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1. Úvodné slovo starostu
Vážené dámy, vážení páni
Predkladáme Vám individuálnu výročnú správu obce Zemplínsky Branč so štandardnou
štruktúrou informácií o obci Zemplínsky Branč a jej hospodárení za rok 2017.
Rok 2017 bol tretím rokom volebného obdobia 2015 - 2018. Aj v tomto roku som sa ako
starosta obce Zemplínsky Branč naďalej snažil o dodržiavanie a plnenie môjho volebného
programu.
V roku 2017 bolo mojou snahou za pomoci poslancov Obecného zastupiteľstva riešiť
problémy, s ktorými sme sa každodenne stretávali a ktoré trápili našu obec a hlavne jej
obyvateľov.
Mojou snahou bolo meniť veci k lepšiemu – verím, že to pocítili tak obyvatelia našej obce
ako aj jej návštevníci. Veľa úsilia a financií v roku 2017 – rovnako ako v roku 2016 - vyšlo
nazmar kvôli nečinnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Dovolím si tvrdiť, že v súčasnosti je obec hodnotená pozitívne, ako dobre fungujúca,
dodržiavajúca zákonné normy, budujúca svoje vzťahy na princípe partnerstva, vzájomnej úcty
a tolerancie, ako efektívne spolupracujúca s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ale aj
s inštitúciami, občianskymi združeniami a podnikateľskými subjektmi.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa tým poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí si plnili
svoj mandát, zamestnancom obce a všetkým tým, ktorí sa v roku 2017 aktívne zapájali do
činnosti v obci Zemplínsky Branč a tým pádom prispievali k jej rozvoju.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Zemplínsky Branč
Sídlo: Kostolná ulica č. 42/2, 076 02 Zemplínsky Branč
IČO: 00332224
Štatutárny orgán obce: Ing. Jozef Tóth, starosta obce
Telefón: 056/6688860
Mail: obeczbranc@e-max.sk
Webová stránka: zemplinskybranc.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Ing. Jozef Tóth

Zástupca starostu obce: Ján Paľovčík

Hlavný kontrolór obce: Ing. Patrícia Zubaľová
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Poslanci Obecného zastupiteľstva: MVDr. Jaroslav Ivančo
Marián Krištofčík
Ján Paľovčík
Monika Pregová
Mgr. Viera Tóthová

Komisie: Mandátová komisia
Komisia na ochranu verejného poriadku
Finančná komisia a pre správu obecného majetku
Komisia pre kultúru a šport
Komisia pre ochranu verejného záujmu

Obecný úrad: pracovníčka obecného úradu: Jana Vernusová

Obec Zemplínsky Branč nemá založené žiadne rozpočtové, príspevkové ani
neziskové organizácie. Tiež nemá založené žiadne obchodné spoločnosti.

4. 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.

4.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny.
Susedné mestá a obce : Novosad, Hrčeľ, Zemplínska Nová Ves – časť Zemplínsky
Klečenov, Kožuchov
Celková rozloha obce : 726 ha
Nadmorská výška : 108 m n. m.

4.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov : 483
Hustota obyvateľstva: 66,53 obyv./km2
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Národnostná štruktúra : Všetci obyvatelia obce sú slovenskej národnosti.
Zloženie obyvateľov obce podľa veku:
od 0-18 rokov veku 101 obyvateľov,
od 19 do 62 rokov veku 295 obyvateľov,
od 63 do 92 rokov veku 87 obyvateľov.
Významný prírastok v počte obyvateľov nie je zaznamenaný.
4.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci : 13,78 % obyvateľov v produktívnom veku.
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje v podnikoch a službách v okresnom meste Trebišov,
v susedných obciach, resp. dochádzajú za prácou do Košíc, Bratislavy alebo do zahraničia.
4.4. Symboly obce

Erb obce :

V červenom štíte na striebornej nákove stojacej na zlatej pôde na striebornom pni sediaci
strieborný zlatovlasý kováč v zlatých nohaviciach, veste a čiapke, ľavicou pridržiavajúci na
nákove v strieborných kliešťach zovretý kus zlatého kovu, v zdvihnutej pravici držiaci zlatú
rukoväť strieborného kladiva.

