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1. Úvodné slovo starostu obce        

Vážení poslanci, občania našej obce, priatelia! 

Výročná správa obce Žehňa za rok 2016, ktorú Vám predkladám, poskytuje pravdivý 

a nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Ku skončeniu kalendárneho 

a účtovného roka neodmysliteľne patrí dôkladné hodnotenie ekonomickej a bežnej činnosti. 

Posúdiť kvalitu odvedenej práce však samozrejme môžu najlepšie iba občania. V posledných 

rokoch spoločenská, ekonomická a sociálna situácia prináša každodenne veľa problémov, pre 

organizácie, firmy a neposlednom rade aj pre ľudí. Zmierniť túto situáciu môžeme ak si 

budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety samozrejme v rámci svojich možností 

a schopností, aby sme si vytvorili pekné, pokojné a šťastné podmienky pre život v našej obci. 

Chcem sa poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, aktivačným 

pracovníkom, všetkým tým, ktorí sa v minulom roku aktívne zapájali do činnosti v obci. 

 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:   Obec  ŽEHŇA 

Sídlo:     Žehňa 151, 082 06 

IČO:      00328057                      DIČ:   2021296772 

Štatutárny orgán obce:   Slavomír Lipták, starosta obce  

Telefón:   051/77 98 328  

Mail:        obeczehna@atlas.sk 

Webová stránka:    www.obec-zehna.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

Starosta obce:     Slavomír Lipták 

Zástupca starostu obce:    Mgr. Helena Kolesárová 

Hlavný kontrolór obce:    Mgr. Júlia Ferková  

Obecné zastupiteľstvo:    Bačo Martin, Dužda Marek, Horváth Peter, Mačová Regina,  

                                         Mačo Rudolf, Žuľa Jaroslav 

Obecná rada:   Mgr. Kolesárová Helena, Mačová Regina, Žuľa Jaroslav 

Komisia pre dodržiavanie verejného poriadku:  Bačo Martin, Horváth Peter, Mačo Rudolf 

Komisia pre kultúru, šport a školstvo:  Bačo Martin, Dužda Marek, Mačová Regina 

Komisia pre ekonomiku a výber.konania:  Mgr. Kolesárová Helena, Bačo Martin,  

                                                                    Horváth Peter, Mačo Rudolf 
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Obecný úrad:  Ing. Lukáč Dušan, hlavný účtovník 

                        Makarová Janka, odborný pracovník vo verejnej správe 

                        Bc. Róba Róbert, odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti 

                        Cmurová Magdaléna, koordinátor malých obecných služieb v obci 

V Základnej škole je 14 zamestnancov, v Materskej škole 5 zamestnancov a v Jedálni školskej 

2 zamestnanci.  

Obec nemá žiadne rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie ani obchodné spoločnosti. 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce:  Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby jej obyvateľov. 

Vízie obce:  Vzhľadom k svojej polohe na úpätí Slanských vrchov, blízkosti k okresnému 

mestu, dostupnosti k hlavným trasám osi Prešov – Košice má obce dobré predpoklady pre 

rozvoj oddychovej rekreácie a prímestského vidieckeho bývania. 

Ciele obce:  Spokojnosť občanov a dobré nažívanie v susedských vzťahoch. Zlepšovanie 

životných podmienok obyvateľov pri demografickom náraste a vytváranie technických 

a zaujímavých podmienok pre nárast individuálnej bytovej výstavby. 

 

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 :   48 o 54´ 60´´ s.š.  21o 20´27´´ v.d. 

Susedné mestá a obce :  Abranovce, Lesíček, Tuhrina, Mirkovce, Záborské 

Celková rozloha obce :   16,76 km2 

Nadmorská výška :  394 m n.m. 

