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Vypracovala: Lešková Beáta                                    Husivargová Monika                                                                                                                                                                      

                                                                                   Starosta obce Matiaška 

 

 

 



 

 

Identifikačné údaje:                                                                                                                                                
 

Názov: Obec Matiaška 
             adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 094 31 Matiaška 56 

Tel. a fax: 057/4452202 
e-mail: ou.matiaska@gmail.com 

web: obecmatiaska.sk  
Okres: Vranov nad Topľou 
IČO: 00332542 
DIČ: 2020630194 
Právna forma: právnická osoba 
Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR 
Rozloha obce: 1229 ha 

Počet obyvateľov k 31.12.2018: 288 
 

Kategória Spolu Muži Ženy 

Vek od 0 – 3 rokov 13 5 8 

Vek od 4 – 6 rokov 16 10 6 

Vek od 7 – 14 rokov 25 13 12 

Vek od 15 – 17 rokov 8  2 6 

Vek od 18 – 60 rokov 171 86 85 

Vek nad 60 rokov 55 29 26 

Spolu 288 145 143 
 

 Základné orgány obce 
 

 Obecné zastupiteľstvo 

 starosta obce –  Husivargová Monika, Matiaška 72 
               

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, 

ktoré sa konali v roku 2018 na obdobie 4 rokov v počte 5. 
Poslanci obecného zastupiteľstva: 
 Durkoš Ján, Matiaška 18 

 Husivarga Ján, Matiaška 72 

 Banga Peter, Matiaška 70 
 Bc. Hric Slavomír, Matiaška 45 
 Terkanič Marián, Matiaška 38 

  

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života obce. 

Zasadnutia sa konali v dňoch 28.03.2018, 29.06.2018, 21.09.2018, 07.12.2018,  Každé zasadnutie 

OZ sa konalo v zasadačke obecného úradu. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obec@hornastreda.sk


 

 

 

Prvá písomná zmienka o obci: z roku 1363 
 

Najväčšie pamätihodnosti v obci:   
V obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka - gréckokatolícky kostol s patrocíniom sv.Demetera 

dobudovaný v roku 1773 v barokovo-klasicistickom slohu. Neskôr bol viackrát upravovaný  ( v 

rokoch 1925,1972). Vnútorné vybavenie kostola pochádza väčšinou z konca 19. storočia. 

Jednoloďová stavba s polygonálnym uzavretým presbytárom a s bočnými polkruhovitými 

kaplnkami pri prvom klenbovom poli lode, ktoré majú zdôrazniť centrálu kríženia. Na západnom 

príečelí je mohutná predstavaná veža, ktorej podvežie je otvorené do lode (babinca). Priestory sú 

kryté českými plackami. Vonkajšia úprava fasád sa sústreďuje na vybavení okien, koré majú v 

parapete lambrekény a ich polkruhová šambrána zaverečný klenák. Nad vstupným portálom vyrytá 

štilizovaná rastlinná  ozdoba. Veža má v hornej časti okosené hrany a je zastrešená barokovou 

baňou. Vnútorné zariadenie je zväčša z konca 19.storočia historizujúcimi tendenciami. Patrónom 

kostola v Matiaške je sv. Demeter. Nevieme prečo tento kostol je mu zasvätený,ale aj k tomuto 

svätcovi sa viaže legenda. Svätý veľkomučeník Demeter Solúnsky sa narodil v 3. storočí n.l. 

Vzhľadom k zázrakom, ktoré sa mu pripisovali ho nazvali aj Myrotočivý či Myromvonný, zomrel 

mučeníckou smrťou 26.októbra 306 v Solúni. Podľa hagiografických legiend bol synom rímskeho 

prokonzula v Solúne. Jeho sviatok sa slávi - 26.októbra (podľa byzantského obradu) a 9. apríla 

(podľa latinského obradu). Keď dospel a získal vzdelanie cisár ho poveril funkciou prokonzula v 

Solúni. Ako cisárov zástupca mal za úlohu prenasledovať kresťanov. Keďže on sám bol stúpencom 

kresťanstva odmietal prenasledovať kresťanov, ba dokonca kresťanstvo šíril a podporoval. Preto ho 

dal cisár Maximián uväzniť a neskôr zabiť vo väzení. Zomrel prebodnutý kopijami 26.októbra 306. 

