v tomto čase spravuje Chránená krajinná oblasť
LATORICA. Ministerstvo životného prostredia dňa 7. 1. 2008 svojou vyhláškou vyhlásilo
Chránené vtáčie územie Ondavská rovina na zabezpečenie priaznivého stavu biotopov
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho,
ďatľa hnedkavého, ľabtušky poľnej, orla kráľovského, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej,
pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola rároha, chriašteľa poľného a
zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Spomínané vtáčie územie sa
nachádza aj v katastri obce Vojčice. Jeho celková rozloha je 15906,56 ha.
GPS súradnice obce: 48° 40′ 45.84″ S, 21° 42′ 44.64″ V
Susedné mestá a obce : Trebišov, Sečovce, Milhostov, Hriadky, Nový Ruskov, Horovce
Celková rozloha obce : 1790 ha
Nadmorská výška : 108 m. n. m.

4.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : hustota: 122,91 obyvateľa na km2
počet obyvateľov - 2 200 podľa sčítania 2011
Národnostná štruktúra :
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Národnosť
Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Poľská
Ruská
Ostatné
Nezistená

Počet obyvateľov
1 973
4
178
1
3
8
2
1
1
29

Zloženie obyvateľov obce podľa
národnosti
Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Poľská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :
Vierovyznanie
Rímskokatolícke
Gréckokatolícke
Pravoslávne
Evanjelické
Reformované
Svedkovia
Jehovovi
Kresťanské zbory

Počet
obyvateľov
1 108
826
13
12
68

Zloženie obyvateľov obce podľa
vierovyznania
Rímskokatolícke
Gréckokatolícke
Pravoslávne
Evanjelické
Reformované
Svedkovia Jehovovi

3

Kresťanské zbory

3

Vývoj počtu obyvateľov :
Vývoj počtu obyvateľov obce má od roku
1900 mierne stúpajúcu tendenciu. Kým
v roku 1900 žilo v obci 1191 obyvateľov,
v roku 1930 to bolo už 1522 a v roku 1970
2059 obyvateľov. Do roku 1991 počet
trvalo žijúcich obyvateľov klesol na 1934,
ale k 31. 12. 2015 bolo v obci prihlásených
k trvalému pobytu 2138 obyvateľov.

Vývoj počtu obyvateľov
3000
2000
1000
0
1900

1930

1970

1991

2013

2014

Počet obyvateľov

4.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : V roku 2015 bolo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
evidovaných v našej obci 269 uchádzačov o zamestnanie.
Nezamestnanosť v okrese : Nezamestnanosť v okrese v aj roku 2015 oscilovala na 2025%. Konkrétne miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ predstavovala
22,73 % a miera evidovanej nezamestnanosti 18,42 %
Vývoj nezamestnanosti : Podľa údajov poskytnutých Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny bol zostavený nasledujúci prehľad o vývoji nezamestnanosti v obci od roku 2007.
Z uvedené prehľadu vyplýva, že nezamestnanosť v obci v roku 2012 aj napriek
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2015

pretrvávajúcej svetovej hospodárskej kríze mierne klesla, no k záveru roka 2015 opätovne
stúpla na úroveň roka 2008.
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Počet nezamestnaných
230
253
295
299
323
201
290
269
254

Počet nezamestnaných

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4.4. Symboly obce
Erb obce
Heraldicky správny erb obce Vojčice má túto podobu: V červenom štíte je
zobrazený po zlatej pažiti bežiaci strieborný býk so zlatou zbrojou. Zlatú
farbu možno nahradiť aj žltou a striebornú bielou. Pod zbrojou sa v
heraldickej terminológii chápu zuby, drápy, kopytá a iné rozdielnou farbou
zvýraznené časti heraldickej figúry.

Vlajka obce :
Vlajku obce Vojčice tvoria štyri pozdĺžne pruhy vo farbách bielej, žltej,
červenej a žltej. Vlajka má pomer 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t. j.
zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Pečať obce : Pečať obce Vojčice je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom
OBEC VOJČICE.
Erb, pečať a vlajka predstavujú trojicu najvýznamnejších symbolov.

Výročná správa Obce VOJČICE za konsolidovaný celok za rok 2015

4.5. Logo obce
Obec Vojčice nemá evidované žiadne oficiálne logo. Ako logo sú používané oficiálne symboly
a oficiálny názov obce.