5.2. Demografické údaje  

Hustota  a počet obyvateľov :   68,50 obyv./km2  a  1148 obyvateľov k 31.12.2016 

Národnostná štruktúra :   slovenská 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :  evanjelici, rímokatolíci, grékokatolíci 
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5.3. Symboly obce  

Erb obce : v zelenom štíte sú zobrazené žltou farbou dva poľnohospodárske nástroje             

Vlajka obce :  je v zelenej a žltej farbe striedava v štyroch pásoch s dvoma klinovými 

zástrihmi,  z jednej strany a z druhej strany na bielom podklade erb a stuha s nápisom Žehňa                                        

Pečať obce :  je okrúhla uprostred so symbolom štátneho znaku a kruhopisom Slovenská 

republika obec Žehňa. 

5.4. História obce  

Žehňa leží na západnom svahu Slánskych vrchov v prameni oblasti potoka Balka, v 

nadmorskej výške okolo 425 m n.m. Postavenie murovaného kostola v polovici 13. storočia 

dokazuje, že dedina jestvovala už predtým. Najstarší listinný doklad o obci je správa z roku  

1346 .V písomnostiach zo 14.- 16. storočia sa vyskytuje pod názvom Žegňa. Vzhľadom na 

názov a sídliskovú rozvinutosť je dosť pravdepodobné, že obec jestvovala už pred 11. storočím. 

Podľa tradície stál v Žehni kamenný hrad, ktorý až do roku 1312 vlastnili templári. Dnes však 

po ňom nie sú žiadne stopy. Podobne vraj zanikli aj ďalšie dva kaštiele, ktoré si dali postaviť 

tamojší zemepáni Ketzerovci.  Názvy obce: 

r.1330–Segnia  

r.1773–Zegnya 

r.1786-Zegňa 

r.1808-Žegňa 

r. 1948 – Žehňa 

K obci Žehňa pripadá časť Dúbrava, ktorá bola odčlenená od obce Mirkovce v roku 1979. 

5.5. Pamiatky  

Najvýznamnejšia pamiatka je románsky evanjelický kostol z polovice 13. storočia.  

Vo veži kostola sa nachádza hodnotný zvon z poslednej tretiny 14. storočia.  

Pri kostole sa nachádza novorenesančná krypta z 2. polovice 19. storočia.  

Na Dúbrave je postavená socha sv. Floriána, o ktorú sa stará p. Kaprál František. 

V katastri obce sa nachádza chránená Mirkovská kosatcová lúka, prírodná rezervácia. 

 

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

6.1. Výchova a vzdelávanie  

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola pre I. stupeň ... 102 detí, počet zamestnancov 14, 

- Materská škola ... 38 detí, počet zamestnancov 5. 
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      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 

orientovať na : výchovu a vzdelávanie detí z rómskej komunity.  

 

6.2. Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

- Všeobecný lekár Mudr. Melánia Ruckschlosová (SIMA-MEDIK) 

- Privátny stomatológ Mudr. Jarmila Kmecová 

- Lekáreň SALIS Žehňa 

     Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti 

sa bude orientovať na preventívu a ochranu zdravia občanov na úrovni predchádzajúcich rokov. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

Zariadenie sociálnych služieb obec nemá. Ostatné sociálne služby na požiadanie 

zabezpečuje v rámci malých obecných služieb a projektov dobrovoľníckej služby. 

 

6.4. Kultúra a šport 

 Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : 

- Obecná knižnica 

- Obecná sála pre usporiadanie kultúrnospoločenských podujatí obcou a využívanie na 

akcie pre súkromné osoby, obyvateľov obce. 

- V športových aktivitách sa najviac prejavuje organizovaný futbal. Obcou podporovaný 

oddiel TJ Budovateľ Žehňa pôsobí v VII.lige dospelí ObFZ Prešov. 

- Športové vyžitie mladých poskytuje aj členstvo v DHZ a účasť na súťažiach 

dobrovoľných hasičských zboroch. 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 

sa bude orientovať na úrovni predchádzajúcich rokov. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : 

-   lekárska starostlivosť, lekárska služba, pošta, obchody s potravinami a rozličným 

tovarom, cukrárenská výroba 

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

bude orientovať na zlepšenie a doplnenie obchodných a sociálnych služieb. 