Jeho ostatky sú uložené v starobylej bazilike v Solúne, ktorá nesie jeho meno. Keďže produkujú 

voňavu tekutinu, svätý Demeter býva označovaný ako Myrotočivý, či Myromvonný. Svätý Demeter 

je považovaný za ochrancu a patróna mest Solún, v Byzancii bol uctievaný aj ako patrón vojakov a 

obranca vlasti. Bol aj jedným z patrónov a ochrancov cyrilometodskej misie. Svätí Cyril  a Metod 

(ale niektorý z ich žiakov) napísali na jeho počesť konón, ktorý je najstarším dokladom jeho úcty na 

našom území. Jeho sviatok sa v Uhorsku slávil 26.októbra podľa byzantského kalendára, a nie 

podľa latinského kalendára, čo mnohí považujú za dôkaz, že vychádza z cyrilometodskej misie,a čo 

zároveň dokazuje byzantský ráz tejto misie. K pamiatkam obce patrí aj pomník SNP pripominajúci 

udalosti z II.svetovej vojny a pôsobenie partizánskeho zväzku Čapajev. Autormi pomníka sú 

akademický sochár Ladislav Šichman a ing. arch. Juraj Osvald. Pomník tvorí plastika lesného 

robotníka realizovaného z materiálu račiansky vápenec. Plastika vysoká 280 cm umiestnená na 

podstavci vysokom 100 cm. pomník bol odhlaený 7. novembra 1982 a náklady na jedho realizáciu 

tvorili sumu vyše 414 tisíc Kčs. K najnovším pamiatkam obce patrí pamätná tabuľa odhalená 5. 

augusta 2006 na počesť gréckokatolíckeho farára Petra Priputena, ktorý vo farnosti v Matiaške 

pôsobil v rokoch 1933-1951 a 1968-1992. Otec Peter Priputen sa narodil 29:júna 1907 v 

Chmeľovej, okr. Bardejov. Ľudovú školu navštevoval v Chmeľovej, v Zborove, v Bardejove a 

Mogyoroške. Gymnaziálne štúdia absolvoval v rokoch 1920-1928, bohoslovecké štúdium v rokoch 

1928-1932. Ordinovaný v roku 1932 v Ľutine a miestom jeho prvého farského pôsobenia sa stala 

farnosť v Čertižnom. Dňa 1.1.1933 bol menovaný správcom farnosti Matiaška. Počas druhej 

svetovej vojny pomáhal v spolupráci s miestnymi obyvateľmi partizánom z jednotky Čapajev 

(poskytovanie potravín, odev, nocľah, starostlivoť o ranených), pôsobiacej v okolitých lesoch. V 50. 

rokoch 20.storočia bol prenasledovaný pre vieru a nechuť prestúpiť na pravoslávie. V roku 1969 sa 

vrátil ako správca farnosti do Matiašky, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku. Zomrel 9.6.2006 a 

nedožil sa slávnostného odhalenia pamänej tabule a prijatia čestného občianstva v obci Matiaška.. 

Bol pochovaný na verejnom cintoríne v Košiciach. 

 
 
 

 



 

 

Zaujímavosti z histórie a súčasnosti obce: 
 Obec Matiaška leží v Nízkych Beskydách vo Vranovskom okrese na sútoku potokov 

Voľanského,Bžanského a Poruba. Stred obce ma nadmorskú výšku 220 m, v chotári je od 220 m do 

