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1. Úvodné slovo starostu obce
Starostom Obce Cabov

som od decembra 2014, tohto času druhé volebné obdobie.

Individuálna výročná správa Obce Cabov za rok 2021 je zostavená na základe výsledkov
ekonomických ukazovateľov počas celého roka 2021. Obec sa zameriavala hlavne na plnenie
zákonom daných povinností obce s cieľom vychádzať v ústrety požiadavkám občanov .
Našou snahou a prioritou bolo zabezpečenie samosprávnej pôsobnosti obce v rámci príslušnej
platnej legislatívy. Posúdiť hodnotu odvedenej práce môžu najlepšie obyvatelia.
Obec riadne zabezpečovala údržbu obce – kosenie, čistenie miestnych komunikácii
a verejných priestranstiev, zimnú údržbu a údržbu obecných zariadení. Na realizáciu
uvedených aktivít prijala na výkon služieb uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade
práce, čím obec nenavýšila náklady z obecného rozpočtu z vlastných zdrojov
Obec skončila s kladným výsledkom hospodárenia. V priebehu roka 2021 sa nevykonávali
investičné akcie. Výška príjmov a výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19. Prostriedky RF budú použité na investičné akcie v ďalších
rokoch.
V ďalšom nasledujúcom období dúfam a spolieham sa na aktívnu podporu a spoluprácu
všetkých občanov, aby sme dosiahli najlepšie výsledky v skvalitňovaní podmienok života
v našej obci.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Cabov
Sídlo: Cabov 126, 094 14 Sečovská Polianka
IČO: 00332283
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 057/4880642
E-mail: info@cabov.sk
Webová stránka: www.cabov.sk
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Viliam Popaďák
Zástupca starostu obce: Ing. Peter Hric
Obecné zastupiteľstvo: Lukáš Horváth
Mgr. Radoslav Hanusin
Mikuláš Nemčík
Michal Orenič
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Alena Lengelová

Komisie:
Komisia verejného poriadku, ktorej náplňou práce je riešiť podnety a sťažnosti
obyvateľov obce a riešenie priestupkov voči verejnému poriadku. Komisia zasadá podľa
potreby, minimálne 2x ročne. Predsedom komisie je poslanec OZ Mgr. Radoslav Hanusin,
zostávajúci zvyšní poslanci OZ sú členmi komisie.
Komisia o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, kde je
predsedom Ing. Peter Hric, s touto komisiou má skúsenosti z minulého volebného obdobia.
Zostávajúci poslanci OZ sú členmi komisie.
Obecný úrad: Mgr. Adriana Vaľovčinová, ekonomický pracovník obce v roku 2021

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Obecný úrad vykonáva plnenie úloh samosprávy prostredníctvom
administratívnych, organizačných a iných odborných a udržiavacích prác zabezpečujúcich
chod obce a potreby obyvateľov.
Vízie obce: Vytvorenie všetkým svojim obyvateľom dostatočné podmienky na
plnohodnotný život v miestnej komunite. Dbať na zvýšenú ochranu prírodných zdrojov, aby
sa zachovali pre ďalšie generácie a zároveň zabezpečili trvalo udržateľný sociálnoekonomický rozvoj obce.
Ciele obce: zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Cabov, ktorý bude zameraný hlavne
na trvalý ekonomický rast za predpokladu plného využitia existujúceho ako aj budúceho
potenciálu obce. Hlavné rozvojové oblasti pre obec sú tunajšie prírodné podmienky vhodné
na aktívnu a pasívnu rekreáciu, ktoré je nevyhnutné v plnej miere využiť v prospech
obyvateľov obce a jej ďalšieho spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja.
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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
Susedné mestá a obce : Davidov, Sečovská Polianka
Celková rozloha obce : 15,69 km² (1 569 ha)
Nadmorská výška : 248 m n.m.

5.2 Demografické údaje
Počet obyvateľov : 371 stav k 31.12.2021 1
Národnostná štruktúra : Z hľadiska národnostného zloženia obyvateľstvo obce je relatívne
homogénne.
Vývoj počtu obyvateľov : V porovnaní s minulým rokom počet obyvateľov mierne klesol a aj
z dlhodobého hľadiska má klesajúcu tendenciu

5.3 Ekonomické a sociálne špecifiká
Z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí, obyvatelia Prešovského kraja často odchádzali
za prácou do iných regiónov alebo do zahraničia. V roku 2020 ekonomicky aktívne
obyvateľstvo tvorilo 48,3 % a miera ekonomickej aktivity dosiahla 58,9 %. Miera
zamestnanosti 20 – 64 ročných do roku 2019 mierne rástla. V roku 2020 prišlo k jej
medziročnému poklesu o 1,9 p. b. na

