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1. Úvodné slovo starostu obce   

Za starostu obce Nováčany som bol zvolený 15.11.2014 a vo voľbách 10.12.2018. 

Individuálna výročná správa obce Nováčany za rok 2019 je zostavená na základe výsledkov 

ekonomických ukazovateľov. Obec rok 2019 skončila s prebytkom hospodárenia  a s kladným 

hospodárskym výsledkom. V priebehu roku 2019 bola vypracovaná projektová dokumentácia 

na „Amfiteáter“, bol zakúpený lodný kontajner a zrealizoval sa pripojovací plynovod k budove 

č. 85. Na financovanie boli použité prostriedky rezervného fondu.  Obec sa v roku 2019 

zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinností obce s cieľom vychádzať v ústrety 

požiadavkám občanov obce a konanie akcií pre občanov hlavne za účelom dobrého 

spolunažívania občanov v rámci obce. 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:                           Obec Nováčany 

Sídlo:                             Nováčany č. 144, 044 21 p. Šemša, okres Košice-okolie 

IČO:                               00324523 

Štatutárny orgán obce:  Ing. Ján Štrbík, starosta obce 

Telefón:                         055/4664324 

Mail:                              novacanyocu@gmail.com 

Webová stránka:           www.obecnovacany.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:                  Ing. Ján Štrbík    

Zástupca starostu obce:   Marko Kudlik 

Hlavný kontrolór obce:    PhDr. Mária Balková 

 

Obecné zastupiteľstvo:  

 
do 1.4.2019:  PaedDr. Marko Bačo      od 27.5.2019 do 17.7.2019:     PaedDr. Marko Bačo 
                      Jozef Beňuška                                                                   Mgr. Adriana Gorelová 

                      Slavomír Gerenda                                                            Slavomír Gerenda 
                      Marko Kudlik                                                                   Marko Kudlik    

                      Július Lukčo                                                                     Július Lukčo 

                      Ing. Imrich Palko                                                             Ing. Imrich Palko 

                      Ing. Peter Tarnóci                                                            Ing. Peter Tarnóci   

 

od 29.7.2019 do 25.11.2019:                     

                     PaedDr. Marko Bačo                   od 28.12.2019:            PaedDr. Marko Bačo                    
                     Mgr. Adriana Gorelová                                                   Mgr. Adriana Gorelová 

                     Marko Kudlik                                                                  Judita Kožejová 

                     Július Lukčo                                                                     Marko Kudlik 

                     Ing. Imrich Palko                                                             Július Lukčo    

                     Marián Siman                                                                  Marián Siman 

                     Ing. Peter Tarnóci                                                            Ing. Peter Tarnóci 
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Komisie:                          Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

                                         verejných funkcionárov 

                                         Komisia finančná, správy obecného majetku a rozvoja obce 

                                         Komisia pre kultúru a šport 

 

Obecný úrad:                   Terézia Rusnáková, samostatný odborný referent obce 

                                         Bc. Monika Lukčová, odborný referent obce 

                                         Jozef Rajňák, koordinátor – kurič ZŠ 

                                         Alena Rajňáková – upratovačka OcÚ, KD, ZŠ 

 

Materská škola:                Mgr. Andrea Bačová, riaditeľka MŠ 

                                         Monika Terneiová, učiteľka MŠ 

                                         Slávka Pustová, vedúca školskej jedálne 

                                         Mária Štrbíková, upratovačka MŠ 
                                           

Základná škola:               Mgr. Dominika Kružičová, riaditeľka ZŠ   

                                         Mgr. Marianna Džuberová, učiteľka ZŠ                                    

                                          

Poslanci obecného zastupiteľstva v Nováčanoch uznesením číslo 38/1/2019 schválili    

vyradenie základnej školy v Nováčanoch zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2019 

z dôvodu nízkeho počtu deti a hlavne havarijnému stavu budovy základnej školy, ktorá je 

majetkom cirkvi.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím číslo: 

2019/8646:2-A1050 zo dňa 21.5.2019 základnú školu  Nováčany vyradilo zo siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky k 31.8.2019. 