400m . Mierne členitý povrch chotára je zväčša zalesnený. Nachádza sa tu sírnatý minerálny 

prameň. Prvá písomná zmienka o obci z roku 1363 spomína jej názoc vo forme Mateugasa, čo je 

ekvivalentnom slovenského názvu Matiašova Poruba. Slovo " vágás - poruba " poukazuje na spôsob 

vzniku osady. V prípade obce Matiaška išlo zrejme o osadu zaoženú na vyklčovanom mieste pod 

vedením pravdepodobne prvého šoltýsa Matiaša na základe zákupného práva a dohody s majiteľmi 

panstva Čičava - Rozgoňovcami. Osadníci kolonizovali územie, kde leží obec Matiaška na základe 

zákupnéo práva s cieľom pracovať v lesoch a hospodáriť na menej úrodnej pôde. Lesný charakter 

obce určoval aj charakter obyvateľov. Bolo to predovšetkým klčovanie lesných plôch, čím sa 

vytvárali pastviská pre dobytok a orné plochy. Obyvatelia sa zaoberali tiež pálením dreveného 

uhlia, pláteníctvom a tkáčstvom. Týmito činnosťami sa zaoberali mnohé generácie obyvateľov 

Matiašky po celé stáročia,lebo toto im poskytovalo miestne prostredie. 
 

Symboly obce: 
Začiatkom 20.storočia obce museli vymeniť svoje pôvodné pečatidlá a Matiaška začala od rolu 

1905 užívať okrúhle nápisové pečatidlo s priemerom 34 mm, ktoré byrobil kovorytec Felsenfeldi z 

Budapešti. V strede pečatidla sa nachádzal maďarský text  " MÁTYÁSKA KOSZÉG a v kolopie " 

SAROS VÁRMEGYE 1905" /OBEC MATIAŠKA ŠARIŠSKÁ ŽUPA 1905). Toto okrúhle nápisové 

pečatidlo sa nachádza v zbierkach Šarišského múzea v Bardejove. Pri historickom výskume 

pečatidiel obce sa nepodarilo nájsť pečatidlo, ktoré by obsahovalo erbový znak. Keď v roku 1998 

vedenie obce chcelo dať vyhotoviť erb, jeho tvorcovia sa pokúsili vytoriť novotvar, lebo pôvodný 

erbový symobol nenašli. Pri jeho tvorbe im napomohlo zasvätenie miestneho gréckokatolíckeho 

kostola s patrocíniom sv.Demeterovi. Heraldická komisia MV SR posúdila návrh a prijala erb obce 

v podobe: v striebornom štíte strieborný, zlato nimbovaný, zalto obutý a zlatým mečom 

opásaný rímsky vojak-Sv.Demeter - v  zelenom šate a dlhom červenom plášti, praviacu držaici 

na hrudi malý zlatý krížik, v pravici zlatú kopiju. Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžených 

pruhov vo farbách: žltej (1/6), bielej (1/6), zelenej (2/6) a červenej (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3 

a ukončená je tromi cípmi  t.j.  dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. Symboly sú 

uloženee v Heraldickom registri SR pod signatúrou M-94/98. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce 
Zamestnanci obecného úradu: 

 Beáta Lešková, bytom Matiaška 81 – samostatný odborný referent, zamestnaná od 

02.01.2003 – náplň práce je určená schváleným pracovným poriadkom 

  
 

     Obec Matiaška je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 

združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 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. 
    Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového 

programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť 

štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými 

obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami. 
     Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži 

na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 

nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce 

možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. 

Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj 

majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej 

spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od 

vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách 

hospodárenia s majetkom obce. 
     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. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 

Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho 

rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na 

ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech 

svojho rozpočtu. 
     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 rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného 

účtovníctva. 



 

 

     Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom 

účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka 

tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, 

výkazu ziskov a strát, poznámok. 
     Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. 

Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, 

zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. 
     Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia 

individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou 

závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov. 
     Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je 

zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej 

závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. 

Z hľadiska charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu 

z prípravných prác,  uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. 
Prípravné práce sa  uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy 

činností: 

 - inventarizáciu, 

 - kontrolu bilančnej kontinuity, 
 - kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, 
 - zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, 
 - kontrolu účtu výsledku hospodárenia, 
 - kontrola zaúčtovania odpisov, 
 - doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia, 
 - kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov. 
 