Vlajka obce :
Vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, červeného, bieleho,
červeného, žltého, červeného v pomere 1:2:1:2:1:2:1. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená
je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

4.5. História obce

Územie, na ktorom sa nachádza Zemplínsky Branč, bolo osídlené už v praveku. Pri potoku
Chlmec boli objavené nálezy z mladšej doby kamennej /neolit, 5000 – 3000 pr. n. l./.
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V neskorej dobe kamennej /eneolit/ žil na tomto území ľud, ktorý bol nositeľom polgárskej
kultúry /skupina Lažňany/. Potvrdzuje to keramika zo žiarových hrobov, ktorá bola nájdená v
dnešnom chotári obce. V strednej a mladšej dobe bronzovej žil na tomto území ľud, ktorý
možno zaradiť do kultúry Suciu de Sus. Táto kultúra bola rozšírená v severovýchodnom
Rumunsku, Maďarsku a na Zakarpatskej Ukrajine. Na území Trebišovského okresu sa
nachádzajú nálezy ľudu patriaceho k tejto kultúre v Zemplínskom Branči, Veľkých
Raškovciach, Lastovciach a Ruskej. V chotári obce boli nájdené aj nálezy z mladšej doby
rímskej. Kontinuitu osídlenia chotára súčasnej obce v dobe rímskej potvrdzujú aj sídliskové
nálezy na severnom i východnom okraji obce.

Najstaršie stredoveké listiny

Najstarším písomným dokumentom o území, na ktorom sa nachádza obec Zemplínsky Branč,
je zápis datovaný do roku 1067 o darovaní Sirníka šľachticom Petrom benediktinskému
kláštoru v Zaste. V tejto listine je při vymedzovaní chotára Sirníka uvedené, že jedna časť jeho
hraníc prechádzala cez kopec, ktorý je v listine uvedený ako Branka. Podľa historika
Ferdinanda Uličného tento chotárny názov patril sídlisku Branč. Na základe vyššie uvedených
údajov prof. Ferdinand Uličný uviedol, že dedina Branč existovala už pred 11. storočím.
Ďalším archívnym dokumentom, ktorý potvrdzuje existenciu už rozvinutej obce Baranč
/Baranchú/, je listina uhorského kráľa Ladislava IV. z roku 1273. V listine je uvedené, že
prvým známym vlastníkom obce bol Juraj, ktorý používal prímenie z Branča /“Georgyus banus
de Baranch et Kochu“/. Viaceré stredoveké listiny zo 14. – 15. storočia potvrdzujú príslušnosť
obce do vlastníctva kožuchovských zemanov.

4.6.

Pamiatky

Pre cirkevné dejiny obce je obzvlášť významný rok 1755, keď jágerský biskup zriadil v
Baranči farnosť. V roku 1750 si veriaci postavili kostol, zasvätený apoštolom sv. Petrovi a
Pavlovi. Od roku 1804 bola rímskokatolícka farnosť v Baranči súčasťou košického biskupstva.

4.7. Významné osobnosti obce
-
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5. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1.

Školstvo

V obci sa nenachádza základná ani materská škola. Materskú školu deti navštevujú v obci
Novosad ako aj v Trebišove. Podobne povinnú školskú dochádzku si žiaci plnia na Základnej
škole v obci Novosad ako aj v okresnom meste Trebišov. Spolu navštevuje základnú školu 47
detí. Zároveň školopovinné deti navštevujú v týchto základných školách aj mimoškolské
aktivity, tiež Základnú umeleckú školu. Stravujú sa v školských jedálňach. Strednú školu
navštevuje 31 študentov, ktorí dochádzajú za štúdiom do okresného mesta Trebišov a do
okolitých miest. Na vysokých školách študujú 7 študenti.
5.2.

Služby

V obci je pomerne malé zastúpenie drobných živnostníkov. Ich existencia na území obce
značne vplýva na finančné možnosti obce, najmä z pohľadu miestnych daní a poplatkov.
Všetky podnikateľské subjekty však pôsobia na komerčnej báze, žiadny z nich neposkytuje
sociálne služby.

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Potraviny COOP Jednota Nitra

-

Pohostinstvo Knižnica – Monika Krištofčíková – Z. Branč

5.3.
Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
-

Nemocnica s poliklinikou v Trebišove

-

Lekár v susednej obci Novosad ( súkromný )

5.4.

Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje :
-

Zariadenie sociálnych služieb v Novosade.

5.5. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Kultúrny dom

-

Amfiteáter
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5.6. Hospodárstvo
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

Agronákup T – Zemplínsky Branč

Priemyselné podniky sa v obci nenachádzajú.

5.7.

Infraštruktúra obce
Obec je plynofikovaná, má zavedený aj obecný vodovod. Kanalizácia v obci nie je

zavedená, nakoľko finančné možnosti obce sú malé a sú závislé na spolufinancovaní zo ŠR
a fondov EU, ktoré v tejto oblasti obce s malým počtom obyvateľov zatiaľ nepodporili.

V obci sa nachádza na miestnom cintoríne Dom smútku, ktorý obec plánuje zrekonštruovať.
Má vybudovaný nový amfiteáter, zrekonštruovanú budovu Obecného úradu a kultúrneho
domu, tiež verejné priestranstvo pred obecným úradom. Obec chce zrekonštruovať spevnené
plochy pri Obecnom úrade a kultúrnom dome. Plánuje vybudovať multifunkčné ihrisko. V obci
je zavedený kamerový systém, ktorý obec plánuje rozšíriť. V roku 2017 bolo zrekonštruované
verejné priestranstvo pri cintoríne.

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Prebytok
bežného rozpočtu mal byť použitý na úhradu kapitálových výdavkov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2016 uznesením č. 108.
Úpravy rozpočtu:
-

prvá zmena schválená dňa 30.06.2017 uznesením č. 133, RO - 1/2017.

-

druhá zmena schválená dňa 29.09.2017 uznesením č. 140, RO - 2/2017.

-

tretia zmena schválená dňa 30.11.2017 uznesením č. 144, RO – 3/2017.
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-

štvrtá zmena schválená dňa 30.11.2017 uznesením č. 144, RO – 4/2017.

-

piata zmena schválená dňa 30.11.2017 uznesením č. 144, RO – 5/2017.

-

šiesta zmena schválená dňa 15.12.2017 uznesením č. 157, RO – 6/2017.

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2017

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

96 766,82

155 533,07

155 365,42

99,89

96 766,82
-

118 322,61
14 546,62
22 663,84
-

118 154,96
14 546,62
22 663,84
-

99,86
100,00
100,00
-

96 766,82

125 037,95

125 037,95

100,00

80 801,82
15 965,00
-

96 639,51
28 398,44
-

96 639,51
28 398,44
-

100,00
100,00
-

30 495,12

+ 30 327,47

96,64

-

+

6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
118 154,96
118 154,96
0,00

96 639,51
96 639,51
0,00

+ 21 515,45
14 546,62
14 546,62
0,00

28 398,44
28 398,44
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kapitálové výdavky RO

0,00

-

Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

13 851,82
+ 7 663,63
22 663,84

Výdavkové finančné operácie

0,00

+ 22 663,84
155 365,42
125 037,95
+ 30 327,47
10 000,00
+ 20 327,47

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

6.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

155 365,42

113 871,91

103 871,91

103 871,91

118 154,96
14 546,62
22 663,84
-

103 871,91
10 000,00
-

103 871,91
-

103 871,91
-

Skutočnosť
k 31.12.2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

125 037,95

113 871,91

103 871,91

103 871,91

96 639,51
28 398,44
-

86 435,91
27 436,00
-

86 435,91
17 436,00
-

86 435,91
17 436,00
-

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
7.1. Majetok

Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2016
511 351,51

Skutočnosť
k 31.12.2017
524 065,33

Predpoklad
na rok 2018
524 065,33

Neobežný majetok spolu

474 994,22

480 121,40

480 121,40

z toho :
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Dlhodobý nehmotný majetok