4.6. História obce
Vojčice boli osídlené už na sklonku mladšej doby kamennej. Územie s názvom Tábor vtedy
osídlil ľud, ktorý bol nositeľom polgárskej kultúry. Vyznačovala sa maľovanou keramikou,
ženskou plastikou a výrobkami z obsidiánu a rohovca. Najstaršou písomnou zmienkou o
Vojčiciach je listina kráľa Ondreja II. z roku 1217, podľa ktorej gróf Peter odovzdal svojmu
vazalovi Bartolomejovi časť obce. Aj písomný prameň z roku 1219 spomína vo Vojčiciach
majetok šľachtica Kozmu. Kráľ Ladislav IV. vydal v roku 1284 listinu, v ktorej uvádza, že
zeman Mortun má zaplatiť peňažnú pokutu Ivankovi, synovi Ivanchina z Vojčíc, čím
potvrdzuje už existenciu Vojčíc ako obce. Názov obce sa postupným vývojom menil. V 13. a
14. storočí sa Vojčice nazývali Weyche, v 15. a 16. storočí Weche. Súčasný názov obce sa
používa od roku 1773 (Wojczicze). Názov je pravdepodobne odvodený od mena Vojča,
prípadne Vojtech. Vznikol ešte pred 11. storočím, teda pred vytvorením štátu uhorských
Arpádovcov. Prameň z roku 1325 uvádza, že Vojčice boli majetkom zemanov Mikuláša a
Imricha Dončov. Spor zemanov Gregora, syna Panka, so šľachticom Viliamom Drugethom,
majiteľom trebišovského panstva, o majetky v obci Vojčice, dokumentuje listina z roku
1328. Písomné pramene potvrdzujú, že už v roku 1380 Vojčice patrili k panstvu Trebišov.
V roku 1387 ich získal donáciou kráľovnej Márie a kráľa Žigmunda Peter Perényi. Obec
tak zostala súčasťou hradného panstva Trebišov aj v 15. a 16. storočí. Koncom 16. storočia,
za Juraja Drugetha, platila celá sedliacka usadlosť rentu 127 denárov ročne a naturálne
dávky na Juraja, na Michala a na Vianoce. V rokoch 1678-1766 sa Vojčice dostali do
majetkovej držby mníšskeho rádu trebišovských paulínov. Demografický vývoj Vojčíc
potvrdzujú údaje z rokov 1787 (65 domov a 579 obyvateľov) a 1828 (98 domov a 783
obyvateľov). Od 18. storočia mala obec poštu. V 19. storočí vlastnili prevažnú časť majetkov
v obci Čákyovci a Forgáchovci, v 20. storočí Andrássyovci. Po skončení protihabsburgských
povstaní boli Vojčice z dvoch tretín opustené. Obyvateľstvo ušlo pred plienením cisárskych
žoldnierov a kurucov. Správa z roku 1715 udáva, že Vojčice mali len 20 opustených a 6
obývaných domácností. Výrazný vplyv na dosídlenie Vojčíc mala ruthénska a slovenská
kolonizácia. Táto migračná vlna spôsobila, že v roku 1787 mali Vojčice už 579 obyvateľov,
ktorí žili v 65 obydliach. Z ďalších dostupných údajov vyplýva, že v roku 1828 žilo v obci v
98 domoch 783 obyvateľov. Z tohto počtu bolo 40 rodín sedliackych, 56 želiarskych a 3
podželiarske. Obec postihli aj dve tragické udalosti, a to morová epidémia v roku 1663 a
cholera 1831. Obyvatelia obce sa zúčastnili aj Východoslovenského roľníckeho povstania
v roku 1831. Počas veľkej vysťahovaleckej vlny v rokoch 1871-1901 sa z Trebišova,
Sečoviec, Vojčíc a Parchovian vysťahovalo 5278 osôb. Aj prvá svetová vojna tragicky
zasiahla do vývoja obce. Po vzniku ČSR boli Vojčice poľnohospodárskou obcou, v ktorej
sídlil notársky úrad. Do roku 1928 patrili do okresu Sečovce, v rokoch 1929-1945 boli
začlenené do okresu Trebišov. Poľnohospodársky ráz obce sa nezmenil ani v období
Slovenského štátu a druhej svetovej vojny. V jej priebehu viacerí občania vstúpili do Prvého
československého armádneho zboru. V obci pôsobil ilegálny národný výbor, ktorý
bezprostredne po prechode frontu prevzal správu obce. Červená armáda vstúpila do obce
30. novembra 1944. V roku 1945 bola vojna nenávratne preč. Značný rozsah vojnových škôd
na obytných i verejných budovách, komunikáciách, mostoch, živom i mŕtvom inventári,
ktoré spôsobili jednotky oboch bojujúcich armád, bolo nevyhnutné odstraňovať. Prechod
na mierový život bol však veľmi zložitý. Hlavným problémom bol nedostatok ťažnej sily.
V obci sa vyskytol aj mor ošípaných a prašivka koní. Kolektivizácia poľnohospodárstva,
vyhlásená na IX. zjazde KSČ v roku 1949, bola veľmi konfliktným procesom v živote obce.
Kronika JRD vo Vojčiciach píše o tom, „akou veľkou psychologickou premenou museli prejsť
vojčickí gazdovia, kým sa „dobrovoľne“ nezriekli svojich rozdrobených kúskov zeme.“ V roku
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1959 sa celý proces zavŕšil a JRD sa stalo celoobecným. Družstvo napredovalo so
striedajúcimi úspechmi aj neúspechmi. Rovnako napredoval aj život v obci. Spoločenský
zlom v novembri 1989 ukončil v Československu vyše štyridsať rokov trvajúce obdobie vlády
jednej politickej strany. K tomuto vývoju neboli ľahostajní ani Vojčičania, ale každodenný
život sa nemohol zastaviť.