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: 
 - zisťujú sa obraty jednotlivých účtov, 
 - zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia, 
 - zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
 

Obec Matiaška od 1.1.2009 účtovala v mene euro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Inštitúcie v obci 

1. Základná škola 

Rozpočtová organizácie Obce Matiaška 

Riaditeľ:  Mgr. Jozef Kmec 
Učiteľka: Mgr.Berezňaková Stanislava 

Adresa: 094 31  Matiaška 43 
Tel. č.: 057/4452187 

e-mail: zs.matiaska@gmail.com 
 

Počet žiakov školský rok 2018/2019 : 23 

Jej súčasťou je školský klub detí (23 detí) a školská jedáleň (48 stravníkov). 
 

„Základná škola  v Matiaške“, hospodári s vlastnými  finančnými prostriedkami a je napojená 

na rozpočet obce. 
 

Príjmy   rok  2018                                     71 052,- Eur                 

Normatívne prostriedky a asistent            65 373,- Eur                                   

 

Výdavky r. 2018                                        71 599,95Eur    
 
2.Materská škola 
Rozpočtová organizácia obce Matiaška 
Riaditeľka: Mgr Onuferová Anna 
Učiteľka: Matúšková Tatiana 
Adresa: 09431 Matiaška 43 
Telefon: 0574452187 
e-mail: aonuferova@azet.sk 
 
Počet žiakov: 14 
 
Materská škola v Matiaške ma vyčlenený rozpočet z obecného úradu v Matiaške. 
 
 
 

 Farský úrad: 

Adresa: 094 31  Matiaška č.. 52 

Tel. č.: 057/4450953 

Správca farnosti: Mgr. Peter Šturák, greckokatolícky  farár 
 
 

 Obchodné prevádzky v obci 

a) Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom: 

 Potraviny COOP JEDNOTA, 094 31  Matiaška č. 53, tel. č. 057/4452328 

-  Vedúca predajne Durkošová Renáta   

 

 

Obec hospodárila podľa schváleného rozpočtu na rok  2018. Obec účtovala v 
zmysle platnej rozpočtovej kvalifikácie. 

mailto:zssmsh.streda@stonline.sk
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Rozpočet obce v eurách. 

 
        
Príjmy celkom      206.831,- 

Výdavky celkom      206.831,- 

            
 

Bežné príjmy – upravený rozpočet     244.621,- 

Bežné výdavky- upravený rozpočet     244.621,- 

 

 

Bežné príjmy  skutočnosť      244.537,94 

Bežné výdavky skutočnosť      225.356,32 

  

 

 
 

Kapitálové príjmy 10.000,- 

Kapitálové výdavky 10.000,- 

Príjem z predaja pozemku         39,60 

       
  2. Rozbor plnenia bežných príjmov za rok 2018 v eurách 
 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 %plnenie 

244.621 244.537,94 99,96 

 
Z bežného príjmu je vylúčený príjem za stravné v sume 3493,88  ktorý je klasifikovaný ako vlastný 
príjem. Príjem spolu so stravným 248.031,82 

 
PRÍJEM- skutočnosť: 244.537,94 
 
3. Rozbor plnenia bežných výdavkov za rok 2018 v eurách 
 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 %plnenie 

251.985 225.356,32 94,84 

 
Z bežného výdaja je vylúčený výdaj za stravné-potraviny v sume 3.574,44 Eur klasifikovaný ako 
vlastný výdaj. Výdaj spolu so stravným 228.930,76 

 
VÝDAJ-skutočnosť: 225.356.32 



 

 

 
1. Údaje o plnení príjmov a výdavkov za rok  2018. 

 
Rozpočet obce Matiaška bol schválený v mesiaci december a to 13.12.2017 
kde príjmy boli 206.831,- a vydaje 206.831,-. Rozpočet bol upravovaný v roku 
2017 a to nasledovne: 
 
rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 28.03.2018 
rozpočtové opatrenie č.2 zo dňa 29.06.2018 
rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 21.09.2018 
rozpočtové opatrenie č.4 zo dňa 10.12.2018 

 
      
 A/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 124.627,- eur z výnosu dane z príjmov 
boli k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 124.626,31 eur, čo 
predstavuje plnenie na 99,99%. 
 