67,7 %. Miera nezamestnanosti do roku 2019

výraznejšie klesala a v roku 2020 stúpla o 2 p. b. na 12,1 %. V porovnaní s ostatnými krajmi
bola najvyššia a takmer dvojnásobne prevýšila celoslovenský priemer. Priemerná mesačná
mzda dosiahla 1 211 eur.
Podnikateľské aktivity obyvateľstva ovplyvňovali podmienky a možnosti vytvorené v danom
regióne. Na území kraja koncom roka 2020 pôsobilo 28,8 tisíc právnických osôb, z toho bolo
23,8 tisíc podnikov zameraných na tvorbu zisku. Takmer tretina podnikov podnikala v oblasti
obchodu a priemyslu, 14,8 % v stavebníctve a 11,3 % v odborných vedeckých a technických
1

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd_dem/om7101rr/v_om7101rr_00_00_00_sk
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činnostiach. Svoje podnikanie malo v Prešovskom kraji aj 53,9 tisíc fyzických osôbpodnikateľov, z ktorých až 93,7 % podnikalo na základe živnostenského zákona. Viac ako
tretina živnostníkov svoju činnosť orientovala do stavebníctva, takmer 19 % do priemyslu a
14 % do obchodu.
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v okrese Vranov nad Topľou 2
 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo: 37 544
 Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie: 5 838
 Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ (v %): 16,60
 MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %): 15,55
 Nezamestnanosť v obci Cabov k 31.12.2021: 7 %

5.4 Symboly obce
Podľa Heraldického registra má obec tieto symboly prijaté 25. júna 1998. Na erbe je
prírodný motív ilustrujúci lesné bohatstvo obce Cabov podľa pečate obce z 18. storočia.
Erb obce :
V červenom štíte zo zelenej pažite je zakorenený strieborný striebrolistý hrab.

Vlajka obce :
Vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov zeleného, červeného, žltého, červeného a
zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.

2

Zdroj:https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2021.html?page_id=1060197
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5.5 História obce
Predpokladá sa, že najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z dokumentov z obdobia
Žigmundovcov - z roku 1405. Podľa Vlastivedného slovníka obcí pochádza prvá písomná
zmienka z roku 1410, keď časť obce patrila panstvu Čičva. Od 15. storočia bola vlastníkmi
obce bezmála dvadsiatka rodín, ale od prvej polovice 19. storočia boli jedinými zemepánmi
obce Hadik – Barkóczyovci. V roku 1496 vlastnilo majetky v Cabove biskupstvo vo Váci.
Gréckokatolícky kostol bol postavený v roku 1772 a rímskokatolícky, barokovo-klasicistický
kostol v roku 1804. D. G. Gejza v historických časopisoch uviedol, že pôvodnými obyvateľmi
Cabova boli Poliaci, respektíve popoľštení Maďari.
V roku 1663 mnoho obyvateľov padlo za obeť morovej epidémii. Podľa súpisu v roku 1670
za panovania Bočkaiovcov bol richtárom obce Ján Bukovský. V obci žilo 16 poddanských
rodín, medzi nimi 2 mlynári a 2 kožušníci. Cabovskí poddaní obrábali 15,5 usadlostí,
využívajúc i dva mlyny, za čo museli platiť peňažnú rentu. O 18 rokov neskôr boli poddanské
usadlosti opustené, čo potvrdzuje zápis v protokole z roku 1688: „portio in Possione Csabolcz
totaliter deserta“. K obci patrili veľké bukové a dubové lesy. Obyvatelia Cabova sa zúčastnili
stavovských povstaní Štefana Bočkaia a Františka Rákocziho II. a v roku 1831 i sedliackeho
povstania.
Obec je doložená z roku 1410 ako Chabolch, neskôr ako Czobacz (1458), Czabocz (1459),
Czabowecz (1773), Cabow (1808), Cabovce (1920), Cabov (1927); po maďarsky Cabóc,
Csabócz.
K novodobým osobnostiam obce patril Emil Petách – historik, numizmatik, dlhoročný
pracovník Východoslovenského múzea v Košiciach.
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6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1 Výchova a vzdelávanie
Obec je zriaďovateľom Materskej školy Cabov bez právnej subjektivity, ktorá
zabezpečuje predškolskú výchovu a vzdelávanie detí do 6. rokov. Základnú školu obec
Cabov nezriaďuje. Žiaci navštevujú ZŠ v susednej obci Sečovská Polianka.

6.2 Kultúra
Kultúrnu činnosť obec Cabov zabezpečuje konaním kultúrnych a spoločenských akcií:
deň matiek, úcta k starším, letné obecné slávnosti, Silvester, reprezentačný ples obce
Cabov, stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce.
a spoločenských podujatí

Na konanie kultúrnych

obec využíva budovu kultúrneho domu ako aj športovo-

oddychový areál, ktorý sa nachádza v areáli Materskej školy. Obec Cabov reprezentuje
spevácka folklórna skupina „Brežinky“.
V roku 2021 ovplyvnila kultúrny život pandémia ochorenia COVID 19, v dôsledku čoho
obec neorganizovala podujatia a nezabezpečovala spoločenské akcie.