4.7. Pamiatky
Medzi najvýznamnejšie pamiatky obce
patrí
gréckokatolícky
chrám
Nanebovstúpenia Pána z roku 1868.

4.8. Významné osobnosti obce
Rovnako ako v ostatných obciach,
slávnych rodákov.

tak aj Vojčice majú svojich

Lya de Putti – vlastným menom Lya Puttiová, bola tanečnica a
herečka éry nemého filmu. Narodila sa 10. januára 1897 vo
Vojčiciach. Kariéru začala v Budapešti, kde natočila svoj prvý film
A Császár katonái (1918), neskôr sa presťahovala do Berlína a tam
začala ako baletka v berlínskom Winter Garden v roku 1924. V tomto
čase si ju všimol filmový režisér Jol Mai, ktorý ju obsadil do filmu
Mistress of the World. V roku 1925 hrala v úspešnom filme Manon Lescaut a následne vo
Varieté (1925). Vo februári 1926 prišla do Ameriky. Predstavovala typ modernej herečky s
krátkym účesom tzv. typ „vamp“, v podobnom štýle ako u Louise Brooks alebo Colleen
Moore. V roku 1926 natočila film Sorrows Satan (1926), mal dve verzie - americkú a
európsku, nakoľko v jednej bola veľmi striedmo odetá. Na konci éry nemého filmu odišla do
Anglicka zdokonaliť sa v jazyku, pretože mala cudzí prízvuk. V roku 1929 sa vrátila na
Broadway. Zomrela nečakane vo veku 34 rokov za zvláštnych okolností - po neodbornom
odstránení kosti z jedla z krku herečky, po ktorom dostala infekciu, pleuritídu a zápal pľúc.
Zomrela v New Yorku 27. novembra 1931. Pochovali ju na cintoríne Ferncliff Cemetery v
Hartsdale v New Yorku.
J. E. Mons. Ján Eugen Kočiš - emeritný pomocný gréckokatolícky
biskup, Praha – narodil sa 25. 6. 1926 v Pozdišovciach a ako dvojročný
sa so svojou rodinou usídlil natrvalo vo Vojčiciach. Ako mladík pocítil
povolanie ku kňazstvu a tak nastúpil do kňazského seminára
a študoval teológiu na Vysokej škole teológie v Prešove. Politické
udalosti na jar roku 1950 zapríčinili likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi,
čo znemožnilo neverejné vysvätenie bohoslovca Eugena Kočiša.
V septembri toho istého roku boli všetci bohoslovci povolaní do
pomocných technických práporov. Všetky teologické učilištia a semináre
boli zrušené. Avšak 1. 1. 1951 bol vtedy ešte bohoslovec Eugen Kočiš
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počas vianočnej dovolenky neverejne vysvätený v Rožňave za kňaza. Po prepustení
z technických práporov 31. 12. 1953 až do obnovenia gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968
nasledovala manuálna práca, skrývanie sa, väznenie. Po obnovení sa zapojil do pastoračnej
práce najprv ako správca farnosti Klenov od 1. 8. 1968 do 30. 6. 1969, potom od. 1. 7. 1969
do 30. 8. 1990 ako ceremoniár a aktuár Biskupského úradu v Prešove a od 1. 10. 1990 do
konca roka 1992 ako správca farnosti Ďurďoš. Dňa 1. 1. 1993 v čase rozpadu spoločnej
republiky čechov a slovákov bol v Prahe zriadený biskupský vikariát. Nakoľko česká
republika organizačne prináležala Prešovskému biskupstvu, diecézny biskup Mons. Ján
Hirka vyslal do Prahy Jána Eugena Kočiša za riaditeľa biskupského vikariáta. V roku
1996 Svätý otec vybral České zeme zo zväzku Prešovského biskupstva a zriadil v Prahe
apoštolský exarchát. Ján Eugen Kočiš ako riaditeľ vikariáta sa stal generálnym vikárom
Apoštolského exarchátu v Prahe s titulom Monsiňor. Túto funkciu vykonával až do roku
2004, kedy ho Svätý otec menoval titulárnym biskupom Ahrittským a 15. 5. 2004 bol
v Prahe vysvätený. Od 7. októbra 2006 je emeritným biskupom. Vladyka Ján Eugen je
horlivý a príkladný nástupca apoštolov, zakladajúci člen Spolku sv. Cyrila a Metoda.
Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc. – chemik, technológ,
vysokoškolský pedagóg – narodil sa v roku 1943 vo Vojčiciach.
Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1965. Po ukončení vojenskej
prezenčnej služby v roku 1966 nastúpil ako interný ašpirant na
Katedru chémie a technológie ropy Chemicko-technologickej fakulty
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Kandidátsku
dizertačnú prácu
obhájil v roku 1969. Po ukončení vedeckej
ašpirantúry nastúpil ako asistent na Katedru chémie a technológie
ropy CHTF SVŠT v Bratislave. Roku 1985 sa habilitoval na docenta,
v roku 1989 dosiahol najvyššiu vedeckú hodnosť – doktor vied a v roku 1995 bol
vymenovaný za profesora vysokej školy. Vo výchovno-vzdelávacom procese pôsobí už viac
ako 30 rokov. Za túto dobu získal bohaté skúsenosti. V roku 1976 absolvoval dlhodobý
štúdijno-prednáškový pobyt na Eindhoven University of Technology v Holandsku
a v rokoch 1992-1993 pedagogicky pôsobil na University of Otawa v Kanade. V rámci
krátkodobých aj dlhodobých stáží u firiem v USA (UNO-CAL-UOP) a Nemecku (LINDE)
získal dva zahraničné granty. Viedol viac ako 50 diplomových prác a bakalárskych
projektov a 10 doktorandov. Rozsiahla je aj jeho publikačná a osvetová činnosť. Publikoval
viac než 250 prác vo forme vedeckých článkov, patentov, prednášok a posterov na vedeckých
konferenciách. Je spoluautorom niekoľkých vysokoškolských učebníc. V roku 2002 napísal
prvú elektronickú učebnicu „Organická technológia a Petrochémia, Uhľovodíkové
technológie“. Spolupracoval na celom rade projektov pre Slovnaft, Ekoil, Biodiesel
a Chemopetrol. Zapojil sa do riešenia medzinárodných projektov v rámci programu
PHARE. Počas svojej pedagogickej praxe vykonával funkciu tajomníka katedry a zástupcu
vedúceho katedry. Bol predsedom, podpredsedom a členom komisií pre štátne skúšky
a obhajoby. Bol členom dvoch pracovných komisií vedeckej rady STU. Prehľad uvedených
aktivít je veľmi strohý a nevystihuje plne všetky pedagogické, vedecko-výskumné
a organizačné aktivity. Svojou celoživotnou prácou sa zaradil medzi významné osobnosti
v oblasti technológie palív a petrochémie uznávané doma aj v zahraničí.
Ing. Jozef Tkáčik – riaditeľ Slovenskej filharmónie od 1996 do 2004 –
narodil sa 3. 10. 1942 vo Vojčiciach. Bol najmladším zo štyroch synov
Michala Tkáčika. Ako 13-ročný hrou na akordeón viedol folklórny súbor
na Základnej škole vo Vojčiciach a neskôr aj Poľnohospodárskej strednej
škole
Sečovciach. Po zmaturovaní bol prijatý na Vysokú školu
ekonomickú v Bratislave, kde v roku 1966 promoval. Po promócii
pracoval v Československom výskumnom ústave práce. V roku 1968 začal
pracovať na Ministerstve práce a sociálnych vecí SR. Zastával vedúce
ekonomické a riadiace funkcie. V Československom rozhlase v Bratislave
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zastával funkciu vedúceho plánovacieho a finančného odboru, v Slovenskom fonde
výtvarných umení a Ústave ľudovej umeleckej tvorby funkciu riaditeľa. V roku 1991
nastúpil do pracovného pomeru v Slovenskej filharmónii, kde spočiatku zastával funkciu
ekonomického námestníka a v rokoch 1996 až 2004 funkciu generálneho riaditeľa.
V rokoch 2005 až 2007 bol riaditeľom Filharmónie B. Martina v Zlíne. V súčasnosti
pracuje v Slovenskej filharmónii ako riaditeľ úseku technickej prevádzky. K jeho záľubám
odmalička patrili spev, hudba, divadlo a film. V minulosti bol členom speváckeho zboru
„Lúčnica“ . V súčasnosti je členom Speváckeho zboru mesta Bratislavy. Ako je uvedených
aktivít zrejmé, väčšina jeho pracovných činností bola spojená s riadením a organizovaním
umeleckých a kultúrnych ustanovizní.