B/  Daň z nehnuteľností 
 Daň z nehnuteľnosti bola rozpočtovaná v sume 7792,- a to daň pozemky, stavby, pes 
a poplatok za komunálny odpad. Skutočné plnenie bolo vo výške 7790,89 čo 
predstavuje plnenie vo výške 99,98 %   
 
Daňové príjmy trieda 1 
                                                                     Rozpočet          Skutočnosť k 31.12.2017   

Trieda 1 – Daňové príjmy-                        124.627              124.626,31     99,99%  

                   Pozemky                                      4.295                   4.294,15     99,98% 

                   Stavby                                          1.225                   1.224,74     99,99% 

                   Pes                                                   216                    216          100,00% 

                   TKO                                             2.056                   2.056        100,00%      

 
Daňové príjmy boli rozpočtované v sume 132 419,- a skutočné plnenie bolo vo 
výške 132.417,20 čo predstavuje plnenie na 99,99%  
 
 Nedaňové príjmy trieda 2 
 
Nedaňové príjmy boli rozpočtované v sume 6.071,- a plnenie bolo v sume 5995,59 
čo je 98,75% 
                              
 



 

 

 
    
                                                Rozpočet                               Skutočnosť        Plnenie   

Ostatné poplatky 530 529,50                       99,91 % 

Príjem z akcie furmanské 

preteky 

895 895,00                      100,00 % 

Poplatok za MŠ 450 450                            100    %  

Poplatok za ŠKD 356 356                            100    %  

Poplatky za stravné                               40 0,00                              0,00% 

Príjem z prenájmu 1300 1300                          100,00% 

Vratky zp 2500 2465,09                      98,60% 

Granty a transfery  trieda 3 
 
                                    Rozpočet                    Skutočnosť              Plnenie v% 

Dotácie VÚC 487 486,40 99,99 % 

Dotácia DHZ 1400 1400  100   % 

Dotácia voľby 578 577,17 99,86 % 

Dotácia učebnice 14 14 100    % 

KŠU normatívy 58653 58653 100    % 

KŠÚ  soc.znev.prostr. 1700 1700 100    % 

KŠU asistent učiteľa 6720 6720 100    % 

KŠU  VP 710 710 100    % 

Dotácia VPP 30.042 30.039,45 99,93 % 

KŠU cestovné 1253 1253 100    % 

KŠU 5ročné deti 502  502 100    % 

UP školské potreby 233 232,40 99,74 % 

Dotácia Regob - 

reg.adries 

rodinné prídavky 

 

 

 

1796 

92,07 

19,60 

283,60 

99,97 % 

UP potraviny dotácia 1082 1081,61 99,96 % 

Dotácia škola v prírode 1500 1500 100    % 

 
 
Granty a transfery boli v skutočnosti čerpané vo výške 106 125,15 
Granty a transfery boli rozpočtované vo výške  106.131,- 
Skutočné čerpanie bolo vo výške                            99,99%                                                    
                                                
     Vrátená dotácia na stravu bola vo výške 154,94 poskytnutá dotácia na stravu HN 
bola vo výške 1236,55 Eur. 



 

 

 Finančné príjmové operácie: 
Presunutý zostatok účtu šj vo výške 81,39 Eur. 
Použitie rezervného fondu z roku 2017 na kapitálový výdaj a to rekonštrukcia 
strechy obecného úradu  vo výške 798,58,.  
 
Kapitálové Príjmy: 
Dotácia kapitálová- rekonštrukcia strechy a odkvapov obecného úradu vo výške 
10.000,- Eur 
Príjem z predaja obecného pozemku vo výške 39,60. 
Rozbor plnenia výdavkov rok 2018 Bežný rozpočet a plnenie 
 
Rozpočet oddiel                       rozpočet        úprava              plnenie 