 

Obec nemá zriadené rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie ani obchodné 

spoločnosti. 

 

4. Poslanie, vízie, ciele 

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. 

 Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok 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. 

 Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 

obcí a rozpočtových organizácií je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V zmysle 

tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva. 
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 Obec ako samostatný územný celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. 

 

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, 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 Nováčany: 

- plnenie právnych a ostatných požiadaviek, 

- zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom 

- zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie 

environmentálneho povedomia a kvality života. 

 

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 Nováčany leží v juhovýchodnom cípe Slovenského 

Rudohoria, prelínajúceho sa cez Košickú kotlinu do Slanského pohoria. Chotár obce sa rozkladá 

na treťohorných usadeninách. Na severe je vrchovina filitov, porfyroidov a granitov. Chotár je 

mierne zvlnený, na severe viac, s najvyšším bodom - kopcom Patriou (727 metrov nad morom). 

 

Kostol, ktorý sa nachádza vo výške 327 metrov nad morom je stredom obce. Najnižší bod – 

Paňovské lúky (Bobovňa) leží iba vo výške 267 metrov nad morom. 

 

Susedné katastre: Hodkovce, Rudník, Paňovce, Hýľov 

Celková rozloha obce:  1 735 ha 

Nadmorská výška:        334 m n.m. 
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5.2. Demografické údaje 

Počet obyvateľov :                                                                769 

Národnostná štruktúra :                                                     slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  rímsko-katolícke vyznanie 

 

5.3. Ekonomické údaje 

 

Nezamestnanosť v obci :                                                 4,80 % 

Nezamestnanosť v okrese :                                              9,33 % 

 

 

5.4. Symboly obce 

 

Erb obce :              

Erb Obce Nováčany  má túto podobu:    

V červenom štíte zdola dvoma zlatými ratolesťami ovenčená strieborná ľavošikmá, zlatým 

latinským krížom zdobená a na chrbte zlato okovaná kniha, prevýšená v hlave štítu troma 

striebornými kameňmi 

 

 

                                                              

                                                                                  

Vlajka obce :  

Vlajka Obce Nováčany pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/6), žltej (1/6) 

a červenej (3/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, 

siahajúcimi do tretiny jej listu. 
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Pečať obce :         

Pečať Obce Nováčany je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC 

NOVÁČANY. Pečať má priemer 35 mm. čo je v súlade s predpismi o používaní pečiatok                  

s obecnými symbolmi                     

                                                                           

5.5.Logo obce 

V červenom štíte zdola dvoma zlatými ratolesťami ovenčená strieborná ľavošikmá, zlatým 

latinským krížom zdobená a na chrbte zlato okovaná kniha, prevýšená v hlave štítu troma 

striebornými kameňmi. 

 

5.6. História obce 

Prvú písomnú zmienku o obci Nováčany (vtedy Wyfolu) poznáme z roku 1323. Prvými 

zemepánmi Nováčan boli šlachtici z rodu Abovcov. Ešte v 14. storočí, ale aj v 15. storočí sa 

časť dediny dostala postupne do rúk viacerým feudálom. Od roku 1519   sa polovica Nováčan 

stala vlastníctvom jasovského prepošstva. Čo sa týka národnostného zloženia obce, zachovala 

sa tu kontinuita slovenského obyvateľstva  zo stredoveku. Aj keď sa v roku 1629 obec 

Nováčany v úradných dokumentoch uvádza po maďarsky ako “Toth“ alias “Jászo Tojfalu“, 

slovo “Toth“ dokumentuje, že ide o slovenskú dedinu, o čom svedčia i slovenské mená želiarov 

a poddaných podľa súpisu z roku 1696. Iný zapisovateľ zvaný Korabinský v súpise z roku 1786 

uvádza Nováčany už ako čisto slovenskú obec. Ďalší historik Branislav Varsík v knihe 