5. Plnenie originálnych a prenesených funkcií
5.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
 Základná škola Vojčice
 Materská škola Vojčice
 Školský klub detí pri Základnej škole Vojčice
Na mimoškolské aktivity je zriadená:
 Základná umelecká škola Sečovce
 Základná umelecká škola Trebišov
 Centrum voľného času Sečovce
 Centrum voľného času Trebišov
 Súkromná základná umelecká škola Vojčice
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na predškolskú výchovu a základné školstvo aspoň na doterajšej úrovni. Obec sa
v roku 2016 zapojí do výzvy týkajúcej sa revitalizácie základných škôl.

5.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce poskytuje:
 Poliklinika n. o. Sečovce
 Nemocnica s poliklinikou Trebišov
 MUDr. Viera Gasperová – súkromný všeobecný lekár
 MUDr. Ladislav Jakubčák – súkromný zubný lekár
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti
sa bude orientovať na potrebu budovania lokálnych kapacít v rámci všeobecného lekárstva,
resp. zavedenie služby tzv. sociálneho taxíka pre obyvateľov obce, ktorí sú vzhľadom na svoj
vek resp. zdravotný stav odkázaní pri preprave za vyšetrením na takúto službu.

5.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje :
 Charitný dom Edity Steinovej
 Charitný dom Eriky Jakabovej
 Poverený zamestnanec obce, zabezpečujúci opatrovateľskú službu a donášku liekov
pre starších a imobilných občanov
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Na základe analýzy doterajšieho demografického vývoja a existencie dvoch zariadení pre
seniorov obec neplánuje v blízkej budúcnosti výstavbu ďalších zariadení pre seniorov.

5.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec hlavne formou vlastných kultúrnych
podujatí. V roku 2015 obec usporiadala viacero podujatí, napr. vo februári Detský karneval
s Micky a Minie, v máji Májovú slávnosť, v letných mesiacoch to bola Vojčická penalta,
v septembri Medzinárodný turnaj v stolnom tenise a v októbri podujatie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na rozvoj aktivít v oblasti folklóru, aktivít v rámci udržiavania starých
ľudových zvykov a rozvoja kultúrnych aktivít pestovaných a prezentovaných občanmi obce.
Do budúcnosti bude dôležité udržať, prípadne zvýšiť, angažovanosť občanov obce v rámci
organizačného zabezpečovania kultúrno – spoločenských a športových podujatí
organizovaných v obci.

5.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
Predaj potravinárskeho tovaru:
KOMFOS Prešov s. r. o.
Potraviny u Emila – Margaréta Kozárová
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Potraviny DÁVID – Oľga Barillová
Predaj priemyselného tovaru:
DAN – Ľubomír Dančák
EFFECT4U – Ladislav Horváth
Predaj kvetov a záhradnícke služby:
BETAN – Beáta Veľková
FRANTIŠEK – František Sinay
Autoopravovne, doprava, preprava:
LUMEZ – Ľubomír Mezei
PNEU-KAM – Štefan Sabo
VSJ –TRANS s. r. o. – PaedDr. Jaroslava Sabová
VS – ŠPED – Ján Sabo
Reštauračné zariadenia:
BAR ELIXÍR – Milan Krajňák
ALCALA – Radovan Tokár
Ostatné prevádzky:
AVREK s. r. o. - Ing. Ján Hazala
BAJUS – výroba drevených obalov – Ladislav Bajus
BAJUS MILOSLAV - maloobchod
DEMIN – výroba nábytku – Michal Demko
GOLIÁŠ minipivovar s. r. o. – Ing. Martin Vereščák, PhD.
HOĽAN – zámočníctvo – Štefan Hoľan
HOĽAN STANISLAV – strojárstvo
NOXWEL s. r. o. - strojárstvo
PREGMAL – výroba nábytku – Ján Malackanič
SLOVENSKÁ POŠTA a. s. – poštové a kuriérske služby
TEAMSTAV SK – stavebná činnosť – Peter Hreško
TIMKOV – kovovýroba – Vladimír Timko
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
SHR – Martin Bajus
SHR – Štefan Hoľan
SHR – Michal Ragan
REND s. r. o. – Kňežová Mária
SHR – Šefčíková Anna
Na základe analýzy doterajšieho vývoja a existujúcich možností je možné očakávať, že
hospodársky život v obci sa bude orientovať na potrebu využitia domácich kapacít.
Možnosti vytvorenia produktívnych pracovných miest vidíme primárne v oblasti
poskytovania služieb.