OU                     0111 70320 69109 68556,83                  99,20%  

OU                     0112 450 290 263,95                      91,02% 

Voľby                 0160            859 643 577,17                      89,76% 

Úroky úver        0170 1500 1767 1766,38                    99,96% 

DHZ                  0320 0 1403 1402,83                    99,99%  

SAD                   0451 285 285 257,62                      90,39% 

Vývoz odpadu    0510 2420 2756 2685,32                    97,44% 

VPP                    0620 16867 35074 33288,60                  94,91% 

Ver. osvetl.         0640 0  0 

 kultúra               0820  0  0 

 MŠ                     0911 27410 31198 30831,75                   98,83%  

 ZŠ                      0912 55030 73882 71832,35                   97,23% 

 ŠKD                   0950 6790 2931 2728,87                     93,10% 

 ŠJ                      09602 10900 10983 10880,97                   99,07%  

 Rodina a deti      1040  0 300 283,68                       94,56% 

 úver biomasa      0170  14000 14000 17346,42                  123,90% 

 

Rozbor plnenia výdavkov obecný úrad rok 2018 
 
Názov                           Rozpočet                   Skutočnosť             Plnenie v % 
Mzdy 26570 26569,04 99,97% 

Odvody SP a ZP 10217 10213 99,96% 

Pokuty a penále 6152 6151,20 99,98% 

Tovary a služby 25720 25202,47 97,98% 

Na členské príspevky 450 421,12 93,58% 

Cestná doprava               285 257,62 90,39% 

Vývoz odpadu 2756 2.685,32 97,44% 



 

 

Rozpočet na rok 2018 bol schválený vo výške 70320,- eur upravený na 69109 eur a skutočné 
čerpanie bolo vo výške 68556,83 eur čo predstavuje 99,20% .Rozpočet cestná doprava 0451 bol 
rozpočtovaný v sume 285 Eur a čerpanie bolo vo výške 257,62 čo predstavuje 90,39%. Vývoz 
odpadu 0510 bol rozpočtovaný vo výške 2756 a skutočné čerpanie bolo vo výške 2685,32 čo je 
97,44%. Dotácie, ktoré boli poskytnuté na obec a to Regob-92,07, register adries-19,60, dotácia 
rodinná prídavky 283,60, dotácia DHZ 1400,- a dotácia VUC 486,40 boli vyčerpané k 31.12.2018 
v plnej výške.  

 
Rozbor plnenia výdavkov Komunálne voľby rok 2018 
 
Názov                          Rozpočet                   Skutočnosť              Plnenie v % 

Mzdy 10 0 0       % 

Odvody 46 22,61 49,15% 

Tovary a služby 270 227,89 84,40% 

Dohody o VP 65 64,80 99,69% 

Odmeny a príspevky 262 261,87 99,95% 

 
  Na komunálne voľby v roku 2018 bola poskytnutá dotácia  vo výške 577,17 Eur , kde bola 
použitá čiastka v plnej výške 577,17 a vrátená dotácia bola vo výške 0,00 Eur . 
Rozpočtované výdaje na voľby boli vo výške 643,- a skutočné plnenie bolo vo výške 577,17 čo je 
89,76%.                                 

 
Rozbor dlhodobého úveru Biomasa úroky 2018 
Názov                           Rozpočet                 Skutočnosť              Plnenie% 

Úroky z úveru    OU 1767 1766,38 99,96% 

 
Na splácanie úrokov v roku 2018 bola rozpočtovaná čiastka 1767 a skutočné čerpanie bolo vo výške 
1766,38 čo predstavuje 99,96% plnenie. 

 
Rozbor plnenia rozpočtu nakladanie s odpadmi 
 

Nakladanie s odpadmi 2756 2685,32 97,44% 

  
Na nakladanie s odpadom bola v roku 2018 rozpočtovaná čiastka vo výške 2756 a skutočné plnenie bolo 
vo výške 2685,32 čo predstavuje 97,44% plnenie.  