 



                                                                     7 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   

2016. Obec v roku 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 

1/12/2015. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 29.9.2016 uznesením č. 26/9/2016 

- druhá zmena schválená dňa 14.12.2016 uznesením č. 47/12/2016. 

 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016   

  

Rozpočet  

 

Rozpočet  

po zmenách  

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2016 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 644000,00 754800,00 767480,27 101,68 

z toho :     

Bežné príjmy 644000,00 748900,00 761580,27 101,69 

Kapitálové príjmy - - - - 

Finančné príjmy - 5900,00 5900,00 100,00 
Príjmy RO s právnou  

subjektivitou 
- - - - 

Výdavky celkom 644000,00 754800,00 648862,60 85,96 

z toho :     

Bežné výdavky 644000,00 737400,00 630402,13 85,48 

Kapitálové výdavky - 17400,00 18460,47 106,09 

Finančné výdavky - - - - 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
- - - - 

Rozpočet obce  644000,00 754800,00 - - 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016   

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2016 

 
 
Bežné  príjmy spolu 761580,27 

z toho : bežné príjmy obce  761580,27 

             bežné príjmy RO 0 

Bežné výdavky spolu 630402,13 

z toho : bežné výdavky  obce  630402,13 

             bežné výdavky  RO 0 

Bežný rozpočet 
 

Kapitálové  príjmy spolu 0 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 18460,47 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  18460,47 

             kapitálové  výdavky  RO 0 

Kapitálový rozpočet  
 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +112717,67 

Vylúčenie z prebytku  -1379,40 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +111338,27 

Príjmy z finančných operácií +5900,00 

Výdavky z finančných operácií 0 

Rozdiel finančných operácií +5900,00 
PRÍJMY SPOLU   767480,27 

VÝDAVKY SPOLU 648862,60 

Hospodárenie obce  +118617,67 
Vylúčenie z prebytku -1379,40 

Upravené hospodárenie obce +117238,27 

 

Prebytok rozpočtu v sume 112717,67 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, upravený o nevyčerpané 

prostriedky  zo ŠR v sume 1379,40 EUR  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu v sume 111338,00 EUR  

Zostatok  finančných operácií v sume 5900,00 EUR, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu v sume 5900,00 EUR  

         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  1379,40  EUR, a to na :  

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 1379,40 EUR boli vrátené v januári 2017, 
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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 rozvoja obce 

z prebytku rozpočtu obce za rok 2016 vo výške 117238,27 EUR.  

 

7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019      

 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Rozpočet   

na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Príjmy celkom 767480,27 868410,00 732410,00 752700,00 

z toho :     

Bežné príjmy 761580,27 720280,00 732410,00 752700,00 

Kapitálové príjmy - - - - 

Finančné príjmy 5900,00 148130,00 - - 
Príjmy RO s právnou 

subjektivitou 
- - - - 

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Rozpočet   

na rok 2017 

Rozpočet 

 na rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Výdavky celkom 648862,60 868410,00 664900,00 682590,00 

z toho :     

Bežné výdavky 630402,13 668410,00 664900,00 682580,00 

Kapitálové 

výdavky 

18460,47         200000,00 - - 

Finančné výdavky - - - - 
Výdavky RO s právnou 

subjektivitou 
- - - - 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Predpoklad 

na rok 2017 

Majetok spolu 979293,50 1191883,68 1236564,86 

Neobežný majetok spolu 742139,54 838534,17 1082264,86 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok - - - 

Dlhodobý hmotný majetok 571410,18 667804,81 911535,50 

Dlhodobý finančný majetok 170729,36 170729,36 170729,36 

Obežný majetok spolu 236967,78               352413,45 153700,00 

z toho :    

Zásoby 79,62 211,89 100,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS - - - 

Dlhodobé pohľadávky - - - 
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Krátkodobé pohľadávky  17560,80 21448,84 23000,00 