6. Rozpočet obce na rok 2015 a jeho plnenie
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 ods. 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 sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné
operácie.
Obec v roku 2015 zostavila ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový
a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 2. 2015 uznesením č. 6/2015
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Zmeny rozpočtu:
 prvá zmena schválená dňa
28. 2. 2015
 druhá zmena schválená dňa
1. 3. 2015
 tretia zmena schválená dňa
18. 3. 2015
 štvrtá zmena schválená dňa
31. 3. 2015
 piata zmena schválená dňa
31. 3. 2015
 šiesta zmena schválená dňa
31. 5. 2015
 siedma zmena schválená dňa
15. 6. 2015
 ôsma zmena schválená dňa
6. 11. 2015
 deviata zmena schválená dňa
6. 11. 2015
 desiata zmena schválená dňa
6. 11. 2015
 jedenásta zmena schválená dňa
6. 11. 2015
 dvanásta zmena schválená dňa
6. 11. 2015
 trinásta zmena schválená dňa
6. 11. 2015
 štrnásta zmena schválená dňa
6. 11. 2015
 pätnásta zmena schválená dňa
16. 12. 2015
 šestnásta zmena schválená dňa 30. 12. 2015
 sedemnásta zmena schválená dňa 22. 12. 2015
 osemnásta zmena schválená dňa 31. 12. 2015

rozpočtovým opatrením starostu
rozpočtovým opatrením starostu
uznesením č. 39/2015
rozpočtovým opatrením starostu
rozpočtovým opatrením starostu
rozpočtovým opatrením starostu
rozpočtovým opatrením starostu
uznesením č. 95/2015
uznesením č. 95/2015
uznesením č. 95/2015
uznesením č. 95/2015
uznesením č. 95/2015
uznesením č. 95/2015
uznesením č. 95/2015
uznesením č. 118/2015
rozpočtovým opatrením starostu
uznesením č. 120/2015
rozpočtovým opatrením starostu

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Rozpočet obce po poslednej zmene k 31.12.2015 v eurách:
Rozpočet na rok 2015
Príjmy celkom

Rozpočet po zmene 2015

1 026 161,77

1 398 313,09

1 022 506,77

1 105 957,46

Kapitálové príjmy

0,00

23 760,00

Finančné príjmy

0,00

258 687,32

3 655,00

9 908,31

1 011 897,00

1 325 139,62

513 702,00

630 509,47

Kapitálové výdavky

42 850,00

264 885,00

Finančné výdavky

61 840,00

38 940,00

393 505,00

390 805,15

14 264,77

73 173,47

z toho :
Bežné príjmy

Príjmy
RO
s právnou
subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Rozpočet obce za rok 2015

6.1 Plnenie príjmov za rok 2015
Obec
6.1.1 Bežné príjmy obce
Príjmy celkom

v celých €
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Schválený rozpočet

€ 1 022 506,77

Rozpočet po zmenách

€ 1 105 957,46

Skutočnosť k 31.12.2015

€ 1 105 496,49

% plnenia k rozpočtu po zmenách

99,96

6.1.2 Kapitálové príjmy obce
Príjmy celkom

v celých €
- €

Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách

23 760,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015

23 760,00 €

% plnenia k rozpočtu po zmenách

100,00

6.1.3 Príjmové finančné operácie obce
Príjmy celkom

v celých €
- €

Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách

258 687,32 €

Skutočnosť k 31.12.2015

283 849,68 €

% plnenia k rozpočtu po zmenách

109,73

Rozpočtové organizácie
6.1.4 Bežné príjmy rozpočtových organizácií
Príjmy celkom

v celých €

Schválený rozpočet

3 655,00 €

Rozpočet po zmenách

9 908,31 €

Skutočnosť k 31.12.2015

8 271,02 €

% plnenia k rozpočtu po zmenách

83,48

6.1.5 Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií
Príjmy celkom

v celých €

Schválený rozpočet

0,00

Rozpočet po zmenách

0,00

Skutočnosť k 31.12.2015

0,00

% plnenia k rozpočtu po zmenách

0,00

6.1.6 Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií
Príjmy celkom

v celých €

Schválený rozpočet
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0,00

Rozpočet po zmenách

0,00

Skutočnosť k 31.12.2015
% plnenia k rozpočtu po zmenách

2 384,19
Nerozpočtované príjmy

6.2 Plnenie výdavkov za rok 2015
Obec
6.2.1 Bežné výdavky obce
Výdavky celkom

v celých €

Schválený rozpočet

513 702,00 €

Rozpočet po zmenách

630 509,47 €

Skutočnosť k 31.12.2015

618 115,33 €

% čerpania k rozpočtu po zmenách

98,03

6.2.2 Kapitálové výdavky obce
Výdavky celkom

v celých €
42 850,00 €

Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách

264 885,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015

264 878,62 €

% čerpania k rozpočtu po zmenách

100,00

6.2.3 Výdavkové finančné operácie obce
Výdavky celkom

v celých €

Schválený rozpočet

61 840,00 €

Rozpočet po zmenách

38 940,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015

57 627,06 €

% čerpania k rozpočtu po zmenách

147,99

Rozpočtové organizácie
6.2.4 Bežné výdavky rozpočtových organizácií
Výdavky celkom

v celých €

Schválený rozpočet

393 505,00 €

Rozpočet po zmenách

390 805,15 €

Skutočnosť k 31.12.2015

387 988,35 €

% čerpania k rozpočtu po zmenách
6.2.5 Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií
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99,28

Výdavky celkom

v celých €

Schválený rozpočet

0,00

Rozpočet po zmenách

0,00

Skutočnosť k 31.12.2015

0,00

% čerpania k rozpočtu po zmenách

0,00

6.2.6 Výdavkové finančné operácie rozpočtových organizácií
Výdavky celkom

v celých €

Schválený rozpočet

0,00

Rozpočet po zmenách

0,00

Skutočnosť k 31.12.2015

1 903,73

% čerpania k rozpočtu po zmenách

Nerozpočtované výdavky

6.3 Plán rozpočtu na roky 2016 - 2018
6.3.1 Príjmy celkom
Skutočnosť
k 31.12.2015

Plán na rok
2016

Plán na rok
2017

Plán na rok
2018

Príjmy
celkom
z toho :