6.3 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

COOP Jednota Vranov nad Topľou - potraviny

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

ViP AGRO, s.r.o.

-

Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným

nástrojom finančného hospodárenia obce bol

rozpočet

obce

na rok

2021.
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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2020 uznesením č. 11612/2020
Zmeny rozpočtu:
-

prvá zmena schválená dňa 11.06.2021 uznesením č. 143-06/2021 RO č.1/2021

-

druhá zmena zo dňa 01.07.2021 rozhodnutím starostu RO č.2/2021

-

tretia zmena schválená dňa 23.07.2021 rozhodnutím starostu RO č.3/2021

-

štvrtá zmena schválená dňa 11.11.2021 rozhodnutím starostu RO č.4/2021

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočtové
hospodárenie obce

Schválený rozpočet
EUR

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
EUR

139 434,50

182 074,10

139 434,50
0,00
0,00
139 434,50

166 074,10
0,00
16 000,00
182 074,10

139 434,50
0,00
0,00
0,00

164 994,10
17 080,00
0,00
0,00
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7.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné príjmy spolu

198 024,93

Bežné výdavky spolu

156 313,72

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

41 711,21
0,00
17 080,00
-17 080,00
24 631,21

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ

0,00

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)

0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0,00

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií

16 000,00
0,00

16 000,00

PRÍJMY SPOLU

214 024,93

VÝDAVKY SPOLU

173 393,72

Rozpočtové hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku

Upravené rozpočtové hospodárenie obce

40 631,21
308,00

40 323,21
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7.3 Rozpočet na roky 2022 - 2024
Skutočnosť
v EUR
k 31.12.2021

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

Rozpočet v
EUR
na rok 2023

Rozpočet v
ERU
na rok 2024

214 024,93

148 923,00

157 360,00

146 860,00

198 024,93
0
16 000,00

148 923,00
0
0

157 360,00
0
0

146 860,00
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2021

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky

Rozpočet v
EUR
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

173 393,72

148 923,00

157 360,00

146 860,00

156 313,72
17 080,00
0

148 923,00
0
0

157 360,00
0
0

146 860,00
0
0

7.4 Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2022 - 2024:
Predkladaný návrh rozpočtu obce Cabov na roky 2022 – 2024 je zostavený v súlade s
nasledovnými právnymi normami:
1. zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2. zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3. zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
4. ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
5. opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa
ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
6. príručkou na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024,
Návrh rozpočtu obce Cabov na roky 2022 – 2024 sa zostavuje bez programov – schválené OZ
uznesením č. 173-12//2021 zo dňa 20.12.2021. Je zostavený na tri rozpočtové roky. Záväznými
ukazovateľmi rozpočtu sú hlavne rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového
roku 2022. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na
nasledujúce dva roky. Príjmy a výdavky na nasledujúce dva roky po príslušnom rozpočtovom
roku nie sú záväzné. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

11
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7.5 VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ROZPOČTU
Návrh rozpočtu obce Cabov na rok 2022 je zostavený na základe predpokladaného budúceho
vývoja v roku 2022 v súlade so schváleným rozpočtovým harmonogramom na zostavenie
rozpočtu a zapracovaných predložených požiadaviek subjektov rozpočtového procesu (miestne
organizácie).Pri zostavovaní návrhu rozpočtu zohrávala významnú úlohu štruktúra výdavkov
podľa funkčného členenia a ekonomickej klasifikácie. Pri tvorbe sa vychádzalo z viacročného
rozpočtu schváleného v minulom období, ako aj z predpokladaného podielu na výnosoch daní v
správe štátu, z doteraz známych skutočností a nadväzuje sa na predpokladané príjmy a
výdavky, ktoré okrem iného obsahujú očakávaný nárast zvýšenia platov. Vychádzalo sa taktiež
z povinností obce uložených zákonmi, z uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových
plánov, prevádzkových potrieb a z požiadaviek a pripomienok obyvateľov obce. Návrh
rozpočtu počíta s upravovaním príjmovej aj výdavkovej časti počas roka 2022, nakoľko v
období predkladania návrhu rozpočtu nie sú známe všetky skutočnosti.
Rozpočet je členený na rozpočet príjmov a výdavkov v členení na bežné, kapitálové a finančné
operácie. V predloženom návrhu na rok 2022 bola dodržaná hlavná zásada pri zostavovaní
rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu.
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8 Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1 Majetok
Názov
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

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021 v EUR
407 663,15
414 286,13
331 274,16
320 836,42