Finančné účty  219327,36 330752,72 130000,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. - - - 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. - - - 

Časové rozlíšenie  186,18 736,06 600,00 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k  31.12.2016 

Predpoklad 

na rok 2017 

Vlastné imanie a záväzky spolu 979293,50 1191883,68 1236564,86 

Vlastné imanie  713805,38 914054,86  963054,86 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  - - - 

Fondy - - - 

Výsledok hospodárenia  713805,38 914054,86 963054,86 

Záväzky 12751,18 11343,36 6510,00 

z toho :    

Rezervy  2000,00 2000,00 - 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1485,80 1379,40 1500,00 

Dlhodobé záväzky 4665,04 4549,66 3000,00 

Krátkodobé záväzky 4600,34 3414,30 2010,00 

Bankové úvery a výpomoci - - - 

Časové rozlíšenie 252736,94 266485,46 267000,00 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- V roku 2016 vzrástla hodnota majetku spolu o 212590,18 € aktívami, zaradením obecných 

pozemkov do užívania, zaradením chodníka do užívania pri dlhodobom majetku a nárastom 

hodnoty obežného majetku, nárastom zostatku na bežných účtoch obce z dôvodu kladného 

výsledku hospodárenia a prebytku rozpočtu. 

Tendenciou pre nasledujúci rok je nárast majetku celkom pri realizácií plánovaných investícií, 

ich zavedením do užívania, financovaných z vlastných ale aj grantových prostriedkov. 

 

 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2015 

Zostatok  

k 31.12 2016 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   1387,64 2095,62 

Pohľadávky po lehote splatnosti   15999,16 18269,42 
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8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2015 

Zostatok  

k 31.12 2016 

Záväzky do lehoty splatnosti   12751,18 11343,36 

Záväzky po lehote splatnosti   - - 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Nárast pohľadávok má každý rok stúpajúcu tendenciu v pohľadávkach od obyvateľov 

za výber daní z nehnuteľnosti, ale hlavne neplatením poplatkov za komunálny odpad 

časťou obyvateľstva z rómskej osady. 

- Množstvo záväzkov každoročne klesá zlepšenou finančnou disciplínou a po zrušení už 

nepotrebných rezerv klesne len na hodnotu dodávateľských faktúr došlých po 31.12. 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2016 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Predpoklad 

rok 2017 

Náklady 673393,82 652525,91 730920,00 

50 – Spotrebované nákupy 68382,73 68816,96 80000,00 

51 – Služby 137288,95 76952,99 101000,00 

52 – Osobné náklady 431340,42 458352,62 503800,00 

53 – Dane a  poplatky 45,28 414,64 400,00 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

415,20 10772,70 5000,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

2475375 25517,65 28800,00 

56 – Finančné náklady 1156,12 1146,92 1300,00 

57 – Mimoriadne náklady 0 1179,91 500,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov príjmov 

9996,00 9358,00 10100,00 

59 – Dane z príjmov 15,37 13,52 20,00 

Výnosy 719431,06 750496,34 779920,00 

60 – Tržby za vlastné výkony a 

tovar 

12975,23 9052,37 11000,00 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 0 

62 – Aktivácia 0 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 307304,99 353736,82 370000,00 
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a výnosy z poplatkov 

64 – Ostatné výnosy 4579,82 12171,91 12000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

780,00 0 0 

66 – Finančné výnosy 95,74 82,39 100,00 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO 

zriadených obcou alebo VÚC 

393695,28 375452,85 386820,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+ 46037,24 + 97970,43 + 49000,00 

 

Hospodársky výsledok v sume 97970,43 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných 

rozdielov :  

Výnosy v roku 2016 vzrástli oproti predchádzajúcemu roku o 4,3 %, k čomu prispel hlavne 

nárast podielu z daní z príjmov fyzických osôb pre obec, dotovanie štátom na prenesený výkon 

štátnej správy. Podobný nárast očakávame aj v budúcom roku. 