1 113 767,51 €

1 364 129,68 €

1 058 566,00 €

1 078 566,00 €

Bežné príjmy

1 105 496,49 €

1 040 670,00 €

1 056 036,00 €

1 076 036,00 €

Kapitálové
príjmy
Finančné
príjmy
Príjmy RO
s právnou
subjektivitou
vrátane PFO

23 760,00 €

218 000,00 €

- €

- €

283 849,68 €

102 939,68 €

- €

- €

8 271,02 €

2 520,00 €

2 530,00 €

2 530,00 €

Vývoj príjmov 2010 - 2018
1200000
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200000
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Bežné príjmy
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2013

Kapitálové príjmy

2014

2015

2016

príjmové finančné operácie

2017
Príjmy RO
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2018

6.3.2 Výdavky celkom
Skutočnosť
k 31.12.2015
Výdavky
celkom
z toho :

Plán na rok
2016

Plán na rok
2017

Plán na rok
2018

1 330 513,09 €

1 261 036,00 €

951 942,00 €

958 642,00 €

618 115,33 €

545 101,00 €

489 192,00 €

494 492,00 €

264 878,62 €

256 035,00 €

- €

- €

57 627,06 €

54 950,00 €

37 850,00 €

37 850,00 €

389 892,08 €

404 950,00 €

424 900,00 €

426 300,00 €

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné
výdavky
Výdavky RO
s právnou
subjektivitou
vrátane VFO

Vývoj výdavkov 2010-2018
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300000
200000
100000
0
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2011

Bežné výdavky
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2013

Kapitálové výdavky

7.
Hospodárenie
obce
hospodárenia za rok 2015
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO

2014

2015

2016

Výdavkové finančné operácie

a rozdelenie

2017

2018

Výdavky RO

prebytku

Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
1113767,51
1105496,49
8271,02
1006103,68
618115,33
387988,35
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Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok +/ schodok - / bežného
a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného
a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku vrátane fondu
opráv a údržby 16BJ
Upravené hospodárenie obce

107663,83
23760
23760
0
264878,62
264878,62
0
-241118,62
-133454,79
83494,42
-216949,21
258687,32
33652,01
225035,31
1396214,83
1304634,31
91580,52
88888,47
2692,05

Schodok rozpočtu v sume -133 454,79 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, bol v rozpočtovom roku 2015
vysporiadaný:


z finančných operácií

133 454,79

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 EUR, navrhujeme po vylúčení použiť na :
 tvorbu rezervného fondu
91 580,52
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/schodku rozpočtu
obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 68 494,42 EUR, a to na :
 prostriedky na predškolskú výchovu
v sume
569,96 EUR
 rodinné prídavky
v sume
269,46 EUR
 normatívne prostriedky pre ZŠ
v sume
67 655,00 EUR
b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 15 000,00 EUR, a to na :
 prostriedky na rekonštrukciu kaštieľa
v sume
15 000,00 EUR
 nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv
podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume
5 394,05 EUR
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ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2015 vo výške 2 692,05 EUR. (91 580,52 – 569,96 – 269,46 – 67 655,00 – 15 000,00 –
5 394,05)

8. Bilancia aktív a pasív v celých €
a) Za materskú účtovnú jednotku
8.1 A K T Í V A
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2015
Majetok spolu
Neobežný
majetok spolu
z toho :
Dlhodobý
nehmotný
majetok
Dlhodobý
hmotný majetok
Dlhodobý
finančný
majetok
Obežný majetok
spolu
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

Predpoklad
Rok 2016

4951321,02

4549482,96

4543257,55

4713198,55

4 668 778,51

4860239,89

4464580,51

4425823,08

4552271,10

4 550 512,63

4441640,41

4045981,03

4007223,60

4137662,22

4 550 512,63

418599,48

418599,48

418599,48

414609,48

90099,33

83691,52

115786,78

115786,78

340,87

756,38

433,16

40,32

31491,10

14177,20

5828,73

7777,18

6 265,88

45481,58

40226,48

44801,50

32656,56

40 000,00

12785,78

28531,64

64723,39

117964,07

70 000,00

981,80

1210,93

1647,69

2488,77

1 700,00
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116 565,88

300,00

8.2 P A S Í V A
Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

k 31.12.2012

k 31.12.2013

k 31.12.2014

k 31.12.2015

na rok 2016

Vlastné
imanie
a záväzky spolu
Vlastné imanie

4951321,02

4549482,96

4543257,55

4713198,60

4 668 778,51

2026051,34

1293487,08

1353432,03

1260293,51

1 537 778,51

2026051,34

1293487,08

1353432,03

1260293,51

1 537 778,51

1200503,73

681337,14

654170,17

949832,93

641 000,00

9341,91

10832,87

3000,00

4000,00

3 000,00

19861,29

83494,42

z toho :
Oceňovacie
rozdiely
Fondy
Výsledok
hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi
subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé
záväzky
Bankové
úvery
a výpomoci
Časové rozlíšenie

493170,52

485168,43

464293,22

413130,18

440 000,00

486112,21

27588,75

36318,73

99708,15

40 000,00

211879,09

157747,09

130696,03

349500,18

158 000,00

1724765,95

2574658,74

2535655,35

2503072,16

2 490 000,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: Obec v roku 2015 čerpala
preklenovací úver vo výške 218.803,25 EUR na preklenutie časového nesúladu medzi
poskytnutou dotáciou z prostriedkov EU na modernizáciu verejného osvetlenia a samotnou
úhradou fa za práce. Faktúry za práce bolo potrebné zaplatiť preddavkami ešte v roku 2015.
V opačnom prípade by obec dotáciu nezískala. Po pripísaní dotácie na účet obce bude
preklenovací úver jednorázovo splatený.