258 123,40
73 150,76
75 694,50

247 685,66
73 150,76
92 579,04

244,25

202,93

6 988,26
68 461,99

1 503,39
90 872,72

694,49

870,67

8.2 Zdroje krytia
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
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

ZS k 1.1.2021 v EUR
KZ k 31.12.2021 v EUR
407 663,15
414 286,13
248 992,04
273 644,23

248 992,04
16 209,15

273 644,23
12 444,44

480,00
793,51
2 450,09
12 485,55

480,00
308,00
2 354,96
9 301,48

142 461,96

128 197,46
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Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
8.3 Záväzky
Stav záväzkov k 31.12.2021
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2021 v EUR

Druh záväzkov voči:

dodávateľom

zamestnancom

poisťovniam

daňovému úradu

štátnemu rozpočtu

bankám

štátnym fondom

ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2021

343,13
4 586,81
3 133,34
713,65
308,-

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

343,13
4 586,81
3 133,34
713,65
308,-

Stav úverov k 31.12.2021
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2020

Ročná splátka
úrokov
za rok 2020

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2020

Rok
splatnosti

Obec neuzatvorila v roku 2021 Zmluvu o úvere.
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9 Hospodársky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady

Skutočnosť v EUR
k 31.12.2021

Skutočnosť v EUR
k 31.12.2020

182 036,26

193 446,64

50 – Spotrebované nákupy

27 655,28

25 849,64

51 – Služby

15 863,25

20 789,32

102 596,83

116 944,09

29,70

0,00

5 973,20

2 993,85

28 707,17

26 204,96

1 250,67

500,51

57 – Mimoriadne náklady

0,00

14,16

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

0,00

150,00

0,00

0,11

206 710,90

222 267,12

4 825,68

3 545,92

61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

0,00

0,00

0,00

0,00

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

157 490,26

152 728,11

1 501,47

12 287,32

480,00

772,79

55,20

0,65

0,00

0,00

42 358,29

52 932,29

+24 674,64

+28 820,48

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

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

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
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/
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Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume +24 674,64 EUR bol zúčtovaný
na účet 428101 – Nevysporiadaný VH za rok 2021.
9.1 Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením
významných rozdielov:
a) Náklady
Celková výška nákladov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 182 036,26 EUR,
čo predstavuje pokles nákladov oproti roku 2020, keď bola celková výška
nákladov vykázaná vo výške 193 446,64 EUR. Náklady sa znížili aj v súvislosti s
pandémiou ochorenia COVID-19.
- mzdové náklady vo výške 102 596,83 EUR
b) Výnosy
Celková výška výnosov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 206 710,90 EUR,
čo predstavuje pokles výnosov oproti roku 2020, keď bola celková výška
výnosov vykázaná vo výške 222 267,12EUR.
Pokles výnosov bol spôsobený znížením prijatých transferov
Najväčší podiel na výnosoch tvorili výnosy:
- podielové dane vo výške, daň z nehnuteľnosti 157 490,26 EUR
- výnosy z bežných transferov zo ŠR, subjektov verejnej správy vo výške
42 358,29 EUR
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10. Ostatné dôležité informácie

10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Účelové určenie grantov a transferov

Poskytovateľ
OÚ Prešov odbor
životného
prostredia
Ministerstvo
vnútra SR
Štatistický úrad
SR
Regionálny úrad
školskej správy
UPSVaR
UPSVaR

Starostlivosť o životné prostredie

REGOP a Register adries

Suma prijatých
prostriedkov v
EUR
37,84

146,98

SODB - sčítanie

2 427,62

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ

2 468,00

Hmotná núdza – príspevok na stravu
Refundácia miezd

2 211,60
8 130,15

10.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2017 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

DHZ Cabov

Účelové určenie dotácie

Nákup spotrebného materiálu

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

300,00
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11. Významné investičné akcie v roku 2021
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) 16 000,00 EUR ide o obstaranie aktív - motorové vozidlo Dacia Duster.
b) 1 080,00 EUR ide o obstaranie projektovej dokumentácie k projektu „Vjazd k pozemkomoprava premostenia“

12. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
 Rekonštrukcia obecného úradu, kultúrneho domu – zateplenie budovy
 Vysporiadanie pozemkov pri zničenom moste poveternostnými podmienkami
 Oprava a rekonštrukcie mosta cez obecný potok
 Výstavba parkovacích miest pri budove Materskej školy
 Rekonštrukcia obecného vodovodu
 Výstavba kanalizácie

13. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

14. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor a inak neeviduje ďalšie iné riziká a neistoty, ktorým je účtovná
jednotka vystavená po skončení účtovného obdobia.
Vypracovala: Mgr. Adriana Vaľovčinová

Schválil: Viliam Popaďák

V Cabove, dňa 11.06.2022
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