Osídlenie Košickej kotliny pri názve Nováčany uvádza toto: Pôvod názvu obce Nováčany 

(maďarsky Ujfalu – Nová Ves) je jasný a dedina dostala svoj názov Nová Ves preto, že vznikla 

o niečo neskôr ako susedné obce Šemša, Paňovce a Rudník, ktoré tu už existovali skôr – 

koncom 13. storočia. Podľa iných prameňov  a knihy Vlastivedný slovník obcí Slovenska, mala 

obec Nováčany v roku 1720 už 13 domov, v roku 1772 54 domov (gazdov) a 5 železiarov, 

odvádzajúcich portu vrchnosti. V roku 1773 sa obec Nováčany v písomných záznamoch uvádza 

už po slovensky ako Novaczany, v roku 1786 zase ako Novoczany. V roku 1920 sa obec 

Nováčany uvádza s krátkym “a“, v roku 1927 už s dlhým“á“–Nováčany, ako dnes.   

Z obecnej kroniky sa dozvedáme, že v roku 1810 bola grófom Ľudovítom Šemšeym a 

Jasovskou prefektúrou v obci postavená škola. Školu navštevovalo 60 detí. V rokoch 1907 až 

1908 bola v obci postavená prvá murovaná materská škola, ktorá je v prevádzke dodnes.                      

V rokoch 1936 až 1937 bola vedľa starej školy postavená nová – dvojtriedna. 

 

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

 
6.1. Výchova a vzdelávanie 

V roku 2019 výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytovala: 

- Základná škola Nováčany č. 102   do 31.8.2019 

- Materská škola Nováčany  č. 86 
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6.2. Zdravotníctvo 

V našej obci nie je žiadne zdravotnícke zariadenie.  

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

       V našej obci sa v roku 2019 neposkytovala sociálna služba a nie je zariadenie na 

poskytovanie sociálnych služieb. 

 

 

6.4. Kultúra 
 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

-  Obecná knižnica v Kultúrnom dome v Nováčanoch 

-  Kultúrny dom Nováčany 

 

6.5.  Hospodárstvo 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

- Predajňa potravín  - Ing. Ervín Bačo – Nováčany č. 144 

- Pohostinstvo   – Ing. Peter Beňuška  Nováčany č. 927 do 31.7.2019 

                           ERIKA projekt s.r.o. Nováčany 91  od 17.9.2019 

-  BISTRO  -  ERIKA Projekt s.r.o.  Nováčany č. 91  

   

       Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci: 

- Súkromná bio farma, chov oviec, jalovíc, hydiny, ošípaných, koní, pestovanie 

biozeleniny 

 

 

7.  Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet  obce Nováčany na rok 2019. 

Obec Nováčany zostavila v roku 2019 rozpočet podľa ustanovenia  § 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 na rok 2019 bol zostavený 

ako vyrovnaný. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.01.2019 uznesením                                  

č. 29/1/2019. 

 

Bolo vykonaná zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami, a to: 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – na základe oznámenia č. OU-KS-OO-2/13/2019/003051,  

oznámenia č. OU-KS-OO-4/5/2019/005331 a oznámenia č. OU-KE-OS2-2019/008038-017-

014 dňa 27.5.2019 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – uznesenie č. 82/7/2019 zo dňa 29.7.2019   

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 – uznesenie č.106/10/2019 zo dňa 21.10.2019   

Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 – uznesenie č.119/11/2019 zo dňa 26.11.2019   

Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 – uznesenie č.133/12/2019 zo dňa 28.12.2019   
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1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019   

  

Rozpočet 

 

Rozpočet 

po zmenách 

Skutočné 

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2019 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov 

Príjmy celkom 788.013,00 809.816,00 376.607,09 46,5 

z toho :     

Bežné príjmy 357.813,00 366.582,00 349.948,68 95,4 

Kapitálové príjmy 382.500,00 382.500,00        124,41 0 

Finančné príjmy 24.600,00   60.734,00   26.534,00  43,7 

Výdavky celkom 788.013,00 809.816,00 345.732,25  42,7 

z toho :     