 
Rozbor plnenia rozpočtu AČ –par. 54, par. 50J par. 54 opatrenie č 2 a 3 operačný 
program ľudské zdroje 2018, par. 52A dobrovoľnícka činnosť 
 
Názov                          Rozpočet                   Skutočnosť               Plnenie% 
Mzdy 25213 23778,81 94,31% 

Odvody 

 

8476 

 

8127,52 95,89% 

Tovary a služby 1385 1382,27 99,80% 



 

 

 
Obec zamestnávala nezamestnaných občanov cez §54 – opatrenia č 2 a 3 operačný program 
ľudské zdroje 95% financovanie upsvar, par. 52A financovanie upsvar, par. 50J 80% nákladov 
refinancoval úrad práce sociálnych vecí a rodiny a 20% nákladov preplácala obec. Takisto obec 
využila aj par. 54 praxou k zamestnaniu. Rozpočet obce na VPP bol v sume 35074,- Eur a plnenie 
bolo v sume 33288,60 Eur čo predstavuje 94,91% plnenie 
 

Dobrovoľný Hasičský zbor 0320-ochrana pred požiarmi 
 

DHZ 1403 1402,83 99,99% 

 
Obec Matiaška v roku 2017 založila dobrovoľný hasičský zbor. V roku 2018 obci bola poskytnutá dotácia 
vo výške 1400, ktorá bola v plnej výške vyčerpaná k 31.12.2018. Rozpočet na DHZ bol vo výške 1403,- 
a plnenie je vo výške 1402,83 čo predstavuje plnenie 99,99%. 
 

 
Rozbor plnenia rozpočtu MŠ 2018 
 
Názov                              Rozpočet               Skutočnosť                 Plnenie% 
Mzdy 21804 21802,74 99,97% 

Odvody 7854 7772,55 98,96% 

Tovary a služby 1540 1256,46 81,58% 

 
Rozpočet na MŠ v roku 2018 bol v sume 31198,- Eur a výdavky MŠ v roku 2018 boli v sume 
30831,75 Eur čo predstavuje plnenie na 98,83%.  

 
 
Rozbor plnenia rozpočtu ZŠ 2017 
 
Názov                                 Rozpočet                    Skutočnosť              Plnenie% 
Mzdy  44077 42311,09 95,99% 

Odvody 15044 15022,43 99,86% 

Tovary a služby  8845 8593,25 97,15% 

Jednotlivcom  SZP 1700 1700 100   % 

Jednotlivcom VP 710 710 100   % 

Jednotlivcom 5 roč. 502 502 100   % 

Jednotlivcom škol.potreby 240 232,40 96,83% 

Jednotlivcom cestovné 1250 1247,18 99,77% 

Príspevok na učebnice 14 14 100  % 

Príspevok na školu v prírode 1500 1500 100  %  

      
 
Schválený rozpočet pre ZŠ bol vo výške 55030,- eur upravený bol vo výške 73882,- eur  a 



 

 

skutočné čerpanie bolo vo výške 71832,35 čo predstavuje 97,23%. 
Poskytnuté dotácie boli na normatívy v sume 58653,-, na asistenta učiteľa bola poskytnutá 
dotácia vo výške 6720,-, na vzdelávacie poukazy suma 710,- na sociálne znevýhodnené 
prostredie suma 1700,- eur, 5 ročné deti 502,- eur, príspevok na učebnice 14,00 eur, dotácia na 
školu v prírode 1500,- eur dotácia na dopravné bola poskytnutá vo výške 1253,- + prenos z roku 
2017 vo 199,94 eur a vyčerpaná bola vo výške 1247,18 eur zostatok dotácie vo výške .Ostatné 
dotácie boli vyčerpané v plnej výške k 31.12.2018 
 

Rozbor plnenia rozpočtu ŠKD 2018 
 
Názov                           Rozpočet                   Skutočnosť             Plnenie% 
Mzdy 1590 1586,30 99,77% 

Odvody 704 573,30 81,43% 

Tovary a služby 637 569,27 89,37% 

Dohody o VP 0 0 0      % 

 
Schválený rozpočet na ŠKD bol vo výške 6790,- eur upravený vo výške 2931,- a skutočné čerpanie 
bolo vo výške 2728,87 čo je 93,10%. 
 