b) Za konsolidovaný celok
8.1 A K T Í V A
Názov

Majetok spolu
Neobežný
majetok spolu
z toho :
Dlhodobý
nehmotný
majetok
Dlhodobý
hmotný majetok

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

k 31.12.2012

k 31.12.2013

k 31.12.2014

k 31.12.2015

na rok 2016

5 018 790,92

4 560 813,58

4 551 616,66

4 714 994,77

4 676 700,00

4 958 619,25

4 464 580,51

4 425 823,08

4 552 271,70

4 565 000,00

4 540 019,77

4 045 981,03

4 007 223,60

4 137 662,22

4 150 000,00
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Dlhodobý
finančný
majetok
Obežný majetok
spolu
z toho :

418 599,48

418 599,48

418 599,48

414 609,48

415 000,00

59 146,79

93 372,96

123 498,71

159 358,89

110 000,00

340,87

756,38

433,16

40,32

5 821,77

5 821,77

6 256,88

45 481,58

48 576,92

52 057,19

34 137,39

40 000,00

13 324,34

38 217,89

65 186,59

118 915,30

70 000,00

1 024,88

2 860,11

2 294,87

3 364,18

1 700,00

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 P A S Í V A
Názov

Skutočnosť Skutočnosť
k 31.12.2012

Vlastné
imanie
a záväzky
spolu
Vlastné
imanie
z toho :

k 31.12.2013

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

k 31.12.2014

k 31.12.2015

na rok 2016

5 018 790,92

4 560 831,58

4 551 616,66

4 714 994,77

4 676 700,00

1 980 979,77

1 281 346,49

1 361 233,20

1 260 713,49

1 538 000,00

1 980 979,77

1 281 346,49

1 361 233,20

1 260 713,49

1 538 000,00

1 216 914,43

695 224,84

654 728,11

951 209,12

648 700,00

22 550,20

22 097,64

3 000,00

4 000,00

3 000,00

19 861,29

83 498,72

7 700,00

Oceňovacie
rozdiely
Fondy
Výsledok
hospodáreni
a
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie
medzi
subjektmi VS

Výročná správa Obce VOJČICE za konsolidovaný celok za rok 2015

Dlhodobé
záväzky
Krátkodobé
záväzky
Bankové
úvery
a výpomoci
Časové
rozlíšenie

493 709,08

504 935,23

484 801,99

451 582,22

440 000,00

488 776,06

10 444,88

16 367,90

62 628,00

40 000,00

211 879,09

157 747,09

130 696,93

349 500,18

158 000,00

1 820 896,72

2 584 242,25

2 535 655,35

2 503 072,16

2 490 000,00

9. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
a) Za materskú účtovnú jednotku
9.1. Pohľadávky
Pohľadávky

Stav
k 31.12 2014

Stav
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3 710,35

2 026,04

Pohľadávky po lehote splatnosti

4 4801,15

32 656,56

9.2 Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2014
500 611,95

Stav
k 31.12 2015
512 838,33

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

b) Za konsolidovaný celok
9.1. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2014
11 063,38

Stav
k 31.12 2015
3 506,87

Pohľadávky po lehote splatnosti

40 993,81

30 630,52

9.2 Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti

Stav
k 31.12 2012
501 169,89

Stav
k 31.12 2015
514 210,22

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
 z prehľadu vývoja pohľadávok je zjavné, že v roku 2015 došlo k miernemu zníženiu
pohľadávok najmä na daňových a nedaňových pohľadávkach
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 záväzky obce sa za rok 2015 sa mierne zvýšili - hlavnou zložkou záväzkov sú úvery
zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, ktoré nie sú splatené, preklenovací úver,
nevyúčtované preddavky na nájomnom a nezaplatené dodávateľské faktúry .

10. Výsledok hospodárenia v celých eurách
a) Za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

k 31.12.2012

k 31.12.2013

k 31.12.2014

k 31.12.2015

rok 2016

Názov

496 832,79

1 008 070,88

507 447,19

820 417,49

830 015,00

50 – Spotrebované
nákupy

72 669,30

82 340,57

85 718,55

97 756,35

100 000,00

51 – Služby

Náklady

56 958,39

120 924,08

948 32,58

199 040,18

180 000,00

52 – Osobné
náklady
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
58 – Náklady na
transfery
a náklady
z odvodov
príjmov
59 – Dane z
príjmov

192 988,45

212 127,85

255 427,49

320 488,98

350 000,00

11 279,75

14 116,01

16 117,99

9 651,31

12 000,00

125 364,07

537 386,31

95 559,70

142 783,92

150 000,00

17 634,06

19 581,46

21 249,09

23 851,17

18 000,00

19 935,30

21 589,63

33 367,95

36 479,97

20 000,00

3,47

4,97

6,42

16,92

15,00

Výnosy

567 818,29

723 831,11

661 426,89

739 405,20

1 107 00,00

23 540,37

27 691,42

27 476,90

26 295,84

24 000,00

417 551,88

429 217,84

481 225,99

531 099,78

860 000,00

48 367,80

33 451,19

34 009,54

36 263,29

65 000,00

7 974,75

95 450,54

12 730,76

8 870,33

9 500,00

60 – Tržby za
vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizač
ných 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
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časového
rozlíšenia
66 – Finančné
výnosy
67 – Mimoriadne
výnosy
69 – Výnosy
z transferov
a rozpočtových
príjmov
v obciach, VÚC
a v RO a PO
zriadených obcou
alebo VÚC
Výsledok
hospodárenia
/ + kladný VH, záporný VH /

4 506,34

25 967,17

2 337,13

8 173,99

10 000,00

65 877,15

112 052,95

103 646,57

128 701,97

139 000,00

81 012,29

277 485,00

70 985,50

- 284 239,77

153 979,70

-

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením
významných rozdielov: V roku 2015 došlo v materskej účtovnej jednotke k zvýšeniu ako
výnosov, tak nákladov. Najväčší nárast predstavovali osobné náklady. Išlo najmä o nárast
výdavkov na mzdy zamestnancov zamestnávaných v rámci rôznych projektov, ako
občianske hliadky a projekty financované prostredníctvom úradu práce.