Bežné výdavky 353.813,00 362.582,00 328.698,25 90,6 

Kapitálové výdavky  430.200,00  437.234,00     7.034,00   1,6 

Finančné výdavky    4.000,00    10.000,00     10.000.00 100,00 

Rozpočet obce - -   30.874,84  

 

 

7.2.Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019   

 
Hospodárenie obce 

 

Skutočnosť k 31.12.2019 

  

Bežné  príjmy spolu 349.948,68 

Bežné výdavky spolu 328.698,25 

Bežný rozpočet 21.250,43 

Kapitálové  príjmy spolu 124,41 

Kapitálové  výdavky spolu 7.034,00 

Kapitálový rozpočet -6.909,59 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu 14.340,84 

Príjmy z finančných operácií 26.534,00 

Výdavky z finančných operácií 10.000,00 

Rozdiel finančných operácií 16.534,00 

PRÍJMY SPOLU   376.607,09 

VÝDAVKY SPOLU 345.732,25 

Hospodárenie obce 30.874,84 

  

 

Prebytok hospodárenia 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  

je vo výške  14.340,84 EUR. Rozdiel finančných operácií vo výške 16.534,- EUR po 

odpočítaní finančnej zábezpeky vo výške 13.500,- € , je  3.034,- EUR.  Prebytok hospodárenia 

vo výške 14.340,84 EUR a rozdiel finančných operácií vo výške 3.034,- €, t .j. sumu 17.374,84 

EUR bude použitý na tvorbu rezervného fondu                                                                                                
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7.3  Rozpočet na roky 2020 - 2021      

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet  na 

rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Príjmy celkom 376.607,09 754.573,00 318.145,00 318.145,00 

z toho :     

Bežné príjmy 349.948,68 313.913,00 318.145,00 318.145,00 

Kapitálové príjmy 124,41 414.904,00 0 0 

Finančné príjmy 26.534,00 25.756,00 0 0 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Rozpočet  na 

rok 2020 

Rozpočet 

 na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Výdavky celkom 345.732,25 754.573,00 318.145,00 318.145,00 

z toho :     

Bežné výdavky 328.698,25 303.913,00 307.145,00 306.532,00 

Kapitálové výdavky 7.034,00 440.660,00 0 0 

Finančné výdavky 10.000,00 10.000,00 11.000,00 11.613,00 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1 Majetok 

Názov Skutočnosť 

K 31.12.2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Majetok spolu 880.123,76 840.790,94 

Neobežný majetok spolu 764.176,99 713.079,72 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 642.236,93 591.139,66 

Dlhodobý finančný majetok 121.940,06 121.940,06 

Obežný majetok spolu 115.390,07 127.158,19 

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS 2.159,20 1213,56 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky 22.246,11 19.623,98 

Finančné účty 90.984,76 106.320,65 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé - - 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé - - 

Časové rozlíšenie 556,70 553,03 
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8.2 Zdroje krytia 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 880.123,76 840.790,94 

Vlastné imanie 492.566,83 496.120,43 

z toho :   

Fondy   

Výsledok hospodárenia 492.566,83 496.120,43 

Záväzky 70.444,50 73.722,59 

z toho :   

Rezervy 600 600 

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé záväzky  15.858,55 

Krátkodobé záväzky 27.231,86 24.651,40 

Bankové úvery a výpomoci 42.612,64 32.612,64 

Časové rozlíšenie 317.112,43 270.947,92 

 

8.3 Pohľadávky 

Pohľadávky Zostatok k 31.12 

2018 

Zostatok k 31.12 2019 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   - - 

Pohľadávky po lehote splatnosti   22.246,11 22.863,49 

 

8.4 Záväzky 

Záväzky Zostatok k 31.12 

2018 

Zostatok k 31.12 2019 

Záväzky do lehoty splatnosti   27.231,86 24.651,40 

Záväzky po lehote splatnosti   - - 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