-

-

-

Dlhodobý hmotný majetok

377 437,29

382 564,47

382 564,47

Dlhodobý finančný majetok

97 556,93

97 556,93

97 556,93

Obežný majetok spolu

35 713,65

43 432,98

43 432,98

Zásoby

-

-

-

Zúčtovanie medzi subjektami VS

-

-

-

Dlhodobé pohľadávky

-

-

-

Krátkodobé pohľadávky

504,63

361,18

361,18

Finančné účty

35 209,02

43 071,80

43 071,80

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

-

-

-

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

-

-

-

Časové rozlíšenie

643,64

510,95

510,95

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2016
511 351,51

Skutočnosť
k 31.12.2017
524 065,33

Predpoklad
na rok 2018
524 065,33

Vlastné imanie

217 165,70

228 366,85

228 366,85

Oceňovacie rozdiely

-

-

-

Fondy

-

-

-

Výsledok hospodárenia

217 165,70

228 366,85

228 366,85

Záväzky

4 709,87

18 372,74

18 372,74

Rezervy

420,00

480,00

480,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

70,56

10 000,00

10 000,00

Dlhodobé záväzky

103,73

24,88

24,88

Krátkodobé záväzky

4 115,58

7 867,86

7 867,86

Bankové úvery a výpomoci

-

-

-

Časové rozlíšenie

289 475,94

277 325,74

277 325,74

z toho :

7.2. Zdroje krytia

Názov

z toho :

z toho :

7.3. Pohľadávky
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Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Pohľadávky do lehoty splatnosti

-

-

Pohľadávky po lehote splatnosti

668,13

560,52

Pohľadávky

Pohľadávky k 31. 12. 2017.
318 nedaňové pohľadávky.................... 257,62 €
319 daňové pohľadávky:....................... 302,90 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
560,52 €

Opravné položky k pohľadávkam:
(39110)
319 – staršie ako 1 rok ….......... 25 % …......... 42,45 € ............................... 10,61 €
- staršie ako 2 roky …........ 50 % …......... 41,62 € …............................ 20,81 €
- staršie ako 3 roky ….......100 % …......... 75,30 € …............................ 75,30 €
Spolu: …........................................................................................................ 106,72 €

(39120)
318 – staršie ako 1 rok ….........25 % ….......... 52,00 € …............................ 13,00 €
- staršie ako 2 roky ...........50 % .............. 52,00 € ............................... 26,00 €
- staršie ako 3 roky .........100 % .............. 53,62 € .............................. 53,62 €
Spolu: …........................................................................................................ 92,62 €

Špecifikácia pohľadávok:
do r. 2016
r. 2017
spolu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Daň za pozemky (31910)
75,41 €
80,63 €
156,04 €
83,96 €
52,40 €
136,36 €
Daň za stavby (31920)
Poplatok za psa (31930)
10,50 €
10,50 €
TKO (31810)
157,62 €
100,00 €
257,62 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
316,99 €
243,53 €
560,52 €

7.4. Záväzky
Zostatok
k 31.12 2016

Zostatok
k 31.12 2017

Záväzky do lehoty splatnosti

4 115,58

7 647,86

Záväzky po lehote splatnosti

-

220,00

Záväzky
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Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

378,00
3 912,67
8,00
2 658,01
811,27
99,91
7 867,86

158,00
3 912,67
8,00
2 658,01
811,27
99,91
7 647,86

220,00
220,00

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- ostatné záväzky voči zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 eviduje ako dlhodobé záväzky – záväzky zo sociálneho
fondu v čiastke 24,88 € a prijatú dotáciu na Spevnené plochy pred OcÚ a KD
v čiastke 10 000,- €, ktorá bude použitá v roku 2018.
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017:
Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k 31. 12. 2017 spolu s porovnaním stavu
k predchádzajúcemu obdobiu – k 31.12.2016:
Úver
Dlhodobý úver (461)
Krátkodobý úver (231)
Spolu:

2017
0
0
0

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)

2016
0
0
0

0,00 EUR
0,00 EUR

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu Zmluvu o úvere, nečerpala žiadne návratné
finančné pôžičky a výpomoci.

8. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov
Skutočnosť
k 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2017

Predpoklad
rok 2018

Náklady

122 901,84

122 729,73

122 729,73

50 – Spotrebované nákupy

15 104,31

16 679,66

16 679,66

51 – Služby

16 396,45

14 122,78

14 122,78

52 – Osobné náklady

64 232,31

64 184,80

64 184,80

53 – Dane a poplatky

94,26

166,25

166,25

2 769,59

2 527,58

2 527,58

Názov

54 – Ostatné náklady na
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prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

23 538,53

24 170,60

24 170,60

701,16

613,06

613,06

-

-

-

65,00

265,00

265,00

0,23

-

-

137 004,35

133 930,88

133 930,88

60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia

1 145,45

1 043,60

1 043,60

-

-

-

-

-

-

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

93 569,15

99 573,50

99 573,50

2 084,50

3 097,94

3 097,94

569,03

583,50

583,50

1,52

-

-

-

-

-

39 634,70

29 632,34

29 632,34

14 102,51

11 201,15

11 201,15

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
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
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodársky výsledok /kladný/ v sume 11 201,15 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

9. Ostatné dôležité informácie
9.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
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Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
90,00

MV SR

CO-skladník

MV SR

REGOB

157,08

MV SR

Register adries

307,60

UPSVaR

Rod.prídavky-osobitný príjemca

470,40

MV SR

Voľby

808,55

MF SR

Spoloč.úradovňa - ŽP

37,00

UPSVaR

Zamestnanosť - §54

11 172,63

POD

Revital.verej.priestr.pri cintoríne Z.Brančkapitálové výdavky
Spevnené plochy pred OcÚ a KD – kapitálové
výdavky

4 546,62

MF SR

10 000,00

- prijatá dotácia na Spevnené plochy pred OcÚ a KD v čiastke 10 000,- €, bude použitá
v súlade s legislatívou v roku 2018.
9.2. Poskytnuté dotácie
Obec v roku 2017 poskytla dotáciu v čiastke 65,00 € pre Mesto Trebišov, CVČ za jedného
žiaka – v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže a tiež
dotáciu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Zemplínsky Branč v čiastke 200,00 € (v súlade
s uznesením OZ) na financovanie virtuálnej prehliadky interiéru miestneho chrámu z roku
1756, ktorú obec chce umiestniť aj na svoju webovú stránku.
K 31.12.2017 boli uvedené dotácie zúčtované v súlade so VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce.
Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Mesto Trebišov

CVČ – záujmové vzdelávanie detí

65,00

Rímskokatolícka cirkev farnosť Zempl. Branč
Spolu:

financovanie virtuálnej prehliadky
interiéru chrámu z roku 1756

200,00
265,00

9.3. Významné investičné akcie v roku 2017

Obec v roku 2017 realizovala tieto investičné akcie:
- Prípravná a projektová dokumentácia na Spevnené plochy pred OcÚ a KD v sume
400,00 EUR – vlastné zdroje
- Revitalizácia verej. priestranstva pri cintoríne Z.Branč v sume 5405,16 EUR, (z toho
4546,62 EUR zo ŠR, 858,54 EUR vlastné zdroje)
- výstavba autobusových zastávok č. 1 a č. 2 – v čiastke 11593,30 EUR – vlastné zdroje
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- asfaltovanie cesty na Kostolnej ulici a pred predajňou COOP Jednota v čiastke 10999,98
EUR – vlastné zdroje
Obec v roku 2017 obdržala dotáciu aj na investičnú akciu Spevnené plochy pred OcÚ
a KD v čiastke 10 000,- €, ktorú bude realizovať v roku 2018.

9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Z hľadiska budúcich cieľov Obec Zemplínsky Branč bude aj naďalej prostredníctvom svojich
orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej
správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti
realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce
a potreby jej obyvateľov.
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

-

Rekonštrukcia Domu smútku

-

Výstavba multifunkčného ihriska

-

Rekonštrukcia chodníkov

-

Rozšírenie kamerového systému

-

Spevnené plochy pri Obecnom úrade a Kultúrnom dome

-

Výstavba detského ihriska

9.5. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Obec v roku 2017 nemala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
9.6.Nadobudnutie vlastných akcií
Obec v roku 2017 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.
9.7.Organizačná zložka v zahraničí
Obec nemala, nemá a ani neplánuje mať žiadnu svoju organizačnú zložku v zahraničí.

9.8.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
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9.9.Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám. Nevedie žiadny súdny spor.

V Zemplínskom Branči, dňa 23.05.2018

Vypracovala: Jana Vernusová

Schválil:

Ing. Jozef Tóth
starosta obce

Prílohy:
• Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
• Výrok nezávislého audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2017
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