b) Za konsolidovaný celok
Názov

Náklady
50 – Spotrebované
nákupy

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Skutočnosť

Predpoklad

k 31.12.2012

k 31.12.2013

k 31.12.2014

k 31.12.2015

rok 2016

849 440,61

1 349 514,79

972 061,73

1 198 273,47

1 247 020,00

128 466,48

111 518,96

120 847,45

135 758,65

140 000,00

66 706,65

131 969,71

120 933,09

206 378,60

200 000,00

478 551,63

512 976,10

582 827,76

660 862,96

700 000,00

11 863,65

14 004,37

16 309,23

9 651,31

12 000,00

138 572,36

548 651,08

95 559,70

142 783,92

150 000,00

17 857,29

19 820,30

22 924,19

24 748,06

25 000,00

7 408,60

10 568,11

12 651,53

18 071,84

20 000,00

13,95

6,16

8,78

18,13

20,00

51 – Služby
52 – Osobné
náklady
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
58 – Náklady na
transfery
a náklady
z odvodov
príjmov
59 – Dane z
príjmov
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Výnosy
60 – Tržby za
vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizač
ných 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
67 – Mimoriadne
výnosy
69 – Výnosy
z transferov
a rozpočtových
príjmov
v obciach, VÚC
a v RO a PO
zriadených obcou
alebo VÚC
Výsledok
hospodárenia
/ + kladný VH, záporný VH /

920 657,91

1 068 962,95

1 033 151,23

1 100 612,45

1 524 726,49

23 802,24

28 725,10

28 611,40

27 665,46

30 000,00

417 551,88

452 778,94

481 225,99

531 099,78

860 226,49

49 768,95

33 851,85

34 009,54

36 263,29

65 000,00

10 520,88

107 902,74

21 216,28

8 870,33

9 500,00

4 515,65

2 412,86

2 349,99

8 180,89

10 000,00

414 498,31

443 291,46

465 738,03

488 532,70

550 000,00

280 551,84

61 089,50

97 661,02

277 706,49

71 217,30

-

-

11. Ostatné dôležité informácie
11.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2015 obec a jej rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
P. č. Poskytovateľ dotácie

Suma v €

Účel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ÚPSVaR Trebišov

611,52 €

ÚPSVaR Trebišov

8 929,70 €

Stravné pre deti v HN

ÚPSVaR Trebišov

1 776,20 €

Školské potreby pre deti v HN

Recyklačný fond

353,00 €

10.
11.

Okresný úrad Trebišov

150,00 €

Okresný úrad Trebišov

640,00 €

Rodinné prídavky – osobitný príjemca

Refundácia volieb

ÚPSVaR Trebišov

4 372,38 €

ÚPSVaR Trebišov

10 064,24 €

AČ - refundácia

MPC Prešov

11 669,44 €

Na asistentov učiteľov v ZŠ

Implementačná agentúra

29 907,96 €

Refundácia nákladov na TSP

Odbor školstva ObÚ KE

2 829,00 €

§ 50 J – refundácia mzdy

Príspevok na podporu separácie
odpadu
Refundácia odmeny skladníka CO
Príspevok pre predškolákov
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12.
13.
14.

Okresný úrad Trebišov

15.

Ministerstvo financií

717,42 €

Odbor školstva ObÚ KE
Ministerstvo živ. prostredia

421 771,00 €
172,00 €
7 000,00 €

Spolu:

Príspevok na register obyvateľov
Normatív a nenormatív pre ZŠ
Na prenesený výkon štátnej správy –
pre spoločnú úradovňu
Na rekonštrukciu podláh OcÚ a KD

500 963,86

11.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2007
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie
Obecný futbalový klub –
príspevok na činnosť
Športový klub stolného
tenisu SOKOL – príspevok
na činnosť
Základná škola Vojčice –
na nákup darov pre žiakov
Zväz branných
a technických činnosti ZO
VOJČICE – príspevok na
činnosť
Arcidiecézna charita Košice
– opatrovateľská služba
Arcidiecézna charita Košice
– relaxačné kreslo

Druh dotácie

Suma

Príspevok na činnosť

9 280,22

Príspevok na činnosť

5 045,51

Príspevok na činnosť

400,00

Príspevok na činnosť

285,35

Príspevok na zabezpečenie
sociálnej služby
Príspevok na zakúpenie
relaxačného kresla pre potreby
charitného domu

Spolu:

497,76
700,00
16 208,84

11.3 Významné investičné akcie v roku 2015
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:
a) obec v roku 2015 realizovala tieto investičné akcie:
 úprava priekopy na ul. Staničná – príprava na vybudovanie parkoviska
 úprava priekopy a miestnych komunikácií na ul. Horovská
 úprava vstupných priestorov, výmena podláh v kultúrnom dome a na obecnom
úrade
 úprava fasády, vstupu a výmena okien na budove pošty
 výmena časti okien na budove telocvične pri ZŠ
b) rozpočtová organizácia
 Základná škola v roku 2015 nerealizovala žiadne investičné akcie

11.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
 Dostavba vodovodu a kanalizácie
 Rekonštrukcia budovy obecného úradu - zateplenie
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 Rekonštrukcia miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie
 Úprava verejných priestranstiev
b) rozpočtová organizácia
 Rekonštrukcia a stavebné úpravy budovy základnej školy
 Zateplenie budovy ZŠ

11.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného
obdobia
V roku 2015 nenastali žiadne udalosti

Vypracoval:
Adriana Dziaková – referentka

Predkladá:
štatutárny zástupca obce

Vo Vojčiciach dňa 9. 11. 2016

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz
ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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