Suma výnosov z transférov je oproti roku 2015 nižšia o položky refundovaní z Úradu práce 

a sociálnych vecí, avšak normatívne a nenormatívne prostriedky ako dotácia pre činnosť 

školstva vzrástli hlavne z dôvodu pokrytia navyšovania platov pedagogických zamestnancov. 

Ostatné výnosy a tržby za výkony majú stabilnejší charakter vychádzajúci z podmienok 

a majetkových možností obce, nakoľko obec nemá zriadený podnikateľský subjekt. 

Výsledok hospodárenia v roku 2016 narástol oproti roku 2015 dvojnásobne. 

Dôvodom je hlavne pokles v spotrebovaných nákladoch za služby oproti predchádzajúcemu 

roku. Evidentný je nárast osobných nákladov oproti roku 2015 už spomínaným nárastom miezd 

v školstve celoštátnou úpravou platov pedagogických zamestnancov. Tendencie nárastu 

osobných nákladov očakávame aj v roku 2017 o 5 až 8 %. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie 

 

10.1.Prijaté granty a transfery  

V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery: 
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Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v EUR  

MŠ SR Normatív pre činnosť ZŠ 304978,00 

MŠ SR Nenormatívne prostriedky pre ZŠ 23411,60 

MSVaR SR Dotácia na stravu a refundáciu nákladov 58202,56 

MV SR Dotácie register obyv.,register adries, ŽP, CO 4341,53 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

-   najvýznamnejšou položkou transferov je normatív pre činnosť ZŠ vychádzajúci z počtu 

žiakov. Z normatívu sa zabezpečuje chod školy, platené služby, energie, údržba, opravy 

zariadenia, nájom a mzdy pedagogických aj nepedagogických pracovníkov. 

Nenormatívne prostriedky slúžia na zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a prípravu v predškolskom veku. 

 

10.2.Poskytnuté dotácie  

V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2004 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce:  

 

Prijímateľ 

dotácie 

Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 

 prostriedkov v EUR 

DHZ Žehňa Činnosť DHZ, účasť a usporiadanie súťaže 3000,00 

TJ Budovateľ 

Žehňa 

Činnosť a chod futbalového klubu, údržba 

ihriska 

 

5300,00 

OZ Rómovia 

napredujú 

dopredu... 

Zakúpenie a odovzdanie Mikulášskych balíčkov  

   500,00 

 

10.3.Významné investičné akcie v roku 2016 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016: 

-  Realizácia výstavby časti chodníka v obci ku cintorínu 

- Rekonštrukcia obecného rozhlasu a zavedenie bezdrôtového prenosu signálu 

 

10.4.Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 
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- V roku 2017 sú naplánované rozsiahlejšie investičné akcie náročné na potreby krytia 

vlastnými finančnými prostriedkami – výkup pozemkov pre rozšírenie rómskej osady, 

- Výkup pozemkov pre Obecné Komunitné centrum, ČOV v rómskej osade, rozšírenie 

rómskej osady 

- Nákup pozemkov pre vysporiadanie obecných komunikácií 

- Dostavba chodníka na Dúbrave 

- Výstavba ČOV v rómskej osade 

- Podiel na výstavbe Komunitného centra, podiel na rekonštrukcii a prístavbe MŠ – 

realizovaných z grantových projektov. 

- Kamerový systém, občianske hliadky v rámci projektu miestnej občianskej 

poriadkovej služby. 

V ďalších rokoch očakávame investície na dokončenie rozpracovaných akcií a investovanie do 

revitalizácie obce. 

 

10.5.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 

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

Obec vedie súdny spor s firmou Agromelio. Po následných právnych krokoch obce tento spor 

s vysokou hodnotou bol pravdepodobne vyrovnaný. 

Ďalší súdny spor je s IBV Valakazy ohľadom napojenia vody.  

 

Vypracoval:    Ing. Lukáč Dušan 

Schválil:    Lipták Slavomír 

 

 

V Žehni dňa 31.05.2017 

 

 

 

Prílohy: 

 

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

• Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke  