 
 
Rozbor plnenia rozpočtu ŠJ 2018 
 
Názov                         Rozpočet                     Skutočnosť             Plnenie % 
Mzdy 6800 6795,58 99,94% 

Odvody 2324 2319,24 99,80% 

Tovary a služby 989 905,38 95,00% 

Jednotlivcom potraviny 870 860,77 98,94% 

 
Schválený rozpočet na ŠJ bol vo výške 10900,- eur, upravený rozpočet bol vo výške 10983,- eur a 
skutočné čerpanie bolo vo výške 10880,97 čo je 99,07%. 
Z plnenia rozpočtu je vylúčený vlastný výdaj za potraviny v sume 3574,44 eur. 
Dotácia na stravu hmotná núdza bola poskytnutá vo výške 1015,71 vrátená dotácia bola vo výške 
154,94 a skutočné čerpanie dotácie bolo bo výške 860,77. 
 
 

Rozbor plnenia rozpočtu Rodina a deti 2018 
 
Názov                          Rozpočet                   Skutočnosť              Plnenie % 
 

Rodina a deti 300 283,68 94,56% 

 
Obec ako osobitný príjemca rodinných prídavkov v roku 2018 rozpočtovala sumou 300 eur 
skutočné čerpanie bolo vo výške 283,68 čo predstavuje plnenie na 94,56% 



 

 

Výdavkové finančné operácie: 
 
Názov                          Rozpočet                   Skutočnosť              Plnenie % 
 

Úver dlhodobý 14000 17346,42 123,90% 

 
Úver bol rozpočtovaný v sume 14000,-, upravený na sumu 14000,- a skutočné čerpanie bolo vo 
výške 17346,42 čo je plnenie na 123,90% 

 
 
 
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými 
finančnými pomocami. 
 
Za úver na biomasu boli zaplatené úroky vo výške 1766,38 
Zaplatená istina je vo výške 17.346,42 
Spolu za dlhodobý úver bolo zaplatené  19.112,80 eur. 
Zostatok úveru je k 31.12.2018 vo výške 11 257,15 eur. 
Splatný ku dňu 28.08.2019. 
 
 
Od roku 2013 obec vracia dotáciu vo výške 100.000,- Eur, kde mesačná splátka je 
500,- Eur. Zostatok na vrátenie je vo výške 59.600,-+trovy exekútora. 
 
 
Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2018 bola vo výške 10.000,- eur, ktoré boli 
určené na rekonštrukciu strechy a odkvapov na budove obecného úradu bola 
k 31.12.2018 vyčerpaná a použitá na určený účel. Na rekonštrukciu strechy bol 
použitý aj RF obce vo výške 798,58 a suma z bežného príjmu obce vo výške 696,98. 
Celková suma rekonštrukcie strechy bola vo výške 11495,56  eur.  
 
Bežné transfery, ktoré boli obci poskytnuté – Regob, register adries, DHZ, VÚC 
dotácia rodinné prídavky, dotácie upsvar, dotácie školstvo, dotácie HN a dotácia na 
opravu obecného úradu  boli v roku 2018 vyčerpané v plnej výške . Vrátená dotácia 
bola vo výške 154,94 a to dotácia na stravu v hmotnej núdzi 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu k 31.12.2018 
 
Sociálny fond                                                    Suma eur 

ZS k 01.01.2018 169,93 

Prírastky – povinný prídel 1,05% 851,66 

Úbytky závodné stravovanie 121,40 

Regenerácia pracovnej sily 360 

Ostatné služby 107,25 

KZ k 31.12.2018 432,94 

 

 
 
 
 V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných 
vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – 
podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho 
rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. Obci boli 
poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti 
stavebného poriadku, ochrany životného prostredia a na úsek hlásenia pobytu 
obyvateľov. Finančne prostriedky boli zúčtované v priebehu roka s poskytovateľmi 
dotácií. Obec v roku 2018 neposkytla žiadne dotácie právnickým ani fyzickým 
osobám – podnikateľom. 
 
 
 
 
 
 Z hľadiska budúcich cieľov Obec Matiaška aj naďalej bude 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 

pôsobnosti 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. 
 
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1,.2018 do 31.12.2018. 

Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre učtovníctvo na Daňovom úrade v 

Humennom c písomnej aj elektronickej forme v termine stanovenom v zákone. Po ukonční 

účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné 

uviesť v tejto výročnej správe. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