Pohľadávky tvoria: 
Pohľadávky za TDO  vo výške 21.842,30 € 

Pohľadávky daňové vo výške     111,49 € 

Pohľadávky ostatné: krčma BENĎO  vo výške  584,06 € 

                                  ERIKA Projekt s.r.o. Nováčany  240,- € 

 

Záväzky v lehote splatnosti tvoria 

-   dodávateľské faktúry, týkajúce sa roku 2019, doručené začiatkom roka 2020 vo výške 5.722,28 € 
-   záväzky voči zamestnancom vo výške 10.650,51 € (mzdy 12/2019), 
-   záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 6.334,07  € (12/2019) 

-   záväzky voči daňovému úradu – daň z príjmov vo výške 1.929,83 € (12/2019). 
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9. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2018 

Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Náklady  387.355,97   390.215,50 

50 – Spotrebované nákupy   39.976,59     37.801,32 

51 – Služby   51.780,96     46.497,94 

52 – Osobné náklady 222.714,99   235.865,58 

53 – Dane a  poplatky        229,46          278,56 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

    2.910,59       2.635,83 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

  63.159,13    63.293,46 

56 – Finančné náklady     3.584,25      3.362,81 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

  3.000,00       480,00 

59 – Dane z príjmov   

Výnosy 396.507,82 392.553,64 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar     5.272,43     5.206,64 

62 – Aktivácia        912,90 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z 

poplatkov 

262.366,78 280.686,89 

64 – Ostatné výnosy     4.613,70     3.814,95 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

      500,00       600,00 

66 – Finančné výnosy     1.608,14      146,89 

67 – Mimoriadne výnosy   

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

122.146,77 101.185,37 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+9.151,85 + 2.338,14 

 

Hospodársky výsledok  v sume + 2.338,14 € 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: 

 

P. č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel 

  1. Ministerstvo školstva       38.653,40 Školstvo 

  2. Okresný úrad KE-okolie         1.684,76 Transfer na voľby 

  3. Okresný  úrad KE-okolie            278,68 REGOB, Register adries 

  4. ÚPSVaR         3.849,00 Hmotná núdza, Predškoláci 

  5. ÚPSVaR         9.779,42 § 54 

  6. Dobrovoľná požiarna ochrana SR         1.400,00  Transfer - DHZ 

 S P O L U :    55.645,26  

    

    Transfery boli účelovo viazané,  boli použité v súlade s ich účelom. 
 

10.2  Poskytnuté dotácie 

Obec v roku 2019 poskytla  zo svojho rozpočtu  dotácie: 

CVČ, Orgovánova, Košice vo výške 40,- € 

CVČ pri ZŠ L. Novomeského vo výške 160,- € 

CVČ FILIA vo výške 40,- € 

CVČ – Gymnázium T. Akvinského vo výške 40,- € 

ZUŠ Medzev  vo výške 200,- €        

 

 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2019 

V roku 2019 bola zrealizované tieto akcie: 

1. Projektová dokumentácia „Amfiteáter Nováčany“  vo výške 2.300,- €  

2. Nákup lodného kontajnera vo výške 2.574,- € 

3. Pripojovací plynovod k budove č. 85 vo výške 2.160,- € 

 

 

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti       

 Predpokladané investičné akcie na budúce obdobie: 

1. Komplexné nadkladanie s odpadmi v obci 

2. Výstavba detského ihriska 

3. Prepájací chodník na IBV 

4. Nováčany - výstavba miestnej komunikácie 

5. Kanalizácia obce 

6. Rekonštrukcia kultúrneho domu 

7. Kamerový systém 
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10.5  Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

     

        Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného 

obdobia.       

 

 

 

 

Vypracovala:   Terézia Rusnáková                               

 

 

       

                                                                                       

                                                                                          Schválil:    Ing. Ján Štrbík 

                                                                                                              starosta obce 

 

 

V Nováčanoch, dňa 23.6.2018 

 

 

 

Prílohy: 

 

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

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 


